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There are laws that enslave men, and laws that free them... 

...In serving each other we become free. 
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Resumo 

A adaptação no ensino superior é crítica pelas implicações no sucesso, satisfação e bem-

estar do aluno mas também pelas próprias repercussões que assolam as instituições e o 

próprio desenvolvimento do país. As questões da transição e adaptação são entendidas 

num quadro multidimensional, com presença de variáveis sociodemográficas, pessoais e 

institucionais. Este trabalho considera o bem-estar e os resultados académicos como 

indicadores de adaptação e explora fatores que representam oportunidades de 

desenvolvimento pessoal e exploração vocacional, no planeamento de vida e da carreira. 

São objetivos da investigação analisar bem-estar e resultados escolares dos estudantes 

do ensino superior, considerando um conjunto de variáveis que a literatura tem 

sinalizado como determinantes da adaptação e sucesso. Os participantes são 273 

estudantes do sexo feminino (n = 223) e masculino (n = 50), inscritos no 1º (n = 156) e 

2º ano (n = 157) de instituições portuguesas de ensino superior, que responderam à 

Escala de Adaptabilidade de Carreira, Escala de Desenvolvimento e Bem-Estar, Escala 

de Auto-Eficácia Geral e Questionário de Ajustamento e Adaptação ao Ensino Superior. 

Nos resultados, salientam-se as boas qualidades psicométricas de alguns destes 

instrumentos (variando a precisão entre .66 e .92), o efeito de variáveis como sexo, 

idade, desempenho de atividades extracurriculares e ainda os dados da regressão 

múltipla que explicam quer o sentimento de bem-estar quer o desempenho académico 

em função de adaptabilidade de carreira e fatores de adaptação. São discutidas 

implicações no desenvolvimento e sucesso do aluno, bem como na rentabilização dos 

recursos das instituições.  

Palavras-chave: ensino superior, transição, gap year, atividades extracurriculares, 

serviços de apoio, adaptação, bem-estar, adaptabilidade de carreira, autoeficácia 
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Abstract 

Adapting to higher education is critical not only for its implications on student’s 

success, satisfaction and well-being, but also for the repercussions that unfold for higher 

education institutions and the country’s own development. The subjects of transition 

and adaptability are understood in a multidimensional frame, involving personal, 

institutional and sociodemographic variables. This study considers well-being and 

academic achievement (grades) as indicators of adaptation and explores factors that 

represent opportunities for personal development and vocational exploration, on life and 

career planning. This study’s objectives are to analyze well-being and academic 

achievement of higher education students, considering a set of variables that have been 

proposed by relevant research as determining adaptation and success. The participants 

are 273 female (n = 223) and male (n = 50) students, enrolled in the 1
st
 (n = 156) and 2

nd
 

(n = 157) years of portuguese higher education institutions, that answered the 

portuguese versions of the Career Adapt-Abilities Scale, Flourishing Scale and General 

Self-Efficacy Scale, and the Adjustment and Adaption to Higher Education 

Questionnaire. The results show good psychometric qualities for some instruments 

(precision between .66 and .92), the effects of variables like sex, curricular year, 

involvement in extracurricular activities and also data from multiple regression that 

explain the perception of well-being as well as academic achievement, considering 

career adaptability and adaptation factors. Implications for student’s development and 

success are discussed, as well as the importance of educational institutions resources. 

Key-words: higher education, transition, gap year, extracurricular activities, support 

services, adaptation, success, career adaptability, well-being, self-efficacy 
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Introdução 

A carreira é vista numa perspetiva abrangente e flexível, em que um plano de 

carreira envolve atividades, não necessariamente associadas, num mesmo papel ou 

espaço de vida. O desenvolvimento da carreira é um processo ao longo da vida, 

considerando-se numa perspetiva holística as atividades de tempos livres, família, redes 

interpessoais e saúde mental (Seligman, 1994). A ideia é de que o individuo constrói a 

sua carreira – e a si mesmo – pela experimentação, reflexão e evolução que obtém a 

partir dos vários acontecimentos, oriundos da sua agência ou não, que fazem parte da 

sua vida e, consequentemente, da sua carreira. Todos estes fatores e papéis criam 

sinergias que conduzem a processos de desenvolvimento de vida e da carreira 

(Seligman, 1994). As pessoas processam a informação sobre elas e o mundo ao 

considerarem caminhos, estabelecendo objetivos que os motivam, criando e revendo 

planos, sendo toda esta atividade cognitiva baseada principalmente na perceção sobre 

crenças das capacidades, sobre os recursos do contexto e expectativas de resultados 

prováveis de ações (Bandura, 1997; Bzuneck, 2009; Lent & Hackett, 1994).  

No percurso ou plano de carreira, e eventuais (in)decisões sobre o mesmo, muitas 

variáveis entram no processo, como crenças de autoeficácia, expetativas, interesses, 

modelos sociais, recursos pessoais e contextuais, competências específicas ou 

transversais, experiências de aprendizagem, bem-estar e satisfação, entre outros 

(Bandura, 1997; Krumboltz, 2009; Lent & Hackett, 1994; Savickas, 1997; 2013; 

Teixeira & Costa, no prelo). 

Ao longo da vida e em qualquer idade, as transições são processos de 

desenvolvimento pessoal em todas as áreas da vida, nomeadamente na carreira, que 

representam passagens, reformulações e criação de novas perspetivas e competências. 

Essas passagens envolvem desafios e impelem o indivíduo a reavaliar e agir em 

conformidade aos seus objetivos de sucesso. Desse modo, a transição pressupõe 

adaptação, que se determina numa relação recíproca entre o meio e o indivíduo ao longo 

das fases desse processo (Pinheiro, 2004; Soares, Pinheiro & Canavarro, 2015). As 

transições revelam ser questões psicológicas, que consistem na perceção (enquanto 

processo cognitivo e afetivo) e expressão (atitudinal e emocional) face às mudanças 

(Pinheiro, 2004, Schlossberg, 2011).  

A literatura (e.g., Soares, et al., 2015) tem analisado questões relativas à forma 

como os indivíduos fazem essa transição e dos processos adaptativos recorrentes, 
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identificando fatores pessoais (Teixeira & Costa, no prelo) e de suporte institucional 

(Soares et al., 2015; Ferreira & Lourenço, 2004). Perceber esse processo significa 

melhorar os fatores facilitadores do sucesso académico e de bem-estar dos estudantes. A 

investigação que se centra nos indicadores de bem-estar e do sucesso académico deve 

responder às preocupações das instituições (e.g., sucesso académico, abandono escolar) 

e corresponsabilizar investigadores e organizações, no sentido de identificar e 

implementar condições que favoreçam o florescimento das capacidades dos alunos e das 

instituições (e.g., Briggs, Clark & Hall, 2012; Teixeira & Costa, no prelo). 

Nas últimas décadas, o ensino superior também tem sido alvo de transformações e 

ajustes, principalmente decorrentes dos fatores ligados à democratização do ensino 

superior na sociedade portuguesa, que deu origem à criação de estruturas de apoio aos 

estudantes, principalmente nos primeiros anos (Almeida & Vasconcelos; 2008; 

Almeida, Araújo & Martins, 2016; Almeida & Soares, 2004; Duarte, 2002; Ferreira & 

Lourenço, 2004; Soares et al., 2015). Mais ainda, o processo de globalização e 

flexibilidade no mercado de trabalho exige que a própria preparação dos estudantes seja 

reajustada, onde as suas competências transversais, eventualmente aliadas ao 

conhecimento e ferramentas do seu curso, se tornam nos elementos essenciais na 

transição para o mercado de trabalho (Bowman, Brandenberger, Lapsley, Hill & 

Quaranto, 2010; Seco, Pereira, Filipe & Alves, 2016). Atualmente, as instituições de 

ensino superior estabelecem como objetivos um conjunto de aspetos, que podem passar 

para além do teor académico/ curricular. Na qualidade da formação que pretendem dar, 

inclui-se a produção e disseminação de conhecimento e formação que estabelecem 

relação de proximidade com a sociedade e que inclui aspetos culturais, artísticos, 

tecnológicos, internacionalmente conhecidos, bem como garantir o acesso igualitário à 

aprendizagem ao longo da vida, e promover mobilidade (Bowman et al., 2010; Soares et 

al., 2015).  

Apesar da frequente reflexão em torno desta transição, na prática continuam a 

existir problemáticas de grande preocupação, como a insatisfação, poucos ganhos 

práticos, insucesso geral ou abandono (Almeida, 2007; Almeida et al., 2016; Soares, et 

al., 2015). Tomando como referência indicadores da Direção-Geral de Estatísticas da 

Educação e Ciência (DGEEC, 2015) relativamente aos alunos que entraram no ano 

letivo de 2012/2013, tomemos como exemplo instituições de ensino público, onde após 

o primeiro ano de licenciatura os abandonos são cerca de 12% e as mudanças de curso

em 9,7%. Ou seja, no caso de licenciaturas do ensino superior público, cerca de 1 em 
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cada 5 alunos não se encontrava no curso em que se inscreveu (seja por abandono ou 

mudança) ao fim de um ano letivo. São inventariados fatores que se prendem com 

variáveis como persistência no curso, tipo de instituição (e.g.. privada, politécnico), 

estrutura (e.g. mestrado integrado) e tipo de curso (área de estudos), regimes de 

ingresso, estatutos de estudante, opção de ingresso, acesso a apoio financeiro (bolsas), 

nota de ingresso (DGEEC, 2015). Estes dados sugerem problemas na transição e/ou 

adaptação, decorrendo também dum desajuste entre indivíduos e contextos.  

Assim, importa identificar fatores que geram bem-estar e confiança dos alunos 

para lidarem com os problemas que possam facilitar a transição do jovem adulto, 

adotando uma perspetiva preventiva  e atuando nas fases iniciais e ao longo de todo o 

percurso. 

Este trabalho está organizado em quatro capítulos, em que o primeiro, precedido 

por uma introdução, apresenta o enquadramento teórico, o segundo contém o método, o 

terceiro explicita os resultados encontrados e o quarto que desenvolve a discussão. O 

trabalho finaliza com as conclusões que se ligam a implicações ao nível teórico e da 

prática no domínio da intervenção para os serviços que atuam no ensino superior. 
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Capitulo 1: Enquadramento Teórico 

Modelo de transição de Schlossberg e Chickering 

O trabalho de Nancy K. Schlossberg e Arthur W. Chickering (e.g. Chickering & 

Schlossberg, 1995) traz reflexões para o tema da transição no seu geral e, mais 

especificamente, da transição académica. A sua conceção centra-se no individuo e no 

modo como este vive e avalia cada evento e mudanças associadas no processo de 

transição, enfatizando a tomada de consciência em todo o processo (Peila-Shuster, 

2016; Pinheiro, 2004). São consideradas as mudanças, o impacto em diferentes 

momentos e as ações ou respostas que o individuo constrói a partir dos seus próprios 

recursos e/ou de outros que entretanto mobiliza, e que lhe permitem um maior ou menor 

ajustamento entre si e as novas situações ou acontecimentos (Chickering & Schlossberg, 

1995; Peila-Shuster, 2016, Pinheiro, 2004; Schlossberg, 2011). 

O primeiro passo em lidar com as mudanças requer entender diferentes tipos de 

transições. Schlossberg (2011) sugere três tipos: antecipadas (podem ser culturalmente 

enraizadas e sequenciadas, como casar e depois ter filhos); não antecipadas (situações 

inesperadas e por vezes disruptivas, como divórcios, desemprego, etc.); e eventos nulos 

(antecipados mas que não ocorrem). 

O autor também sugere três fases numa transição: entrada – moving in –, travessia 

(ou estadia, como traduzido em Pinheiro, 2004) – moving through – e saída – moving 

out. Todas estas fases incluem tarefas e exigências concretas. 

Independentemente do tipo, todos os indivíduos experimentam transições, cuja 

característica proeminente é a alteração que traz à vida, seja emocional, cognitiva ou 

física, que se traduz em alguma inquietação, mesmo quando são antecipadas e desejadas 

(Schlossberg, 2011). É importante notar que cada transição inicia com o fim de uma 

anterior (Chickering & Schlossberg, 1995) e que no processo de separação de um papel 

em direção a um novo, com uma eventual adaptação, as transições levam tempo e 

recursos para serem concretizadas (Pinheiro, 2004; Schlossberg, 2011). 

Schlossberg (2011) propõe um sistema de quatro pontos (4S) para lidar com 

transições. Estes referem-se a características que são partilhadas pela maioria das 

transições, agrupadas em quatro grandes categorias: Situação, Self, Suporte, e 

Estratégias (Strategies). 
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 Situação – Refere-se à situação da pessoa no momento da transição e à 

concomitância de papéis ou eventos que podem dificultar ou facilitar a transição. Por 

exemplo, desemprego seguido de morte de familiar. 

 Self – Envolve caraterísticas pessoais que contribuem para lidar com a transição, 

como otimismo e resiliência. 

 Suporte – conjunto de apoios sociais disponíveis no momento da transição que 

são essenciais à sensação de bem-estar, como família, amigos, sindicatos, instituições, 

gabinetes de apoio, etc. 

 Estratégias – conjunto possível para lidar com transições, utilizadas de maneira 

flexível e ajustada, divididas em três: as que tentam mudar a situação (e.g. inscrever em 

centro de emprego), as que tentam reconcetualizar a situação (e.g. oportunidades de 

estar desempregado), e as que ajudam a reduzir o stress (e.g. meditação). 

Face a uma transição ou possibilidade da mesma, o individuo poderá tomar 

decisões considerando os 4S.  

Resumindo, o modelo de transição pretende clarificar a experiência da transição 

ao identificar: o tipo de transição; o grau de alteração à vida do individuo; o momento 

atual no processo de transição; e os recursos aplicáveis para ter sucesso (usando os 4S). 

Estas considerações servem como guias para entender o processo de transição 

académica. 

 

Transição académica 

Apesar de ser um sonho para muitos jovens, a transição e adaptação ao ensino 

superior acarreta problemáticas que influenciam o bem-estar e sucesso, tendo 

repercussões no desenvolvimento do individuo. Esta fase de vida pode ser vista como 

desagradável e stressante, principalmente pelas mudanças que exige (Almeida et al., 

2016; Almeida & Soares, 2004; Azevedo & Faria, 2006; Castro & Almeida, 2016; 

Chickering, 1995; Ferreira & Fernandes, 2015; Santos & Almeida, 2001; Pereira et al.., 

2006; Pinheiro, 2004; Rosário, Núnez & González-Pienda, 2006). 

A literatura sugere que crenças e expetativas são um aspeto a considerar antes e 

durante este processo, pelas decisões e ações a que levam, e a não correspondência com 

as mesmas poderá levar a uma sensação de desajustamento, insatisfação e insucesso 

(Almeida, 2007; Almeida et al., 2016; Briggs et al., 2012; Castro & Almeida, 2016; 

Costabile, Cornoldi, Beni, Manfredi & Figliuzzi, 2013; Costa, Araújo, Diniz & 



GAPAR OU NÃO GAPAR, IMPORTA EXPLORAR E APOIAR!  6 

Almeida, 2014; Lent, Taveira, Sheu & Singley, 2009; Rosário et al., 2006; Soares & 

Almeida, 2005). 

Os indivíduos têm também que saber despoletar e criar meios para enfrentar 

desafios e vicissitudes, sugerindo o conhecimento das suas características 

motivacionais, como o autoconceito e autoestima, que promovem a adaptação, 

investimento e sucesso. Estas componentes são fundamentais para o desenvolvimento 

de estratégias de promoção de bem-estar geral (Azevedo & Faria, 2006; Ferreira & 

Lourenço, 2004; Rosário et al., 2006; Zimmerman, 2002), dando força à noção de 

preparação e fortalecimento de competências.  

O futuro estudante universitário transitará para um ambiente com características 

particulares, sendo assim importante, para entender o fenómeno da transição e 

adaptação ao ensino superior, perceber as exigências desse ambiente e as mudanças 

envolvidas, que serão de natureza educativa, ecológica e desenvolvimental, envolvendo 

fatores contextuais e individuais, exigindo assim a adoção duma perspetiva 

multidimensional, tipicamente enquadrada em modelos de impacto (Almeida et al., 

2016; Almeida & Soares, 2004; Azevedo & Faria, 2006; Ferreira & Lourenço, 2004; 

Figueira, 2013; Pinheiro, 2004; Rosário et al., 2006; Santos & Almeida, 2001; Soares, 

Almeida, Diniz & Guisande, 2006; Soares et al., 2015). Reforça-se que as exigências 

não são inerentemente negativas, podendo promover desafios que desenvolvam 

competências essenciais, mas que a incapacidade ou má preparação para as resolver 

poderá constituir um problema (e.g. Almeida et al., 2016). 

De novo, a prioridade neste processo é a adaptação e sucesso. É importante que 

não se confunda (in)sucesso académico com rendimento (notas) que representa apenas 

uma dimensão do sucesso (Almeida & Soares, 2004; Soares et al., 2015; Soares et al., 

2006; Tavares et al., 2006). O insucesso e abandono tendem a ser vistos como os 

problemas mais alarmantes, salientando-se fatores relacionados com o processo de 

transição/adaptação; problemas de natureza académica, desenvolvimento pessoal e 

sociodemográficos (Almeida, Guisande, Soares & Saavedra, 2006; Castro & Almeida, 

2016; DGEEC, 2015; Costabile et al., 2013; Pereira et al.., 2006).  

No seu artigo de revisão, Soares, Pinheiro & Canavarro (2015, p. 100) reúnem 

considerações da literatura sobre o sucesso, demonstrando-o como multidimensional, 

incluindo aspetos escolares, sociais e psicológicos, onde a concretização dos mesmos 

expressa sucesso, nomeadamente: 
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1) O desenvolvimento de competências intelectuais (pensamento critico,

resolução de problemas, tomada de decisão refletida, entre outras) e académicas; 

2) O estabelecimento e manutenção de relacionamentos interpessoais positivos e

gratificantes; 

3) O desenvolvimento da identidade;

4) Desenvolvimento da autonomia em direção a interdependência;

5) A decisão por um determinado projeto de carreira/profissional e a perspetiva de

um estilo de vida próprio; 

6) O usufruto de saúde e bem-estar;

7) O desenvolvimento de uma filosofia integrada de vida;

8) O progresso no próprio processo de transição e adaptação ao ensino superior.

Outras considerações refletem de um modo geral aspetos relacionados com alunos 

e instituições e as ligações entre estes como explicativas do sucesso e adaptação 

académica. Na essência, aspetos individuais como suporte social (família e amigos), 

competências relacionadas com a autorregulação, participação em atividades 

extracurriculares, género, nível socioeconómico e o sucesso escolar anterior, e aspetos 

contextuais como docentes (competências cientificas, relacionais e pedagógicas), 

organização institucional (horários, currículo, dimensões, logística, burocracia, serviços, 

recursos, atividades, etc.) contribuem largamente para a adaptação e sucesso, afetando 

assim o bem-estar e a carreira dos estudantes. Para os alunos deslocados ainda se 

acrescentam questões de integração às residências, meio académico, cultura e aspetos 

geográficos (Almeida et al., 2016; Almeida & Soares, 2004; Bento & Mendes, 2007; 

Pereira et al., 2006; Soares et al., 2006).  

A abordagem que se pretende trazer, neste estudo, a situações e transições de vida 

é semelhante, principalmente em termos de aconselhamento, às que nos são trazidas por 

Mark L. Savickas (2013) e John Krumboltz (2009) nas suas respetivas visões, ambas 

construtivistas, principalmente quando referem transições. 

Savickas (2013) refere que a perspetiva e eventual construção da carreira é uma 

experiência subjetiva, individual, construída na sua interação com o meio, e pretende 

capacitar o individuo para experimentar e aprender. Esta teoria realça essencialmente os 

temas de vida, a personalidade e identidade vocacional e a adaptabilidade de carreira, 

propondo quatro dimensões para a adaptabilidade: preocupação, controlo, curiosidade, 

confiança.  
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Krumboltz (2009) concetualiza que o trabalho do aconselhamento deve apoiar o 

desenvolvimento de competências nos indivíduos que permitam lidar com as transições 

da vida, como curiosidade, persistência, flexibilidade, otimismo e tomada de risco 

(Mitchell, Levin & Krumboltz, 1999). Refere também a possibilidade de capitalizar em 

eventos não-planeados, ajudando os clientes a ver as oportunidades no inesperado e 

aumentar a preparação para o mesmo. Apesar do aconselhamento centrar-se no 

individuo e na sua agência, não exclui a influência do meio onde ele se insere. O 

essencial será sempre orientar o individuo para atingir uma vida mais satisfatória tendo 

em conta as suas necessidades mais urgentes, preparando-o também para progredir. 

A transição para o ensino superior será apenas mais uma, apesar de uma das mais 

importantes, com que o individuo terá que se deparar, fazendo uso de competências 

transversais que permitam a adaptabilidade a situações (in)esperadas, facilitadas por 

uma tomada de consciência prévia e consequente preparação.  

Na abordagem com o modelo de transição, Chickering e Schlossberg (1995) 

ajustam o processo à realidade do futuro estudante, fundamentada também na própria 

prática de aconselhamento que os autores desenvolveram na sua carreira. Salientam 

também a importância da consciência e responsabilidade dos vários agentes sobre este 

processo, para que possam todos contribuir para o sucesso e desenvolvimento.  

Esta transição é, como visto anteriormente, concetualizada em três fases – 

Entrada, Estadia, Finalização/Progresso – envolvendo tarefas respetivas e necessidade 

de mobilizar recursos, existindo mudanças e desafios independentemente do regime de 

ingresso (Chickering, 1994; Chickering & Schlossberg, 1995; Pinheiro, 2004).  

As fases da transição académica e respetivas tarefas (Chickering & Schlossberg, 

1995; Pinheiro, 2004) encontram-se resumidas na Tabela 1. Apresentam semelhanças 

com o processo de autorregulação descrito por Zimmerman (2002), aplicado por Pedro 

Rosário e colaboradores (2006) com alunos de 1º ano do ensino superior, no sentido em 

que expressam um processo de Planeamento, Monitorização/Execução, e Avaliação, 

que poderemos fazer corresponder respetivamente à Entrada, Estadia e 

Finalização/Progressão. É de salientar esta semelhança devido à forte ligação de 

processos autorregulatórios e componentes metacognitivas ao sucesso académico e 

desenvolvimento pessoal e profissional (Costabile et al., 2013; Rosário, et al., 2006; 

Veiga Simão, 2004; Zimmerman, 2002). 
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Entrada (avaliação de mudanças e recursos) 

A avaliação das mudanças constitui a grande tarefa que permite tomar 

consciência do impacto da transição na vida do estudante, mesmo quando as mudanças 

são previsíveis e desejáveis, uma vez que existe uma grande diversidade de cognições e 

afetos neste momento (Chickering & Schlossberg, 1995; Pinheiro, 2004).  

Chickering e Schlossberg (1995) sugerem a avaliação das quatro potenciais áreas de 

mudança: papéis, rotinas, relacionamentos, imagem de si e do mundo.  

Papéis – ser estudante não é o único papel que o individuo representa ou o único 

contexto onde se expressa, pelo que outros poderão sofrer alterações pela entrada na 

universidade, como família, cultura, trabalho, etc. (Pinheiro, 2004). 

Rotinas – A mudança nas rotinas (horários, tarefas, deslocações, 

responsabilidades) são as que provavelmente terão maior visibilidade. São também as 

grandes queixas dos estudantes, sendo alguns dos aspetos que interferem no bem-estar 

psicológico (Pinheiro, 2004). 

Relacionamentos – A gestão de redes sociais anteriores e a expansão para novas 

constituem um dos desafios desta transição. Isto inclui o estabelecimento de relações 

com docentes e outros técnicos da instituição. Certas alterações no tipo de relações 

poderão dificultar a integração (Pinheiro, 2004). 

Imagem do próprio e do mundo – a possibilidade de desenvolver novos 

conceitos e expandir o autoconhecimento e conhecimento do mundo traz algumas 

alterações ao estudante (Pinheiro, 2004).  

As (des)vantagens destas mudanças dependerão dos quatro grupos de recursos 

(4S) e as estratégias de ação (Chickering & Schlossberg, 1995; Pinheiro, 2004).  

A avaliação dos recursos pessoais é feita inicialmente pelo levantamento dos 

mesmos, clarificando pontos fortes e fracos, a disponibilidade e acessibilidade, e a 

necessidade de desenvolver ou adquirir algum (Pinheiro, 2004). Como os recursos 

também se alteram, a maneira de reagir perante situações semelhantes também pode 

mudar (Pinheiro, 2004). 

Aplicando os 4S a esta transição, entende-se que o estudante terá que: entender a 

sua situação face às alterações que a transição trará, prevendo conflitos e coadjuvâncias; 

identificar, mobilizar e construir suporte social - tido como alicerce do sucesso –, que 

constitui um recurso essencial na medida em que protege em relação ao stress e é 

importante em todas as dimensões (familiares, amizades, instituição, colegas, serviços 
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de apoio, etc.), sendo a sua eficácia dependente da proximidade para com o aluno, no 

sentido em que este o tem que perceber como tal, de modo a satisfazer necessidades 

emocionais, materiais, logísticas e instrumentais (Chickering & Schlossberg, 1995; 

Pereira el al., 2006; Pinheiro, 2004); identificar e desenvolver as características do self, 

sendo alicerces a perceção de competência interpessoal e intelectual – incluídas na 

dimensão de autoeficácia – e o otimismo, onde se salientam os estilos de aprendizagem 

e estratégias de estudo (Duarte, 2002; Pinheiro, 2004, Veiga Simão, 2004); identificar e 

assimilar diferentes estratégias de ação, que permitam lidar com a transição e outros 

eventos (e.g. procura de informação), como parte de um mecanismo de metacognição e 

autorregulação (Costabile el al, 2013; Duarte, 2002; Pinheiro, 2004, Veiga Simão, 

2004). Esta fase pode até culminar na decisão de que o não se está pronto para a 

transição até fortalecer os seus 4S (Chickering, 1994), expressando que mesmo tendo 

tomado decisões, existe confronto com informação, principalmente sobre recursos, que 

mobiliza a revisão do plano (Lent & Hackett, 1994). 

  

Estadia (gerir e agir) 

O primeiro ano tende a ser o mais complicado, existindo três momentos críticos 

para o novo estudante: primeiros 2 meses, fim do 1º semestre e fim 1º ano (Almeida, 

2007; Almeida & Soares, 2004; Costabile et al., 2013; Ferreira, Almeida & Soares, 

2001; Ferreira & Fernandes, 2015; Ferreira & Lourenço, 2004; Pinheiro, 2004; Soares 

et al., 2015; Terenzini & Reason, 2005). 

Ao longo do curso, os estudantes terão tarefas, situações e dificuldades que 

exigirão uso de recursos para gerir e superar. Algumas já foram apresentadas 

anteriormente ao estabelecer critérios para o sucesso e referindo fatores para a 

adaptação (ver Soares et al., 2015) que podem ser ou não específicas ao contexto 

académico. 

O desenvolvimento de uma identidade e autonomia que alicercem uma eventual 

independência, o ganho de competências teórico-práticas, o estabelecimento de relações 

significativas e estáveis, potenciar atividades que contribuam para a profissionalização e 

progressão e permitam o ingresso no mercado de trabalho, representam objetivos 

alcançáveis, e de certa forma expectáveis, durante esta fase (e.g., Blustein, 1994; Briggs 

et al., 2012; Ferreira & Lourenço, 2004; Chickering, 1994). 
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Finalização/progressão 

O propósito desta fase implica a conclusão da transição e início da próxima. 

Neste aspeto, os indivíduos terão que avaliar a experiência da transição académica e a 

prepararem-se para a seguinte, seja ela qual for (Pinheiro, 2004).  

Existem duas questões nesta fase: clarificar a nova identidade na medida em que 

se relaciona com a sua carreira, passatempos e estilo de vida; colocar os planos mais 

imediatos numa perspetiva alargada da sua vida (Chickering, 1994). 

Poderá ser uma altura complicada pois implica a saída de uma situação mais estruturada 

e estável (neste caso a estadia no curso e tudo o que isso implica) para uma nova e 

desconhecida, levantando de novo dúvidas e questões típicas do início de uma transição, 

onde será necessário o individuo reavaliar os seus planos e integrar uma perspetiva mais 

abrangente do que são os seus objetivos e planos (Chickering, 1994).  

 

Tabela 1 

Fases da transição e ações do estudante segundo o modelo de transição 

Fases  Ações 

Entrada  

Avaliar as mudanças 

- nos papeis             - nos relacionamentos interpessoais 

- nas rotinas             - no conhecimento de si e do mundo 

Avaliar os recursos pessoais 

- a situação              - o suporte social 

- o self                     - as estratégias 

 

Estadia  

Gerir e agir 

- controlar desafios                             - controlar recursos 

- controlar estratégias de coping         - agir 

 

Finalização/Progressão  

Integrar e avaliar 

Integrar os investimentos 

Auto e hetero-avaliação 

Nota. Retirado de Pinheiro (2004) 

 

Ajustamento entre estudante e curso/instituição 

 O ajustamento é um aspeto muito presente na literatura. Mesmo na perspetiva de 

modelos de correspondência tradicionais, salienta-se a congruência entre individuo e 
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contexto, ou perceção dela, que poderá levar a uma maior satisfação do individuo 

(Phillip & Jome, 2005). Lent (2008) refere que o ajustamento individuo-trabalho e 

individuo-tarefas têm correlação forte com satisfação no trabalho. Isto permite 

considerar que o mesmo ajustamento pode ser atribuído a estudantes universitários.  

Reforça-se que, pela natureza multidimensional deste processo, o ajustamento 

não pode ser desligado de processos de aprendizagem e desenvolvimento, da interação 

entre individuo e contexto e do envolvimento do individuo (e.g., Lent & Brown, 2006; 

Soares et al., 2006). Interessa assim perceber a influência das características com que os 

estudantes entram no ensino superior, sejam académicas ou não, no ajustamento às 

exigências, pressões e desafios das vivências académicas (Soares & Almeida, 2005). O 

ajustamento académico pode também ser considerado em termos de satisfação para com 

o domínio, funcionamento geral do papel de estudante – que é central nesta altura – e

ausência de stress (Lent et al., 2009). Na perspetiva de Soares e Almeida (2005), o 

ajustamento académico inclui envolvimento institucional (atividades extracurriculares, 

serviços de apoio, relação com professores), vocacional (atividades relacionadas com a 

implementação de planos vocacionais), social (interação com colegas e perspetivas de 

proximidade) e curricular (atividades de aprendizagem curricular do curso), e utilização 

de recursos (infraestruturas e equipamentos), integrado numa perspetiva de expetativas 

prévias e aspetos realmente concretizados. É importante ter em conta a influência de 

aspetos sociodemográficos como género, nível socioeconómico, rendimento anterior, 

entre outros (Almeida et al., 2006; Soares & Almeida, 2005; Soares et al., 2006) 

A evolução do conceito de uma congruência linear para uma relação dinâmica e 

mais subjetiva implica que cada agente pode influenciar ou ser influenciado, sendo que 

cada ajustamento poderá ser entendido de um ponto de vista heterogéneo (Soares & 

Almeida, 2005) implicando que competências transversais, que potenciem a adaptação e 

sucesso independentemente de outros fatores, sejam aspetos essenciais a considerar. 

Suporte no Ensino Superior na transição e adaptação 

Apesar do foco no individuo e na sua agência, é essencial considerar o suporte 

que o contexto fornece ao estudante neste processo, além das atividades disponíveis ao 

longo do mesmo, internas ou externas à instituição. Os modelos de impacto incluem as 

variáveis contextuais além das individuais, referindo também a interação entre as duas, 

salientando-se neste aspeto o modelo de Astin e o modelo de Pascarella (Ferreira & 
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Lourenço, 2004). Aqui podemos considerar o suporte social e institucional a que o 

individuo poderá ter acesso. Estes tipos de suporte constituem recursos referidos no 

modelo de transição (Chickering, 1994; Chickering & Schlossberg, 1995; Pinheiro, 

2004; Pinheiro & Ferreira, 2005; Schlossberg, 2011) e a literatura sugere que têm 

grandes contribuições a dar ao processo de transição e adaptação ao ensino superior, e à 

probabilidade de sucesso nos mesmos (e.g., Bowman et al., 2010; Ferreira & Lourenço, 

2004; Soares et al., 2015). 

 

Suporte institucional 

 Ferreira e Lourenço (2004) discutem os modelos de impacto de Astin e de 

Pascarella e as suas contribuições para o entendimento da interação entre as variáveis. 

 O modelo de envolvimento de Astin (1991; 1993, como citado em Ferreira & 

Lourenço, 2004) salienta que o envolvimento dos estudantes é um dos critérios mais 

importantes. Este envolvimento (físico e psicológico), dependendo da sua quantidade e 

qualidade e a que se dirigem, poderá ter efeitos que aumentam o bem-estar, adaptação e 

aprendizagem. É também papel das instituições promoverem este investimento.  

 O modelo de Astin (1991; 1993; como citado em Ferreira & Lourenço, 2004) 

considera atividades dentro e fora da sala de aula. Dentro da sala salienta a importância 

do currículo implícito, que envolve organização curricular, atividades na instituição, 

interação entre colegas, métodos de ensino e avaliação, entre outros. Refere também que 

este currículo é importante para promover cooperação, confiança, responsabilidade 

social e cidadania ou, dependendo do que é feito, reduzir o envolvimento, prejudicar a 

iniciativa e o processo de aprendizagem. Fora da sala, ou atividades extracurriculares 

(liderança na organização de atividades, participação em projetos de pesquisa, serviço à 

comunidade, etc.), em comparação com quem não está envolvido, fomenta uma atitude 

mais positiva acerca da experiência do ensino superior, maior satisfação com a vida 

social, com o ambiente onde vivem, com os contactos com a instituição e maior 

probabilidade de obter um grau académico. Acrescenta também que o grupo de pares é 

a principal influência no desenvolvimento, em termos de valores, crenças e aspirações, 

salientando que a interação entre pares é essencial. 

 O modelo institucional de Pascarella (1991; 1992, como citado em Ferreira & 

Lourenço, 2004) reflete as características da instituição neste aspeto social e contextual, 

dando atenção à maneira como os estudantes interagem com este agente, através da 
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exploração de programas, oportunidades, experiências e relações que advém das 

vivências académicas e que o ensino superior oferece. Neste sentido, faz propostas de 

melhoria para as instituições maximizarem este papel, criando espaços atrativos e 

conducentes ao envolvimento, interesse e satisfação, aumentando, por exemplo, a 

probabilidade de envolvimento em atividades extracurriculares e equipas desportivas 

(para aumentar a interação social) e a utilização de atividades de participação ativa e 

tutorias em sala de aula (promovendo resolução de problemas, discussão e troca de 

ideias).  

Ambos os modelos sugerem o envolvimento de ambas as partes (instituição e 

estudante) no desenvolvimento de competências académicas e pessoais. Desde modo, é 

importante a integração académica mas também a promoção e criação de contextos 

facilitadores da integração total do individuo, considerando também as dimensões 

socioemocionais (Ferreira & Lourenço, 2004; Santos & Almeida, 2001). É também 

essencial pensar a oferta extracurricular e a estrutura curricular. Salientam-se as 

atividades curriculares e extracurriculares e a interação social como promotoras de um 

maior envolvimento e, consequentemente, desenvolvimento pessoal, satisfação, 

adaptação e sucesso (Almeida, Guisande & Paisana, 2012; Almeida et al., 2016; 

Ferreira & Lourenço, 2004; Pinheiro & Ferreira, 2005) 

Dentro das questões curriculares, temos o exemplo de Tavares e colaboradores 

(2006) que abordam uma proposta de intervenção por meio de uma disciplina focada 

nestas questões e a sua ligação ao sucesso académico, sugerindo que professores 

reconhecem essa importância e o seu papel em promover condições facilitadoras de 

adaptação. Esta disciplina optativa, chamada “Estratégias de Promoção do Sucesso 

Académico no Ensino Superior”, envolve temáticas como ritmo de sono e vigília, 

literacia, técnicas de discurso e apresentação de trabalhos, experiências de 

aprendizagem e autorregulação académica, e promoção da saúde e bem-estar no ensino 

superior. Relatam um reconhecimento por parte dos alunos da importância das 

temáticas/estratégias discutidas, considerando que contribui fortemente para o seu 

sucesso académico e que ia de encontro às suas necessidades, havendo sugestão que 

fosse lecionada no primeiro ano. 
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Considerando possibilidades extracurriculares, podemos tomar como exemplo a 

tese de doutoramento de Célia Figueira
1
 (2013) que relaciona os recursos obtidos por

práticas de voluntariado e perceção de exigências com bem-estar académico (burnout e 

envolvimento) e bem-estar subjetivo e psicológico, encontrando uma relação positiva 

entre prática de voluntariado no início do ano letivo e níveis de bem-estar no final do 

ano letivo. Interessa notar que apesar do suporte social potenciar a perceção de bem-

estar, o próprio individuo ser o suporte social de outros também contribui para esta 

perceção (Diener et al., 2010). O voluntariado, e especificamente o voluntariado 

universitário, é um exemplo muito interessante, pelos benefícios que oferece em termos 

de valores, compreensão, interação social, currículo, proteção psicológica e realização 

pessoal (Bowman et al., 2010; Figueira, 2013). Mais ainda, está associado ao 

desenvolvimento de um propósito de vida que contribuirá para a satisfação na vida e 

bem-estar, tendo implicações na vida adulta (Bowman et al., 2010). Pelos seus 

benefícios, o voluntariado universitário pode ser considerada como uma atividade 

importante que desenvolve competências, atitudes e valores que poderão corresponder a 

objetivos atuais das instituições de ensino superior. 

Apesar dos benefícios de ingressar em atividades extracurriculares durante o 

ensino superior, é preciso considerar que adotar mais papéis e tarefas, que 

inevitavelmente exigirão mais tempo e recursos, poderá ter efeitos negativos em termos 

de realização académica e bem-estar físico (Almeida, 2007; Almeida et al., 2012). 

Ainda sobre o apoio institucional, há que considerar as estruturas de apoio aos 

alunos, como os Gabinetes/Serviços de Apoio (ver por exemplo Seco et al., 2016; 

Gonçalves, Lucas & Moura, 2016; e Pereira et al., 2006), Programas de Apoio aos 

Novos Alunos e Associações de Estudantes, que organizam atividades de receção e 

acompanhamento aos novos alunos, dando apoio logístico, social, pedagógico, 

institucional e psicológico, estendendo-se para além do primeiro ano de universidade. 

Este tipo de apoio pode aumentar a sensação de bem-estar e ajustamento e contribuir 

para o sucesso e rendimento académico (Gonçalves et al., 2016; Lent et al., 2009; 

Santos & Almeida, 2001; Seco et al., 2016; Soares et al., 2015). 

1
 Atualmente responsável pela coordenação do Gabinete de Apoio Psicopedagógico ao Estudante da 

Faculdade de Psicologia e Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (GAPE-FPIE-UL)  . 
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Suporte social 

O suporte social, principalmente em termos de relações com os pares, é um dos 

fatores mais importantes a considerar, não só pela sua importância para questões de 

identidade, aprendizagem e valores (e.g., Bandura, 1997; Bzuneck, 2009) mas também 

pela sua capacidade de promover bem-estar, ajustamento e adaptação (Costa & Leal, 

2006; Lent, et al., 2009; Matheny, Roque-Tovar & Curlette, 2002; Matheny et al., 

2008), sendo também considerado uma dimensão de bem-estar (Diener & Ryan, 2009; 

Figueira, 2013; Pinheiro & Ferreira, 2005; Ryff & Keyes, 1995, Siqueira & Padovam, 

2008). Apesar de ser importante ter em conta as características essenciais deste suporte 

e os recursos que fornece, indivíduos com maiores números de amigos e familiares 

tendem a ter maiores níveis de bem-estar subjetivo (Diener & Ryan, 2009). Importa 

também notar que uma avaliação positiva do suporte social, principalmente de amigos, 

conduz a maior satisfação com as vivências académicas, que contribui também para o 

ajustamento à instituição, e maior saúde física e psicológica (Pinheiro & Ferreira, 2005). 

Em jovens do ensino básico (9º ano), a perceção positiva dos pares de turma tem um 

efeito positivo quer no sentimento de autoeficácia individual quer no próprio 

rendimento académico (Teixeira & Ferreira, no prelo). 

Uma intervenção precoce tem a garantia de aumentar as probabilidades de 

sucesso destes jovens na sua transição para e pelo ensino superior, ao apoiar os 

estudantes desde o seu ingresso (idealmente, antes deste ocorrer), no ensino superior, de 

modo a aumentar o ajuste e a desenvolver os aspetos necessários para a adaptação, 

(Almeida et al., 2016; Castro & Almeida, 2016; Ferreira & Lourenço, 2004; Gonçalves 

et al., 2016; Pinheiro & Ferreira, 2005; Soares et al., 2015; Terenzini & Reason, 2005, 

Wintre et al., 2008).  

E antes da transição? – O papel da preparação e atividades extracurriculares 

Como referido anteriormente, as transições exigem competências e recursos para 

lidar com as dificuldades, podendo conduzir a desajustamentos e insucessos. O trabalho 

de Chickering e Schlossberg (Chickering, 1995; Pinheiro, 2004) permite concluir que o 

início da transição para o ensino superior pode acontecer antes da entrada para o 

mesmo, em termos de uma organização suficiente dos recursos necessários para esta 

transição (Pinheiro, 2004). As exigências da transição e mais concretamente do ensino 

superior, aliando-se a esta perspetiva de início de transição, sugerem a importância de 
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averiguar como apoiar os estudantes na sua preparação e fornecer experiências para 

desenvolver o que necessitam para a transição, antes da mesma, de modo a melhorar o 

ajuste (Briggs et al., 2012; Busseri et al., 2011; Goldrick-Rab, Carter & Wagner; 2007; 

Pinheiro, 2004; Wintre et al., 2008). 

De um ponto de vista construtivista, salienta-se que todas as experiências 

contribuem para as transições. A construção da carreira acontece ao longo da vida, 

enfatizando-se a importância de competências específicas nesse domínio como 

preocupação, curiosidade, confiança, persistência, flexibilidade, otimismo, autoeficácia, 

entre outras (Krumboltz, 2009; Savickas, 2013; Teixeira, 2008), podendo ser 

desenvolvidas em intervenções direcionadas para o desenvolvimento do aluno. No 

entanto, importa focar o que antecede imediatamente a transição para o ensino superior, 

ou seja, o ensino secundário e o intervalo entre este e o ensino superior, que mantém um 

papel importante nesta transição e que pode fortalecer os jovens para esta transição 

académica (e.g., Chickering & Schlossberg, 1995; Goldrick-Rab, Carter & Wagner, 

2007). 

Em primeiro lugar, é inevitável considerar os programas ou apoios em termos de 

aconselhamento existentes neste período, principalmente no âmbito dos Serviços de 

Psicologia e Orientação (SPO) nas escolas oficiais do Sistema Educativo português. No 

geral estes serviços colocam o foco no desenvolvimento de competências dos alunos, 

especialmente no domínio do planeamento, exploração e decisão (Teixeira, 2008). Por 

outro lado, consideram-se as experiências e atividades que forneçam oportunidades de 

exploração e desenvolvimento pessoal, como voluntariado, trabalho, desporto, 

formação, viajar, etc. Na presente investigação, enfatizam-se estes apoios e atividades, 

categorizando-as em três grupos: 1) atividades de/em gap year; 2) atividades 

extracurriculares no ensino secundário e 3) atividades de SPO. Outras opções poderão 

existir, como cursos de preparação para a faculdade, licenciaturas em estudos gerais, 

entre outros, que representem oportunidades de aprender mais sobre o próprio e a vida 

académica. 

Gap Year 

O gap year, designado em Portugal também por ano sabático, é visto como um 

intervalo de cerca de um ano entre o ensino secundário e a universidade, de modo a 

concretizar atividades como viajar, trabalhar, voluntariado, etc. (Birch & Miller, 2007; 
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Coetzee & Bester, 2009, Torpey, 2009). A definição pode expandida em termos de 

tempo e da população envolvida, sendo “qualquer período de tempo entre 3 a 24 meses 

que um individuo tira de educação, formação ou local de trabalho” (Jones, 2004, p. 8). 

Deve ser separado de turismo ou férias, na medida em que uma pessoa ingressa 

significativamente em experiências ou atividades que possuam benefícios 

desenvolvimentais (Coetzee & Bester, 2009; Snee, 2010; 2014), no entanto, uma 

experiência em gap year poderá ter estas atividades também. 

Crawford e Cribb (2012) discutem este tema enquadrado em transições dos 

jovens em Inglaterra, comparando jovens que seguem diretamente para a universidade e 

os que ingressam em gap year, Descrevem os gappers como sendo tipicamente 

caucasianos, de língua materna inglesa, de famílias de maior nível socioeconómico e 

rendimento, educação parental de nível universitário, oriundos de escolas de maior 

estatuto, apresentam menor crença nas suas próprias capacidades, acreditam ter menor 

controlo sobre as suas vidas, maior tendência em incorrer em comportamentos de risco e 

maior probabilidade de se inscreverem faculdades de maior estatuto. Notam que 14% de 

gappers com intenção de prosseguir estudos no ensino superior acabam por não 

concretizar esse projeto, estando a trabalhar ou em outra atividade. No entanto 

distinguem dois grupos de gappers: os que manifestam planeamento (inscrevem-se e 

aceitam um lugar na faculdade) e os que provavelmente não planeiam (tipicamente não 

se inscreveram ou aceitam um lugar na universidade). Estes grupos distinguem-se pela 

origem do estatuto socioeconómico e pela probabilidade de concretizaram o ingresso no 

ensino superior. É preciso notar que a visão sobre o gap year em Inglaterra – onde o 

termo nasceu – pode ser diferente e que o sistema de ensino poderá utilizar sistemas de 

admissão também diferentes. É também necessário salientar que apesar deste relatório 

representar uma das primeiras tentativas de analisar quantitativamente os gappers, não 

inclui variáveis psicológicas que poderão explicar alguns dos resultados. A existência 

de programas específicos de gap year também poderá permitir grupos mais 

heterogéneos, ao facilitar a experiência e apresentar formatos pré-definidos.  

Ingressar num gap year inclui geralmente benefícios, nomeadamente aumentar o 

conhecimento sobre si e o mundo, interromper as pressões educacionais, preparar o 

futuro e as tarefas vocacionais, ganhar dinheiro para propinas e outras despesas, 

perceção pessoal de valor (quando combinado com voluntariado social), autonomia, 

desenvolvimento de línguas e adaptação a contextos multiculturais (em caso de viajar), 

enquadramento real das suas experiências educativas, desenvolvimento de identidade, 
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desenvolvimento de competências (soft skills), maior valor no mercado de trabalho, 

entre outros (Araújo & Mouraz, 2015; Birch & Miller, 2007; Crawford & Cribb, 2012; 

Heath, 2007; Martin, 2010; O’Shea, 2011; Snee, 2014; Torpey, 2009).  

Salienta-se a possibilidade de potenciar o desenvolvimento da identidade e de 

autoconceitos (e.g., King, 2011; Snee, 2014) específicos e gerais, devido à sua 

relevância enquanto tarefa de desenvolvimento essencial nesta fase da vida (Blustein, 

1994; Savickas, 1997) e como critério de sucesso no ensino superior (e.g., Soares et al., 

2015). 

Não deixa porém de ter algumas desvantagens, que são tipicamente associadas à 

falta de planeamento, intenções inadequadas e razões para o intervalo (Snee, 2010; 

2014; Torpey, 2009) – podemos considerar, por exemplo, a possível diferença entre 

alguém que fica só a melhorar notas do secundário durante um ano e quem faz o mesmo 

enquanto trabalha ou faz voluntariado.  

Parker, Thoemmes, Duineveld e Salmela-Aro (2015) sugerem que o gap year 

pode ter consequências negativas ou benefícios pouco significativos comparativamente 

a uma via mais direta de ingresso. Comentam que a investigação recente, em termos de 

intervalos ótimos para certas transições, sugere que o fim do secundário ativa o 

desenvolvimento, consolidação e ganho de confiança em autoconceitos de carreira 

devido à proximidade da transição concreta, e que atrasar esses intervalos terá 

consequências negativas em termos de investimento direto em objetivos. Este estudo 

inclui dimensões psicológicas como autoeficácia, confiança e satisfação com a vida, 

com implicações interessantes, mas não clarifica o tipo de gap year feito e, ao estudar 

somente as tendências gerais e a média, não é possível identificar para quem o gap year 

tem realmente efeitos e benefícios.  

King (2011) salienta que certas características e benefícios de um gap year são 

retirados de relatos dos gappers, que podem ser enviesados na sua perceção. Enfatiza 

que confiança, maturidade e independência são os termos mais utilizados. Resta 

perceber se a simples perceção destas características seria suficiente em termos de 

crenças ou precisariam de reforço através de experiências concretas com sucesso que 

comprovem a aplicabilidade dessas características. 

Tipicamente, os estudantes que planeiam um gap-year usufruem mais benefícios 

da experiência (Torpey, 2009). O efeito do planeamento poderá explicar alguns 

resultados, tanto negativos como positivos, acerca das consequências deste caminho. 

Neste sentido, algumas recomendações são dadas para quem pretende ingressar neste 
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tipo de projetos, nomeadamente averiguar custos, considerar trabalhar primeiro, 

organizar atividades e objetivos, considerar mais do que uma atividade, viajar, imersão 

cultural, voluntariado, emprego, estágios, etc.), planear momentos de reflexão ou 

narratividade (https://gapyear.pt/) 

 

Gap year em Portugal 

No âmbito da organização e promoção do gap year em Portugal é necessário 

destacar pelo menos duas associações: Associação Gap Year Portugal (AGYP) e 

VidaEdu-Ano Sabático.  

Constituem-se como recursos valiosos para os interessados nesta modalidade 

pela sua capacidade de informar, gerir projetos de gap year e criar parcerias com 

instituições noutros países que acolham os participantes e enriqueçam a sua experiência. 

A AGYP é uma organização portuguesa sem fins lucrativos, responsável pela 

promoção do conceito em Portugal e, em simultâneo, pelo apoio a todos os jovens 

viajantes. Tem a sua génese na experiência pioneira de dois jovens, Gonçalo Silva e 

Tiago Marques, fundadores da associação, através de um desafio feito por Carlos Torres 

– outro fundador. Gonçalo foi convidado a discursar sobre o tema no “Encontro da 

Oralidade” no auditório da Fundação Lapa do Lobo (cujo fundador é Carlos Torres) em 

que expôs as vantagens do ano sabático – tradução portuguesa – neste prisma 

(interrupção da rotina letiva, viagens, voluntariado, trabalho, experimentar diferentes 

ambientes). Quando Carlos Torres o contatou passado uns tempos, desafiou-o a passar 

da teoria à prática (Ribeiro, 2013). Gonçalo escolheu Tiago Marques para o acompanhar 

nesta experiência, voltando diferentes e com vontade de abrir a oportunidade a outros 

jovens. 

Depois de ter feito o seu gap year em 2012, visitando 25 países e realizando 

ações de voluntariado em países como Índia, Nepal e Timor, percebeu que fazer um gap 

year poderia estar ao alcance de todos, sendo também prática comum em países 

desenvolvidos (como Inglaterra, Austrália, Finlândia). Querendo trazer o conceito para 

Portugal, sugerindo também uma melhoria no sistema educativo português, fundou a 

AGYP, para promover o conceito e apoiar todos os jovens que desejem fazer um gap 

year (Ribeiro, 2013; https://gapyear.pt/). 

A AGYP aponta algumas vantagens e oportunidades que  um gap year pode 

oferecer e que serão valorizadas, mais tarde, no mercado de trabalho: sair da zona de 

https://gapyear.pt/
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conforto; conhecer outras realidades, visitar outros países; aprender uma língua, abraçar 

projetos de voluntariado; estudar ou trabalhar, para explorar opções (https://gapyear.pt/). 

Afirma também pretender inovar o sistema educativo português, acreditando que um 

gap year fomenta desenvolvimento pessoal, académico e profissional, transformando os 

jovens em cidadãos mais tolerantes, ativos e participativos, tornando-os futuros 

profissionais mais completos e competitivos, (https://gapyear.pt/). 

A VidaEdu é “uma empresa portuguesa especializada em experiências 

educativas no estrangeiro” (http://vidaedu.com/acerca/). Uma dessas experiências é o 

ano sabático. Esta experiência reflete a extensão da empresa para esta área, 

identificando-se como a única em Portugal (http://anosabatico.pt/quem-somos/). Faz-se 

representar com o mote “Tu és do tamanho do mundo que conheces”, enfatizando a 

expansão de horizontes com contato com experiências e desenvolvimento pessoal 

inserido em ambientes multiculturais. 

Oferece cinco opções de programas (http://anosabatico.pt/o-que-fazer/): 

1. Viajar e Trabalhar – as opções incluem cuidar de crianças, hotéis e 

restaurantes, e quintas e herdades. Tende a ser a primeira opção visto ter 

remuneração. 

2. Viajar e Estagiar – o país depende da área do estágio e dos objetivos do 

participante, personalizando assim a sua experiência. 

3. Viajar e Voluntariado – opções em áreas sociais, educativas, de saúde e 

conservação ambiental em países como, África do Sul, Sri Lanka e Índia.  

4. Viajar e Aprender – é uma experiência flexível, essencialmente focada na 

aprendizagem cultural e linguística na Irlanda, Inglaterra ou Austrália. 

5. Viajar e Ensinar Inglês – oferece um curso intensivo de inglês em Londres 

ou Dublin, tendo habilitações para depois ensinar noutro país. 

Tal como a AGYP, a VidaEdu-Ano Sabático prioriza a organização e 

planeamento, ajudando neste processo. Os participantes pagam uma taxa de inscrição 

mas a partir daí terão acesso a várias oportunidades interessantes. 

Apesar de algum apoio politico para a disseminação deste conceito, 

considerando todos os seus benefícios, existem alguns cuidados a ter no âmbito da de 

intervenção em educação e aconselhamento de carreira. Um artigo online de Graça 

Ribeiro no jornal Publico (2013) apresenta comentários de três psicólogos – Pedro 

Rosário, Alexandra Barros e Margarida Gaspar de Matos, que, no geral, apontam o 

sucesso desta experiência associada à capacidade de autonomia e maturidade que os 

http://vidaedu.com/acerca/
http://anosabatico.pt/quem-somos/
http://anosabatico.pt/o-que-fazer/
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jovens apresentam, e que estão ligadas, muitas vezes, a questões socioeconómicas, já 

que o gap year tende a ser realizado pelas classes com mais recursos sociais e culturais 

(Crawford & Cribb, 2012).    

A questão do planeamento, recursos, segurança e preparação psicológica para 

um gap year tende a ser enfatizada na literatura (e.g. Snee, 2014; Torpey, 2009), sendo 

estes os critérios apontados como favoráveis à promoção e sucesso desta experiência. 

 

Atividades extracurriculares no secundário 

O envolvimento em atividades extracurriculares é sugerido como promotor de 

desenvolvimento positivo em jovens, com benefícios como: melhores notas, atitudes 

mais favoráveis para com a escolaridade, autoconceitos mais desenvolvidos, redes 

sociais, desenvolvimento de competências transversais, desenvolvimento vocacional, 

motivação, etc. (Barber, Eccles & Stone, 2001; Brown, 2000; Busseri et al., 2011; 

Darling, 2005; Everson & Millsap, 2005; Goldrick-Rab et al., 2007; Morris, 2016). No 

geral, a investigação demonstra que uma elevada preparação no ensino secundário leva 

a um maior acesso ao ensino superior e a ingressar diretamente no ensino superior, 

(Goldrick-Rab et al., 2007). No entanto, é preciso considerar que uma estrutura 

inadequada de atividades, atividades serem escolares ou extraescolares e questões 

relativas a pares poderão levar a efeitos negativos.  

Uma boa atividade extracurricular poderá ter as seguintes características: 

sentimento de pertença a um grupo ou algo especial; oportunidade de desenvolver 

relações positivas com adultos e pares; objetivos que encorajem a realização; regras que 

responsabilizem os indivíduos; papéis de liderança; programas apropriados à faixa 

etária; envolvimento de pais e pares; atividades divertidas e interessantes; indivíduos 

fazem parte da negociação, organização e execução (Brown, 2000).  

As atividades tipicamente incluem-se nas categorias de desporto escolar, clubes 

académicos, clubes não académicos, associativismo, clubes comunitários, atividades 

pró-sociais, grupos jovens religiosos e ativismo político, envolvendo estruturas como 

bandas, desporto, teatro, jornal, voluntariado e associações de estudante. 

 

Adaptabilidade de Carreira 

A adaptabilidade de carreira é um construto psicossocial, definida como a 

prontidão para lidar com tarefas previsíveis na carreira e ajustamentos imprevisíveis 
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decorrentes de mudanças (Savickas, 1997). Envolve atitudes de planeamento, 

exploração pessoal e ambiental, e tomada de decisão informada e adaptada, orientando o 

individuo para transições futuras de uma forma realista e preparada (Savickas, 1997).  

Este construto corresponde essencialmente a quatro aspetos: preocupação, controlo, 

confiança e curiosidade. Um quinto foi sugerido, identificado como adesão 

(commitment) (Duarte et al., 2015). 

Preocupação é relativa a esperança e otimismo; Controlo expressa a influência 

sobre o próprio e o meio, pressupondo adaptação; Confiança representa a capacidade de 

manter objetivos e metas apesar de obstáculos; Curiosidade é referente a 

comportamentos de exploração influenciados por possibilidades e oportunidades; 

Adesão relaciona-se com o compromisso com um projeto de vida ao invés de a uma 

decisão em particular (seja laboral, académica ou outra), abrindo os horizontes em 

termos de decisões e construção (Duarte et al., 2015). Valores altos em adaptabilidade 

de carreira implicam maior sucesso na mestria de transições vocacionais (Hirschi, 

2009), podendo também afetar crenças na capacidade de planear e adaptar perante 

eventos não planeados (Rottinghaus et al., 2005).  

 

Bem-estar 

O bem-estar representa o funcionamento positivo numa dada área. Seligman 

(2011) sugere que a teoria do bem-estar tem cinco elementos: emoção positiva, 

envolvimento, significado, relações positivas e realização. É um tema pertinente à 

psicologia positiva, que se foca na promoção de bem-estar e é ressonante com a 

psicologia vocacional e aconselhamento de carreira ao centrar-se nas forças ou 

funcionamento positivo, relevantes para domínios laborais e educativos (Robertson, 

2015).É semelhante ao tema de florescimento (flourishing) referido por Seligman 

(2011), que contém critérios centrais – emoção positiva, envolvimento, interesse, 

significado e propósito – e adicionais – autoestima, otimismo, resiliência, vitalidade, 

autodeterminação e relações positivas. 

A literatura indica o desenvolvimento do bem-estar em dois campos importantes, 

um ligado ao desenvolvimento do adulto e da saúde mental e outro ligado aos aspetos 

psicossociais, à qualidade e satisfação com condições e circunstâncias da vida (Novo, 

2003). Existem dois conceitos centrais de bem-estar: subjetivo e psicológico.  
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O bem-estar subjetivo aborda o estado subjetivo na experiência de prazer e 

felicidade, envolvendo avaliações que as pessoas fazem da sua vida, refletindo 

cognições relativas à satisfação com a vida, felicidade e experiências emocionais 

(negativas e positivas), em que a investigação procura identificar as características 

sociodemográficas associadas às cognições (Diener & Ryan, 2009; Novo, 2005; 

Siqueira & Padovam, 2008). É um conceito expresso em autoavaliação, utilizando 

critérios subjetivos em vez de externos como doença, interessando assim a perceção, 

influenciada por valores, emoções, expetativas e experiências anteriores, organizando-se 

em pensamentos e sentimentos (Diener & Ryan, 2009; Siqueira & Padovam, 2008).   

O conceito de bem-estar psicológico surge em crítica ao de bem-estar subjetivo 

(Ryff & Keyes, 1995; Siqueira & Padovam, 2008), caracterizado a partir de dimensões 

básicas do funcionamento positivo que emergem de diferentes teorias da psicologia do 

desenvolvimento, psicologia clínica e da saúde mental (Novo, 2005). O bem-estar 

psicológico representa a força de aspetos psicológicos que contribuam para o 

funcionamento do individuo, compreendendo formulações psicológicas acerca do 

desenvolvimento humano, incluindo capacidades que permitam enfrentar desafios da 

vida (Novo, 2005; Siqueira & Padovam, 2008).  

Ryff e Keyes (1995) propuseram seis componentes que constituem o bem-estar 

psicológico: autoaceitação, relacionamentos positivos, mestria no contexto, crescimento 

pessoal, autonomia, e significado na vida.  

Novo (2005) sugere que a distinção entre bem-estar psicológico e subjetivo 

sendo que bem-estar subjetivo se alicerça no aumento da felicidade e o bem-estar 

psicológico no de saúde mental. No entanto Diener e colaboradores (2009) incluem 

aspetos de ambos de modo a criar um instrumento curto mas compreensivo.  

 

Autoeficácia 

A perceção, ou crença, desta autoeficácia de acordo com é o fator principal para 

influenciar o comportamento (Bandura, 1997). Representa a confiança que se tem em 

usar as competências necessárias para lidar com situações e mobilizar recursos, de 

modo a alcançar resultados desejados e atingir uma sensação de controlo, levando a 

maior volição, persistência e sucesso. (Bandura, 1997).  

A perceção de autoeficácia pode variar conforme as exigências de uma tarefa, 

contextos sociais (como competição), da predisposição da pessoa para com sucessos e 
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fracassos e estados psicológicos correspondentes, como cansaço, alegria, motivação, 

ansiedade, apatia ou desânimo (Bandura, 1997). 

Os alicerces desta crença envolvem aprendizagens ao longo da vida, obtidas 

através de uma ou mais de quatro fontes: modelagem social (observação de 

comportamentos de modelos/pares), experiências de sucesso/fracasso (histórico de 

experiências influenciam a expectativa de eficácia), estados físicos e emocionais 

(intensidade da emoção, ansiedade, contributo das emoções para os desempenhos), e 

persuasão social (elogios, incentivos, etc.) (Bandura, 1997; Bzuneck, 2009).  

Autoeficácia é normalmente entendida como sendo específica de uma tarefa ou 

domínio (Luszczynska, Scholz & Schwarzer, 2005) como, por exemplo, autoeficácia em 

matemática. No entanto, também poderá ser conceptualizada como uma sensação mais 

geral que se refere a um sentido mais alargado e estável (Luszczynska et al., 2005; 

Schwarzer & Jerusalem, 1995). A autoeficácia geral será então a crença na competência 

pessoal para lidar com um espetro grande de exigências stressantes e desafiantes, 

enquanto autoeficácia especifica está restrita a uma tarefa particular. Pode ser útil este 

conceito quando o contexto é menos específico ou o foco recai sobre múltiplos 

comportamentos em simultâneo (Luszczynska, Gibbons, Piko, & Tekozel, 2004; 

Luszczynska et al., 2005). Porém, uma crença mais específica em vez de geral poderá 

ter maior relação com comportamentos e pensamentos concretos (Luszczynska et al., 

2005). 

 

Suporte, autoeficácia, adaptabilidade de carreira e bem-estar na transição 

Luszczynska, Gibbons, Piko e Tekozel (2004) demonstram que uma das 

variáveis significativamente relacionada com comportamentos e perceções de saúde e 

bem-estar é autoeficácia, avaliando esta relação em adolescentes da Hungria, Polónia, 

Turquia e Estados Unidos da América. Também os estudos realizados em Portugal têm 

evidenciado sistematicamente o efeito da perceção da confiança pessoal no sentimento 

de bem-estar, em estudantes do ensino superior (Ramos, 2016; Ramos et al., 2011; 

Teixeira & Costa, no prelo). A manutenção da saúde e bem-estar dependerá também de 

aspetos motivacionais e autorregulatórios, na medida em que se traduzem para ações 

concretas, influenciadas por crenças de controlo (Lent, 2008; Luszczynska & 

Schwarzer, 2003; Luszczynska et al., 2005; Ramos et al., 2011; Schwarzer & Jerusalem, 

1995). Assim, crenças positivas criam estados afetivos positivos, tendo influência no 
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bem-estar e na capacidade de lidar com situações negativas (Bandura, 1997; Lent, 2008; 

Luszczynska et al., 2005). A autoeficácia também tem relação com ajustamento 

académico e a concretização de objetivos, tendo assim influência na satisfação com a 

vida dos estudantes e afeto positivo (Lent & Brown, 2006; Lent et al., 2009). 

A adaptabilidade de carreira, nomeadamente na sua dimensão de confiança, e a 

autoeficácia apresentam alguma sobreposição nos seus construtos, podendo encontrar 

expressão, por exemplo, no quão eficazes os indivíduos se sentem nas suas capacidades 

e decisões em termos de carreira, como em concretizar tarefas vocacionais e tomar 

decisões (Duffy, Douglass & Autin, 2015). A adaptabilidade de carreira também 

demonstra ligações com o bem-estar em contextos académicos (em que satisfação com a 

vida e significado de vida fazem parte), provocando afetos positivos quanto maior a 

adaptação e ajuste, sendo este efeito mediado pela autoeficácia (Duffy et al., 2015). A 

adaptabilidade de carreira tem sido identificada como indicador de prosperidade 

(thriving), relacionando-se com desenvolvimento positivo, bem-estar e prevenção de 

comportamentos problemáticos (Hirschi, 2009). Os dados têm demostrado que a 

adaptabilidade de carreira positiva ao longo do tempo pode prever significativamente o 

desenvolvimento de sentido de poder e controlo, mostrando também uma relação 

positiva e significativa com satisfação com a vida e bem-estar (Hirschi, 2009).   

O bem-estar e satisfação no domínio do trabalho estão presentes na literatura 

(e.g. Lent, 2008; Phillip & Jome, 2005), e integra afetos positivos na ligação com o 

trabalho e organização, em termos de satisfação e envolvimento (Siqueira & Padovam, 

2008). No geral, uma perceção positiva de bem-estar e satisfação com a vida melhoram 

significativamente a vida dentro de áreas como saúde e longevidade, trabalho e 

rendimento, relações sociais e benefícios sociais (Diener & Ryan, 2009). 

Em termos de ajustamento e envolvimento ao ensino superior, poderemos fazer 

um paralelo com o trabalho, aplicando estes aspetos da satisfação e bem-estar. Nesse 

sentido, falar-se-ia de sensação de satisfação com a vida de estudantes universitários, 

considerando critérios de ajustamento e sucesso relativamente ao curso, instituição e 

vivências académicas que incluem o envolvimento na vida da instituição, satisfação, 

ausência de stress oriunda do balanço positivo entre desafios e capacidades, o 

estabelecimento de relações positivas com pares (e.g., Costa & Leal, 2006; Lent & 

Brown, 2006; Lent et al., 2009), entre outros, adotando assim o termo de bem-estar 

académico, como uma faceta de bem-estar geral.   
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Lent, Taveira, Shue e Sengley (2009) sugerem o suporte social como uma fonte 

útil de autoeficácia e facilitador direto de ajustamento académico, influenciando 

também o afeto positivo, Também Matheny e colaboradores (2002; 2008) sugerem o 

suporte social como um recurso de coping muito útil para diminuir o stress percebido e 

aumentar a satisfação com a vida. 

As instituições de ambos os lados da transição têm um papel muito importante 

na promoção de competências, integração, ajuste, entre outros, podendo criar estruturas 

que levarão ao bem-estar (através de escolhas mais cuidadas, ajustamento ao curso, 

clima agradável, integração social), autoeficácia (pelo uso de pedagogias e estratégias 

que preparem os alunos para desafios académicos e não-académicos), adaptabilidade de 

carreira (pela própria natureza dos contextos educativos, que servem de ambientes 

exploratórios e potenciadores da tomada de consciência) e outros fatores relevantes para 

a adaptação e sucesso nesta transição. Assim, os indivíduos terão uma estrutura de apoio 

que os oriente até à sua própria autonomia. 

Síntese 

Este estudo tem natureza exploratória e como objetivo geral identificar as 

variáveis que favorecem a transição académica, em dimensões associadas ao sucesso, 

adaptação e bem-estar no ensino superior. 

Este estudo considera a preparação da transição do ensino secundário para 

ensino superior como fator determinante da adaptação e do sucesso, focando o seu 

enquadramento essencialmente as fases de Entrada e Estadia, como entendido no 

modelo de transição de Chickering e Schlossberg (1995). É de salientar que adaptação e 

sucesso incluem critérios como rendimento académico, bem-estar geral, persistência, 

ajustamento com curso e instituição, ajustamento com vivências académicas e relação 

com pares (e.g. Soares, Pinheiro & Canavarro, 2015), como referido anteriormente. 

Numa perspetiva de dimensões pessoais, adaptação e sucesso incluem também crenças 

relacionadas com a autoeficácia e a adaptabilidade de carreira, que representam 

competências significativas para lidar com as exigências implicadas na transição 

(Savickas, 2013; Duffy, et al., 2015). Assim, a principal questão desta investigação 

situa-se justamente em identificar atividades ou vivências que podem apoiar o 

desenvolvimento destas competências e, consequentemente, o sucesso e adaptação nesta 

transição. O potencial das atividades exploratórias e de desenvolvimento pessoal é 
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descrito na literatura (e.g., Almeida, et al., 2012; Bowman et al., 2010; Morris, 2016) 

como espaço de (re)descoberta quer dos recursos contextuais quer pessoais. Salienta-se 

a necessidade do espaço educacional organizar uma maior quantidade e qualidade 

destas atividades, sejam eles futuros estudantes universitários ou não.  

A preparação para a transição e a própria entrada no ensino superior requerem 

processos avaliativos e de tomada de consciência, em que atividades como trabalho, 

voluntariado, viajar, desporto, entre outras, são recursos estratégicos. Estas atividades 

são consideradas potenciais facilitadoras de experiências úteis para a adaptação e 

desenvolvimento pessoal. O gap year, como atividade intencional e planeada, é 

constituído por atividades potenciadoras, incluindo a pausa que representa no currículo 

tradicional dos estudantes. Esta pausa contrapõe-se à ideia da sequência rígida, em que 

tipicamente os alunos são lançados numa transição, sem preparação para lidarem 

eficazmente com as tarefas exigidas.  

Já no ensino superior, importa ver a influência de estruturas de apoio ou 

atividades oferecidas aos estudantes, a ordem de candidatura e experiências anteriores 

no ensino superior (seja por mudança de curso ou retenção), atividades 

extracurriculares, rendimento académico e fatores de ajustamento (pares, curso, 

instituição, vivências). Os fatores associados ao sucesso e adaptação e a sua relação com 

atividades anteriores ao ensino superior são objeto de avaliação neste estudo. 

A reduzida literatura com metodologia quantitativa, e a escassa literatura em 

Portugal que aborde o gap year, apesar do crescimento do fenómeno, dá um caracter 

importante a estudo. Mais ainda, importa fazer a associação entre variáveis psicológicas 

que a literatura confere como essenciais na adaptação e transição, já que muitos estudos 

apenas descrevem e diferenciam variáveis sociodemográficas. 

Este estudo pretende analisar bem-estar, autoeficácia e adaptabilidade de carreira 

dos estudantes do 1º e 2º ano do ensino superior, relativamente: 1) à influência de 

atividades não-académicas (gap year, extracurriculares no secundário e atualmente, 

apoio de SPO no secundário, apoio à receção na faculdade); 2) à perceção de fatores 

pessoais, sociais e vocacionais; 3) ao sentimento de autoeficácia; 4) ao rendimento 

académico; 5) à exploração das relações entre estas três variáveis; e 6) a efeitos de 

variáveis sociodemográficas. 

O estudo pretende averiguar as influências relativamente a fatores de adaptação 

(adaptabilidade de carreira, bem-estar, autoeficácia geral, suporte social e institucional, 

gestão do papel de estudante) estabelecendo as seguintes hipóteses: 
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H1 – Há diferenças entre sexos na perceção dos fatores de adaptação; 

H2 – Participantes no 2º ano curricular revelam uma perceção mais positiva dos 

fatores de adaptação; 

H3 – Participantes que tenham feito um gap year revelam uma perceção mais 

positiva dos fatores de adaptação;  

H4 – Os grupos que desempenham atividades não académicas (ensino secundário, 

intervalo e ensino superior) revelam níveis mais elevados nos fatores de 

adaptação ao curso; 

H5 – Os estudantes com apoio do SPO ao longo da escolaridade revelam maior 

perceção positiva dos fatores de adaptação ao curso: 

H6 – Os estudantes com apoio institucional da faculdade revelam maior perceção 

positiva dos fatores de adaptação ao curso.  

H7 – As variáveis de adaptabilidade à carreira- preocupação, curiosidade, controlo, 

confiança são determinantes de adaptação ao ensino superior, considerando os 

sentimentos de bem-estar; 

H8 – As variáveis de vivência do curso - ajustamento ao curso, relação com pares, 

competências de gestão e estudo, e ansiedade às avaliações são determinantes na 

adaptação ao ensino superior, considerando os sentimentos de bem-estar; 

H9 – As variáveis de adaptabilidade à carreira- preocupação, curiosidade, controlo, 

confiança são determinantes de adaptação ao ensino superior, considerando os 

resultados escolares; 

H10 – As variáveis de vivência do curso - ajustamento ao curso, relação com pares, 

competências de gestão e estudo, e ansiedade às avaliações são determinantes na 

adaptação ao ensino superior, considerando os resultados escolares; 

H11 – A média do ensino secundário é preditora dos resultados escolares nos 

primeiros anos do ensino superior. 
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Capítulo 2: Método 

2.1. Participantes 

A amostra é constituída por 273 estudantes do 1º e 2º ano do ensino superior. 

Dos 273 participantes, 223 (81.7%) são do sexo feminino e 50 do sexo masculino 

(18.3%), com idades entre 18 e 24, (M = 19, DP = 1), estando no 1º ano (57.1%) e 2º 

(42.9%). No entanto, é preciso ter em conta que 17.9% afirmam não ser a primeira vez 

que frequentam este ano (8.4% no 1º ano e 9.5% no 2º). 

Em termos de nível de escolaridade do pai, 20.5% possuem o 1º e/ou 2º ciclo 

(escolaridade baixa); 45.4% o 3º ciclo e/ou ensino secundário (escolaridade média); e 

34.1% bacharelato, licenciatura e/ou doutoramento (escolaridade superior). Em respeito 

às mães, 11% possuem o 1º e/ ou 2º ciclo (escolaridade baixa); 48.4% possuem o 3º 

ciclo e/ou ensino secundário (escolaridade média); e 40.6% possuem bacharelato, 

licenciatura e/ou doutoramento (escolaridade superior). Esta amostra revela um nível de 

escolaridade parental elevado, principalmente para as mães.  

Relativamente à residência, 31.9% estudantes da amostra são deslocados em 

relação à respetiva residência.  

Os cursos foram agrupados por área de estudos, segundo a estrutura da Direção 

Geral do Ensino Superior (DGES) com a seguinte distribuição: 

1. Área de Ciências (cursos de Meteorologia, Oceanografia e Geofísica,

Biologia, Bioquímica, Química, Química Tecnológica, Física, Matemática,

Geologia, Estatística Aplicada) – cerca de 12% dos participantes;

2. Área de Saúde (cursos de Fisioterapia, Ciências Farmacêuticas, Farmácia,

Ergonomia, Reabilitação Psicomotora e Medicina) – cerca de 9%;

3. Área de Tecnologias (Eng. da Energia e do Ambiente, Eng. Informática,

Eng. Química, Eng. Biomédica e Biofísica, Eng. Biológica, Eng. Física

Tecnológica, Eng. Eletrotécnica e das Telecomunicações, Eng. Eletrotécnica

e de Computadores, Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e de

Computadores, e Tecnologias da Informação) – 6.6%;

4. Áreas de Agricultura e Recursos Naturais (curso de Planeamento e Gestão do

Território) – cerca de 1%;

5. Áreas de Arquitetura, Artes Plásticas e Design (cursos de Arquitetura e

Design de Comunicação) – 1.5%;
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6. Áreas de Ciências da Educação e Formação de Professores (curso de 

Educação e Formação) – cerca de 9%;  

7. Áreas de Direito, Ciências Sociais e Serviços (cursos de Ciências Politica, 

Ciências da Comunicação, Relações Internacionais, Sociologia, Turismo, 

Marketing e Publicidade, Relações Públicas e Comunicação Empresarial, 

Direito e Psicologia) – cerca de 54%;  

8. Áreas de Economia, Gestão e Contabilidade (cursos de Economia, Gestão 

Turística e Organização de Eventos Culturais, e Gestão) – 2.6%; 

9. Áreas de Humanidades, Secretariado e Tradução (cursos de Estudos 

Portugueses, História e Estudos Gerais) – 2.6%;   

10. Área de Educação Física, Desporto e Artes do Espetáculo (cursos de 

Ciências do Desporto, Gestão do Desporto e Dança) – cerca de 2%. 

Quanto ao suporte institucional, 39.6% receberam apoio dos SPO, incluindo 

atividades de aconselhamento, orientação da carreira, apoio psicológico e pedagógico, 

testes psicotécnicos e informação. Alguns dos participantes referem ainda atividades 

relacionadas com Inspiring Future, workshops, visitas de ex-alunos, visitas à Futurália e 

às instituições do ensino superior.  

Relativamente às atividades extracurriculares no ensino secundário, 74.7% 

afirmam ter desenvolvido; 37% referem uma atividade, 22.3% duas e 15.4% mais de 

duas. Nestas atividades estão incluídas música, clubes ou associativismo (e.g., 

escuteiros, igreja), desporto, passatempos, trabalho, voluntariado, formação. 

Relativamente à situação no ingresso, apenas 34 dos estudantes (12.5%) adiaram 

a entrada no ensino superior, e, destes 4.8% o intervalo decorreu num ano e 5.5% dois 

anos. Nos estudantes que entraram diretamente no ensino superior, 53.5% indicam o 

gap year como um eventual plano benéfico para o papel de estudante universitário.  

 Nas razões para o ingresso ser adiado incluem-se reprovações a uma ou mais 

disciplinas, melhoria de notas, indecisões, experiência no mundo do trabalho, questões 

ligada à saúde com familiares, tempo de reflexão, problemas no ingresso ao ensino 

superior, não querer estudar. Independentemente de terem ou não adiado, 63.7% dos 

participantes afirmam terem desenvolvido atividades no período entre o ensino 

secundário e o superior; em que 33.7% desenvolveu uma atividade, 19.4% desenvolveu 

duas e 10.7 desenvolveu mais de duas atividades. As atividades incluem trabalho, 

desporto, voluntariado, melhoria de notas, formação, viajar. 
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Quanto à ordem de opção no curso, 74.7% dos participantes ingressaram no 

curso como primeira opção, enquanto 25.3% noutra opção (2ª – 11.7%; 3ª – 6.2%; 4ª – 

3.3%; 5ª – 2.6%; 6ª – 1.5%). Dos que indicaram primeira opção, apenas 4 participantes 

não pretendem continuar no curso atual, enquanto noutra opção apenas 6 relatam o 

mesmo, expressando um total de 263 alunos que pretendem continuar no curso.  

No fator suporte institucional no ensino superior, 36.3% indicam atividades de 

apoio na própria faculdade, especificamente sessões de acolhimento, provedor do 

estudante, receção ao caloiro, praxes académicas, palestras, aulas de preparação, 

workshops, programa de mentorado, programa de tutorado, gabinetes de apoio, 

associações de estudantes. No entanto, 174 (63.5%) indicam não ter este contato. 

 Além disso, 47.3% afirma estar atualmente envolvido em atividades 

extracurriculares, como desporto (e.g. dança, vela, ténis, ginástica, yoga, natação), 

voluntariado (e.g. hospital, crianças, mentorado, divulgação do curso), clubes ou 

associativismo (e.g. escoteiros, associação de estudantes, catequese, teatro, tuna), 

formação (e.g. línguas, música) e trabalho. Em termos de quantidade, 31.5% afirmam 

estar envolvidos numa atividade, 11.7% em duas e 2.9% em mais de duas.  

As médias de faculdade (M = 14.8, DP = 1.7) tendem a ser inferiores às de 

secundário (M = 16.1, DP = 1.8). O 1º ano apresenta uma média de secundário de 15.9 

(DP = 1.7, com amplitude entre 12 e 20) e uma média de 1º semestre de 14.7 (DP = 1.7, 

com amplitude entre 11 e 20); o 2º ano apresenta uma média de 16.2 no secundário (DP 

= 1.9; com amplitude entre 12 e 20), e uma média de 14.9 no seu primeiro 1º ano (DP = 

1.6; com amplitude entre 11 e 18). 

2.2. Instrumentos 

2.2.1 Questionário sociodemográfico 

Enquanto estudo exploratório sobre questões de transição e adaptação ao ensino 

universitário e estudos relacionados com o gap year, este questionário inclui variáveis 

sobre instituição e curso, sexo, idade, ano curricular (1º ou 2º), adiamento da entrada no 

ensino superior – (gap year), tempo do intervalo e atividades efetuadas, atividades 

extracurriculares no ensino secundário, atividades extracurriculares atuais, contato com 

serviços de psicologia e orientação no ensino secundário, contato com 

serviços/atividades de apoio ao estudante na faculdade, estatuto de aluno deslocado, 

nível de escolaridade do pai e da mãe, área escolar do ensino secundário, ordem de 
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candidatura no curso atual, média final do secundário, média final do 1º semestre ou 1º 

ano, intenção de continuar no curso, perceção de benefícios num gap year. (ANEXO 

III). 

 

2.2.2. Escala de Adaptabilidade de Carreira (CAAS, Savickas et al., 2009)  

É um instrumento de autorrelato, cuja construção decorreu no projeto 

internacional Life Design, com participação de investigadores de 13 países. Esta escala 

avalia quatro dimensões associadas ao construto de adaptabilidade.  

A versão portuguesa (Duarte et al, 2011) contém 28 itens – um item a mais por 

escala do que algumas das versões internacionais. Os itens, em formato de afirmação, 

estão distribuídos pelas quatro escalas que correspondem às dimensões Preocupação 

(itens 1 a 7) (e.g. “Considero que sou capaz de pensar como vai ser o meu futuro, 

Controlo (itens 8 a 14) (e.g., “Considero que sou capaz de manter sempre o ânimo”), 

Curiosidade (itens 15 a 21) (e.g., “Ser curioso(a) sobre novas oportunidades”) e 

Confiança (itens 22 a 28) (e.g., “Desenvolver novas competências”). Os resultados são 

obtidos pelo somatório das respostas avaliadas numa escala de Likert de 5 pontos (1 – 

muito pouco; 5 – Muito). Cada escala tem uma amplitude entre 7 e 35. 

Entre os vários estudos feitos em Portugal, salienta-se o estudo de Duarte e 

colaboradores (2012) com uma amostra do 9º ao 12, adultos empregados (com 

formação superior) e desempregados, e o estudo de Monteiro e Almeida (2015) com 

estudantes universitários. Tem uma estrutura semelhante à de estudos de validação 

noutros países (Duarte et al, 2012). Os dados demonstram valores de consistência 

interna total elevados (.90), assim como nas subescalas Preocupação (.76), Controlo 

(.69), Curiosidade (.78) e Confiança (.79) (Duarte et al, 2012). 

 

2.2.3. Escala de Desenvolvimento e Bem-estar (FS, Diener et al., 2009) 

É um instrumento de autorrelato cujo conteúdo representa componentes do 

funcionamento humano positivo como relações interpessoais, sentimentos de 

competência e significado e propósito na vida. 

A escala é constituída por 8 itens, em forma de afirmação, cuja resposta é dada 

numa escala de Likert de 7 pontos (1 – discordo fortemente a 7 – concordo fortemente). 

Trata-se de uma escala unidimensional, onde os 8 itens convergem na avaliação do 

construto global de Bem-Estar Geral. A cotação é feita pelo somatório de todos os itens, 
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cuja amplitude se situa entre 8 e 56. Os resultados elevados indicam que os participantes 

têm uma visão muito positiva de si próprios em diversas áreas de funcionamento, além 

de recursos e forças psicológicas (Diener et al, 2010). Apesar de não avaliar as facetas 

do bem-estar psicológico, oferece uma visão geral dos domínios considerados 

significativos do funcionamento positivo (Diener et al, 2010). 

 Em diferentes amostras, os estudos têm vindo a confirmar a validade e precisão 

da medida, nomeadamente a natureza unifatorial e a consistência interna, cujos valores 

da consistência interna situam-se à volta de .87 e da estabilidade temporal de .71, além 

de correlação com outras escalas de bem-estar (Diener et al, 2010). Numa amostra 

portuguesa do ensino superior, os indicadores confirmam as propriedade psicométricas 

desta medida de bem-estar, cujo coeficiente alfa é  .88 (Teixeira & Costa, no prelo). 

 

2.2.4. Escala de Auto-Eficácia Geral (GSES, Schwarzer & Jerusalem, 1995)  

É um instrumento de autorrelato cujo conteúdo abrange uma variedade de 

situações stressantes/desafiantes, avaliando a perceção que o individuo tem da sua 

competência para lidar com essas situações. Contém 10 itens em forma de afirmação 

(e.g. “Consigo resolver sempre os problemas difíceis, se me esforçar.”, “Tenho 

confiança em que consigo lidar de forma eficiente com acontecimentos inesperados.”), 

avaliados numa escala de Likert de 4 pontos (1 – discordo fortemente; 4 – concordo 

completamente). Estes 10 itens representam o construto geral da autoeficácia. Possui 

estudos com jovens e adultos (estudantes, professores, enfermeiros, etc.) encontrando-se 

traduzida e adaptada para mais de 30 línguas (ver por exemplo Luszczynska, Scholz & 

Schwarzer, 2005), facto que permite a sua utilização entre diferentes culturas e países. 

De um modo geral, tem apresentado propriedades psicométricas adequadas, com níveis 

de consistência entre .75 e .91, com uma média de .86 (Araújo & Moura, 2011). Numa 

amostra portuguesa do ensino superior, o coeficiente alfa situa-se em .84 (Teixeira & 

Costa, no prelo), demonstrando um elevado grau de precisão.  

A cotação é feita através de soma dos itens, e os resultados podem ter amplitude 

entre 10 e 40. Todos os itens estão escritos na forma positiva, pelo que valores elevados 

representam a perceção de maior autoeficácia geral. Trata-se de uma escala 

unidimensional, onde os 10 itens convergem na avaliação do construto global de 

autoeficácia. 
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No presente estudo, o conteúdo do item 5 foi modificado – “Graças à minha 

desenvoltura sei como lidar com situações imprevistas.” para “Graças às minhas 

capacidades…”. Esta alteração pretende tornar mais claro o conteúdo deste item, com 

base nos dados da consistência interna dos estudos anteriores (Costa & Teixeira, 2016; 

Teixeira & Costa, no prelo). 

2.2.5. Questionário de Ajustamento e Adaptação ao Ensino Superior 

(QAAES; Costa & Teixeira, 2016). 

Com base em questionários anteriores sobre transição e adaptação no ensino 

superior (e.g., Almeida, Soares & Ferreira, 2002; Soares, Almeida & Ferreira, 2006), 

especialmente o questionário elaborado por Costa e Teixeira (2016), este questionário 

foi elaborado para este estudo. É um instrumento de autorrelato, cuja versão utilizada 

neste estudo inclui 40 itens. Consiste em quatro escalas, destinadas a avaliar a perceção 

de ajustamento ao curso (6 itens; e.g. “É um curso compatível com as minhas 

competências”), aspetos relacionados com a vivência académica (9 itens; e.g. 

“Acompanhamento dos conteúdos dados”), avaliação de integração social (7 itens; e.g. 

“Costumo conviver com os colegas do curso-ano fora das aulas na Faculdade”) e 

avaliação da ansiedade em situações de avaliação (e.g. “A avaliação académica deixa-

me ansioso(a)”).  

Em termos de ajustamento ao curso, foi acrescentando um sétimo item – “É um 

curso em que vou ter sucesso” – que expressa uma expetativa mais imediata do que as 

de perspetivas de emprego, e se relaciona com a conceção de sucesso subjetiva de cada 

individuo, não querendo definir o mesmo como rendimento académico ou notas. 

Em relação aos aspetos de vivências académicas, foi retirado o item 7 – 

“Redução do tempo nas atividades de lazer”. Três itens foram modificados, o item 6 – 

“Actividades extra-escolares” passou a ser “Oportunidade de realizar atividades 

extracurriculares” – de modo a ficar mais claro e implicar a acessibilidade e 

disponibilidade de atividades e do tempo para as concretizar; o item 8 – “Aos resultados 

académicos” passou a ser “Resultados académicos” – e o item 9 – “Ter familiares por 

perto” passou a ser “Relação com os familiares” – para manter consistência com o 

formato de outros itens. Quatro itens foram acrescentados, o item 10 – “Métodos de 

estudo” –, item 11 – “Conhecimentos anteriores para ter sucesso no curso” –, item 12 – 

“Organizar os trabalhos académicos” –, e item 13 – “Gestão do tempo”. 
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Para este estudo, ainda se construiu uma quarta escala, que pretende avaliar a 

ansiedade em situação de avaliação. Contém 13 itens que expressam pensamentos, 

sentimentos e comportamentos associados a ansiedade em momentos de avaliação (e.g. 

“Falta-me confiança em momentos de avaliação”). A formulação dos itens teve em 

conta literatura sobre ansiedade (e.g., Matheny et al. 2002) e um levantamento informal 

de tópicos junto de alguns alunos de 1º, 2º e 3º ano do curso de Psicologia da FP-UL.  

2.3. Procedimentos 

2.3.1. Procedimentos éticos e deontológicos 

 O Requerimento de Aprovação de Projeto de Investigação (RAPI) foi submetido 

e aprovado pela Comissão Especializada do Conselho Cientifico. O consentimento dos 

participantes foi dado previamente ao preenchimento do questionário. 

2.3.2 Recolha de dados 

A aplicação dos instrumentos foi realizada usando a técnica de bola de neve em 

formato online, com distribuição através de redes sociais e correio eletrónico para 

diferentes faculdades e respetivas associações de estudantes ou serviços de divulgação. 

Foi feita ainda aplicação dos questionários em formato papel, com preenchimento em 

momentos de aula. Trata-se de uma amostra de conveniência.  

Os questionários apresentavam-se na seguinte ordem: 1) Questionário 

sociodemográfico; 2) Escala de Adaptabilidade de Carreira; 3) Escala de 

Desenvolvimento e Bem-estar; 4) Escala de Auto-Eficácia Geral; e 5) Questionário de 

Ajustamento e Adaptação ao Ensino Superior.  

2.3.4. Análise de dados 

Os dados foram analisados através do software IBM-SPSS Statistics versão 24.0. 
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Capítulo 3: Resultados 

Nesta secção serão discutidos os resultados relativamente à análise psicométrica 

dos instrumentos e ao teste das hipóteses de investigação. 

3.1. Análise dos instrumentos 

3.1.1. Escala de Adaptabilidade de Carreira 

Medidas de tendência central e de dispersão 

A análise das medidas de tendência central e de dispersão das escalas (Tabela 2 

evidenciam variabilidade favorável dos resultados. Na hierarquia das médias observa-

se, que nesta amostra, os estudantes revelam atitudes de controlo e confiança sobre si 

próprios e as situações relativamente elevadas, sendo a curiosidade a média mais baixa, 

mas mesmo assim, ainda superior à média teórica. 

Tabela 2 

Estatística descritiva da Escala de Adaptabilidade de Carreira (n = 263) 

Escalas M DP Sk Ku Min Max 

Preocupação 26.26 4.14 -0.09 -0.03 14 35 

Controlo 27.16 3.99 -0.37 0.07 15 35 

Curiosidade 25.93 4.02 0.13 -0.29 15 35 

Confiança 27.14 4.38 -0.55 1.36 7 35 

Análise em componentes principais 

Os valores do teste de esfericidade de Bartlett (p = .000) e KMO (.89) indicam 

que a análise em componentes principais é apropriada para esta amostra.  

Uma análise sem restrições apresenta sete fatores acima de um valor de 

eigenvalue de 1,00, que explicam  63.8% da variância. Contudo, com base no teste da 

escarpa (Figura 1, Anexo I) procedeu-se à solução imposta de quatro fatores, que 

explicam 51.5% da variância. Após rotação varimax (Tabela 3) verifica-se que as 

saturações dos resultados dos itens (superiores a |.30|) tendem a corresponder às 



GAPAR OU NÃO GAPAR, IMPORTA EXPLORAR E APOIAR!                                         38 

 

subescalas teoricamente previstas. O fator 1 é definido pelos itens de 1 a 7 e 

corresponde à subescala Preocupação, o fator 2 agrega os itens de 15 a 21 e corresponde 

a Curiosidade, o fator 3 é definido pelos itens de 22 a 28 e corresponde a Confiança e o 

fator 4 é definido pelos itens de 8 a 14 e corresponde à subescala Controlo. No entanto, 

os itens 10 e 11 apresentam uma saturação maior no fator 2 (Curiosidade) Apesar destes 

valores, respeitou-se a organização teórica das escalas. 

Tabela 3 

Matriz rodada por varimax com saturações organizadas em formato descendente e 

valores de h
2
 – Escala de Adaptabilidade de Carreira 

Itens 
Componentes  

h
2
 

1 2 3 4  

2. Pensar como vai ser o meu futuro 0,74 0,10 0,01 0,10  0,56 

4. Preparar-me para o futuro 0,73 0,07 0,25 0,21  0,64 

5. Tomar consciência das escolhas de carreira que tenho de 

fazer. 
0,72 0,14 0,11 0,01 

 
0,54 

6. Planear como alcançar os meus objetivos 0,63 0,26 0,26 0,06  0,54 

7. Estar preocupado(a) com a minha carreira 0,55 0,00 0,07 0,01  0,31 

3. Compreender que as escolhas de hoje influenciam o meu 

futuro 
0,55 0,07 0,01 0,31 

 
0,39 

1. Planear as coisas importantes antes de começar 0,48 0,15 0,24 0,09  0,31 

12. Contar comigo próprio(a) 0,19 0,08 0,26 0,76  0,69 

14. Arranjar forças para continuar 0,10 0,14 0,19 0,71  0,57 

8. Manter sempre o ânimo -0,01 0,17 0,26 0,71  0,60 

13. Fazer o que é melhor para mim 0,33 0,21 -0,08 0,63  0,56 

9. Tomar decisões por mim próprio(a) 0,05 0,30 0,31 0,39  0,34 

10. Assumir a responsabilidade pelos meus actos -0,04 0,49 0,03 0,30  0,34 

11. Defender as minhas convicções -0,06 0,43 0,32 0,14  0,31 

15. Explorar aquilo que me rodeia -0,01 0,56 0,17 0,18  0,38 

18. Estar atento(a) às diferentes maneiras de fazer as coisas 0,10 0,68 0,22 0,12  0,54 

17. Explorar alternativas antes de fazer uma escolha 0,16 0,66 -0,02 0,22  0,51 

16. Procurar oportunidades para me desenvolver como 

pessoa 
0,20 0,64 0,14 0,24 

 
0,53 

19. Analisar de forma aprofundada questões que me dizem 

respeito 
0,18 0,61 0,28 0,02 

 
0,49 

21. Ser curioso(a) sobre novas oportunidades 0,29 0,58 0,25 -0,08  0,49 

20. Procurar informação sobre as escolhas que tenho de 

fazer 
0,33 0,55 0,20 -0,09 

 
0,46 
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27. Resolver problemas 0,21 0,18 0,83 0,12  0,77 

26. Ultrapassar obstáculos 0,13 0,28 0,79 0,22  0,76 

28. Enfrentar desafios 0,14 0,32 0,76 0,13  0,71 

24. Desenvolver novas competências 0,26 0,31 0,54 0,19  0,49 

23. Ser consciencioso(a) e fazer as coisas bem 0,39 0,13 0,49 0,38  0,56 

25. Dar sempre o meu melhor 0,31 0,15 0,48 0,39  0,50 

22. Realizar tarefas de forma eficiente 0,43 0,18 0,44 0,36  0,54 

 

Precisão 

A análise de consistência interna para a escala no seu total apresenta um valor de 

.92. Cada subescala apresenta também um valor favorável de consistência interna, sendo  

.80 em Preocupação, .78 em Controlo, .81 em Curiosidade e .88 em Confiança. Os 

valores de consistência interna revelam-se mais elevados do que em estudos anteriores 

(e.g. Duarte et al., 2012). De referir que nenhum item apresenta valores significativos 

que justifiquem a sua retirada, e as correlações item-total variam entre 0,41 e 0,67 para 

Preocupação, entre 0,34 e 57 para Controlo, entre 0,49 e 0,61 para Curiosidade e entre 

0,61 e 0,74 para Confiança (Tabela 4, Anexo II). 

 

3.1.2. Escala de Desenvolvimento e Bem-estar 

Medidas de tendência central e de dispersão 

A análise das medidas de tendência central e de dispersão da escala (Tabela 5) 

revela variabilidade favorável dos resultados, apesar da relativa assimetria da 

distribuição que os dados revelam. Os estudantes da amostra tendem a revelar níveis 

elevados de bem-estar.  

Tabela 5 

Estatística descritiva para a escala de Desenvolvimento e Bem-estar (n = 262) 

Escala M DP Sk Ku Min Max 

Desenvolvimento e Bem-estar 41.99 7.38 -0.98 2.03 11 56 
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Análise em componentes principais 

Os valores do teste de esfericidade de Bartlett (p = .000) e KMO (.89) indicam 

que a análise em componentes principais é apropriada para esta amostra.  

Uma análise sem restrições acima do valor de eigenvalue de 1,00 (Figura 2, 

Anexo I) apresenta um fator que explica 53.04% da variância e inclui todos os itens 

considerados (Tabela 6). Estes resultados sugerem o carácter unidimensional desta 

escala. 

Tabela 6 

Matriz de componente não rotacionada e h2 – Escala de Desenvolvimento e Bem-estar 

Itens 
Componente 

h
2
 

1 

6. Sou uma boa pessoa e vivo uma vida boa. 0,81 0,66 

1. Vivo uma vida com propósito e significado. 0,80 0,64 

3. Sinto-me envolvido(a) e interessado(a) nas minhas actividades

diárias. 
0,75 0,56 

4. Contribuo activamente para a felicidade e bem-estar dos outros. 0,73 0,53 

7. Sou optimista acerca do meu futuro. 0,71 0,50 

5. Sou competente e capaz nas actividades que são importantes para

mim. 
0,71 0,50 

8. As pessoas respeitam-me. 0,67 0,45 

2. As minhas relações sociais são apoiantes e reconfortantes. 0,66 0,44 

Precisão 

A análise de consistência interna apresenta um valor alfa de .87, semelhante a 

estudos anteriores (e.g., Diener et al., 2010; Teixeira & Costa, no prelo). De referir que 

nenhum item apresenta valores que justifiquem a sua retirada e que as correlações item-

total se situam entre 0,56 e 0,73 (Tabela 7, Anexo II) 



GAPAR OU NÃO GAPAR, IMPORTA EXPLORAR E APOIAR!                                         41 

 

3.1.3. Escala de Auto-Eficácia Geral 

Medidas de tendência central e de dispersão 

A análise das medidas de tendência central e de dispersão da escala (Tabela 8) 

apresenta variabilidade favorável dos resultados e indicadores da sensibilidade da escala 

às diferenças individuais. 

Tabela 8 

Estatística descritiva da Escala de Autoeficácia Geral (n = 257) 

Escala M DP Sk Ku Min Max 

Auto-Eficácia Geral 28.33 4.83 -0.29 0.42 13 40 

 

Análise em componentes principais 

Os valores do teste de esfericidade de Bartlett (p = .000) e KMO (.89) indicam 

que a análise em componentes principais é apropriada para esta amostra.  

Uma análise sem restrições acima de um valor de eigenvalue de 1,00 (Figura 3, 

Anexo I) apresenta dois fatores que explicam 56.86% da variância. Quatro itens (1, 2, 3 

e 5) são incluídos no segundo fator devido à sua saturação, apresentando conteúdo 

semelhante – principalmente 1 e 5. Contudo, devido a análise do gráfico de escarpa e 

respeitando a organização teórica desta escala, optou-se por uma solução imposta de um 

fator (Tabela 9) que explica 46.65% da variância.  

 

Tabela 9 

Matriz de componente não rotacionada com saturações organizadas em formato 

descendente e valores de h
2
 – Escala de Auto-Eficácia Geral 

Itens 
Componente  

h
2
 

1  

4. Tenho confiança em que consigo lidar de forma eficiente com 

acontecimentos inesperados. 
0,79 

 

0,63 

8. Graças às minhas capacidades sei como lidar com situações 

imprevistas. 
0,79 

 
0,62 

10. Normalmente, consigo lidar com tudo o que surja no meu caminho. 0,78 
 

0,60 
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6. Consigo manter-me calmo(a) face às dificuldades porque posso 

confiar nas minhas capacidades para enfrentar as situações. 
0,69 

 

0,49 

7. Quando sou confrontado(a) com um problema, consigo normalmente 

encontrar várias soluções 
0,67 

 
0,44 

3. Para mim é fácil seguir os meus propósitos e atingir os meus 

objectivos. 
0,66 

 
0,44 

9. Se estiver aflito(a) consigo normalmente pensar numa solução. 0,66 
 

0,44 

5. Consigo resolver a maioria dos problemas se fizer o esforço 

necessário. 
0,64 

 
0,41 

1. Consigo resolver sempre os problemas difíceis, se me esforçar. 0,59 
 

0,35 

2. Se alguém se opõe a mim, posso arranjar forma de conseguir o que 

quero. 
0,44 

 
0,19 

 

Precisão 

A análise de consistência interna apresenta um valor alfa de .86, semelhante a 

estudos anteriores (e.g. Araújo & Moura, 2011; Teixeira & Costa, no prelo). Refere-se 

ainda que nenhum item apresenta valores que justifiquem a sua retirada e que as 

correlações item-total variam entre 0,36 e 0,72 (Tabela 10, Anexo II). 

 

3.1.4. Questionário de Ajustamento e Adaptação ao Ensino Superior 

Medidas de tendência central e de dispersão 

A análise das medidas de tendência central e de dispersão das escalas (Tabela 

11) mostra variabilidade favorável dos resultados. 

 

Tabela 11 

Estatística descritiva das escalas do Questionário de Ajustamento e Adaptação ao 

Ensino Superior (n = 254) 

Escalas M DP Sk Ku Min Max 

Ansiedade à Avaliação 39.15 10.8 0.01 -0.72 14 60 

Relação c/ Pares 34.13 6.95 -0.55 -0.13 13 45 

Ajustamento ao Curso 25.86 4.63 -0.44 0.56 9 35 

Gestão de tempo 19.30 4.28 -0.14 -0.23 8 30 

Rendimento 16.79 2.89 -0.18 0.21 9 25 
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Análise em componentes principais 

Uma análise inicial acima do valor de eigenvalue de 1,00 apresenta nove fatores  

que explicam 66.496% da variância. Uma análise da saturação dos itens nos fatores e os 

indicadores do gráfico da escarpa (Figura 4, Anexo I) conduziram à escolha de cinco 

fatores (Tabela 12), que explicam 53.27% da variância.  

O fator 1 agrega os itens de ansiedade à avaliação (1 ao 12), o fator 2 aglutina os 

itens da relação com pares (itens 1 e 2 da escala de vivências e itens de 1 ao 7 da escala 

de relação com pares), o fator 3 agrega conteúdo acerca da gestão do estudo (itens 5, 6, 

7, 9, 12 e 13 da escala de vivências), o fator 4 é identificado pelos itens da escala de 

ajustamento ao curso (itens 1 a 8) e o fator 5 pelos itens relativos a rendimento 

académico (itens 3, 4, 8, 10 e 11). Salienta-se a existência de itens do fator 5 

(rendimento) com saturações acima de 0,30 no fator 3 (gestão do estudo). Além disso, 

itens relacionados com ajuste de interesses e competências ao curso (itens 1 e 2 da 

escala de ajustamento ao curso) também contribuem com saturações acima de 0,30 para 

o fator 5 (rendimento). 

 

Tabela 12 

Matriz rodada por varimax com saturações organizadas em formato descendente e 

valores de h
2
 – Questionário de Ajustamento e Adaptação ao Ensino Superior 

Itens 
Componente  

h
2
 

1 2 3 4 5  

AA-8. Falta-me confiança em momentos de 

avaliação 
0,82 -0,02 -0,11 -0,06 -0,11  0,70 

AA-5. Sinto-me desconfortável quando sou 

posto(a) à prova 
0,80 -0,11 -0,15 -0,08 0,03  0,68 

AA-2. A minha ansiedade em momentos de 

avaliação é suficiente para não conseguir ordenar 

as ideias 

0,78 0,06 -0,05 -0,02 -0,29  0,71 

AA-10. Quando estou ansioso(a) nas situações de 

avaliação sinto-me fisicamente mal 
0,74 0,11 -0,09 0,00 -0,06  0,57 

AA-12. A minha ansiedade em momentos de 

avaliação causa-me “brancas” 
0,74 0,16 -0,07 -0,09 -0,19  0,63 

AA-4. Ter pessoas a olhar para mim numa 

situação de avaliação deixa-me ansioso(a) 
0,74 -0,22 -0,11 -0,13 0,16  0,65 

AA-9. Penso que as situações de avaliação não 

irão correr bem antes de acontecerem 
0,73 -0,01 0,00 -0,07 -0,21  0,58 

AA-1. A avaliação académica deixa-me 

ansioso(a) 
0,71 0,07 -0,03 0,10 -0,15  0,55 
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AA-6. Durmo mal uns dias antes das avaliações 

porque tenho medo de falhar 
0,71 -0,02 -0,04 -0,04 -0,08  0,52 

AA-7. Quanto mais rápido uma situação de 

avaliação acabar melhor para mim 
0,70 -0,05 0,04 0,01 -0,08  0,51 

AA-3. Sinto desconforto a fazer apresentações 

orais 
0,67 -0,23 -0,16 -0,03 0,22  0,58 

AA-11. Depois das avaliações fico a pensar nas 

respostas que dei e estes pensamentos perseguem-

me algum tempo 

0,57 0,13 -0,05 -0,07 0,04  0,36 

AC-6. É um curso com boas perspectivas 0,05 0,08 -0,00 0,79 -0,04  0,50 

AC-4. É um curso com prestígio 0,05 0,02 -0,03 0,69 -0,17  0,50 

AC-3. O curso tem boas oportunidades de 

emprego 
-0,08 0,09 -0,04 0,68 -0,13  0,49 

AC-5. O curso corresponde ao meu estilo de vida -0,09 0,02 0,06 0,68 0,31  0,57 

AC-1. O curso corresponde aos meus interesses -0,02 0,08 0,07 0,59 0,38  0,50 

AC-7. É um curso em que vou ter sucesso -0,28 0,06 0,18 0,58 0,17  0,48 

AC-2. O curso corresponde às minhas 

competências/capacidades 
-0,16 0,11 0,00 0,51 0,49  0,53 

RP-3. Costumo conviver com os colegas do curso-

ano fora da Faculdade 
-0,12 0,83 0,05 0,01 -0,13  0,73 

RP-6. Gostaria de fazer férias com os meus 

colegas de curso-ano 
0,08 0,81 -0,01 0,06 -0,08  0,66 

RP-5. No futuro gostaria de continuar a 

relacionar-me com os meus colegas de curso-ano 
0,12 0,80 -0,02 0,11 0,04  0,67 

RP-2. Costumo conviver com os colegas do curso-

ano fora das aulas na Faculdade 
-0,06 0,78 0,05 -0,06 -0,07  0,62 

RP-7. Faço programas de fim de semana com os 

meus colegas de curso-ano 
-0,09 0,76 0,09 -0,03 -0,12  0,61 

V-2. Relação com os colegas -0,00 0,74 0,03 0,05 0,16  0,58 

RP-4. Há espírito de entreajuda nos meus colegas 

de curso-ano 
0,08 0,62 -0,06 0,07 0,23  0,45 

V-2. Integração num grupo de trabalho -0,08 0,54 0,15 0,15 0,22  0,39 

RP-1. Os meus colegas de ano dão-se bem uns 

com os outros 
0,06 0,45 0,02 0,09 0,24  0,27 

V-6. Coordenar a faculdade com a vida pessoal e 

atividades extracurriculares 
-0,12 0,01 0,79 0,03 -0,01  0,65 

V-13. Gestão do tempo -0,08 -0,02 0,76 0,05 0,22  0,64 

V-12. Organizar os trabalhos académicos 0,00 0,03 0,70 0,07 0,29  0,58 

V-7. Oportunidade de realizar atividades 

extracurriculares 
-0,19 0,07 0,70 -0,09 -0,05  0,55 

V-5. Quantidade de trabalho a realizar 0,04 0,04 0,62 0,00 0,17  0,41 

V-9. Relação com os familiares -0,10 0,15 0,39 0,21 0,24  0,28 

V-4. Acompanhamento dos conteúdos -0,07 -0,01 0,29 -0,03 0,66  0,53 

V-3. Relação com os professores -0,06 0,16 0,04 0,10 0,53  0,34 
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V-8. Resultados académicos -0,16 0,05 0,38 -0,05 0,52  0,44 

V-10. Métodos de estudo -0,15 0,00 0,39 0,16 0,51  0,46 

V-11. Conhecimentos anteriores para ter sucesso 

no curso 
-0,13 0,02 0,22 -0,04 0,34  0,18 

 

Precisão 

Na análise de consistência interna observam-se coeficientes alfa de .92 da escala 

de Ansiedade à Avaliação, com correlações item-total situadas entre 0,51 e 0,78 (Tabela 

13, Anexo II), de .88 da escala de Relação com Pares, com correlações item-total 

variando entre 0,40 e 0,77 (Tabela 14, Anexo II), de .79 da escala de Gestão de Tempo, 

com correlações item-total situadas entre 0, 36 e 0,68 (Tabela 15, Anexo II), de .79 da 

escala de Ajustamento ao Curso, com correlações item-total variando entre 0,45 e 0,61 

(Tabela 16, Anexo II), e de .66 da escala de Rendimento, com correlações item-total 

situadas entre 0,29 e 0,53 (Tabela 17, Anexo II). A análise dos dados não indica 

sugestões de itens a retirar. 

 

3.1.5. Correlações entre os resultados das escalas 

Na Tabela 18 observam-se correlações significativas entre os resultados da 

maioria dos instrumentos. As correlações situam-se entre |-.04| (Ansiedade à Avaliação 

e Relação com Pares) e |.62| (Controlo e Confiança). Salientam-se as correlações 

superiores a .30, nomeadamente entre os resultados das subescalas de Adaptabilidade de 

Carreira, que variam entre.39 (Preocupação e Controlo) e .62 (Controlo e Confiança). 

Os resultados da Escala de Desenvolvimento e Bem-Estar associam-se aos das 

subescalas de Adaptabilidade de Carreira, Autoeficácia Geral, Relação com Pares, 

Ajustamento ao curso e Gestão de Tempo, e ainda à Ansiedade à Avaliação, sendo esta 

negativa (-.33). Os resultados da Escala de Autoeficácia Geral revelam ainda 

correlações com as subescalas de Adaptabilidade de Carreira, Ajustamento ao curso e 

Ansiedade à Avaliação, sendo esta negativa (-.45). Além das referidas, a subescala de 

Ajustamento ao curso tem associações positivas com Preocupação, Controlo e 

Confiança da Escala de Adaptabilidade. De referir ainda as associações positivas entre a 

subescala Rendimento e Gestão do Tempo e Confiança da Escala de Adaptabilidade.  
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Tabela 18 

Correlações de Pearson entre os resultados de todas as escalas 

 P Ct Cu Cf DBE AEG AA RP AC G R 

P 1 ,39** ,44** ,55** ,43** ,41** -,09 ,06 ,39** ,20** ,27** 

Ct  1 ,51** ,62** ,59* ,57** -,34** ,27** ,36** ,27** ,29** 

Cu   1 ,61** ,39** ,41** -,14* ,17** ,21** ,24** ,25** 

Cf    1 ,54** ,59** -,27** ,18** ,36** ,29** ,36** 

DBE     1 ,53** -,33** ,36** ,48** ,37** ,24** 

AEG      1 -,45** ,18** ,31** ,24** ,22** 

AA       1 -,04 -,18** -,23** -,27** 

RP        1 ,16* ,13* ,11 

AC         1 ,15* ,23** 

G          1 ,51** 

R           1 

Nota: P – Preocupação; Ct – Controlo; Cu – Curiosidade; Cf – Confiança; DBE – Desenvolvimento e Bem-estar; 

AEG – Auto-Eficácia  Geral; AA - Ansiedade à Avaliação; RP – Relação com Pares; AC – Ajustamento ao Curso; G 

– Gestão; R – Rendimento. 

** Correlação significativa a .01; * correlação significativa a .05. 

 

3.2 Diferenças entre grupos 

As diferenças entre grupos foram analisadas recorrendo ao teste de t de Student e 

usou-se o nível de significância de .05. 

 

Sexo 

Apesar da expressiva desigualdade dos grupos, estimou-se a diferença dos 

resultados pela variável sexo (Tabela 19). O grupo do sexo feminino apresenta médias 

significativamente superiores nas subescalas Preocupação (p = .000), Curiosidade (p = 

.015), Confiança (p = .034) e Ansiedade à Avaliação (p =.005) comparativamente ao 

grupo do sexo masculino). Nestes procedimentos, salienta-se que o teste de Levene 

indica homogeneidade das variâncias nos dois grupos, com exceção para a escala de 

Autoeficácia Geral (p = .039). O tamanho do efeito é médio (d de Cohen = 0.61) para 

Preocupação, e pequeno (d de Cohen = 0.39) para Curiosidade, Confiança (d de Cohen 

= 0.33) e Ansiedade às Avaliações (d de Cohen = 0,44).  
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Tabela 19 

Diferenças entre médias pela variável sexo (Teste-t) 

Escalas 
 Feminino (n = 214)  Masculino (n = 49)  

F t p 
 M DP  M DP  

Preocupação  26.7 4.14  24.33 3.61  .98 3.71 .000 

Controlo  27.23 3.86  26.84 4.54  1.47 .62 .53 

Curiosidade  26.22 3.94  24.67 4.13  .36 2.45 .015 

Confiança  27.41 4.29  25.94 4.62  .06 2.14 .034 

Desenvolvimento e 

Bem-Estar 
 42.37 7.27  40.33 7.71  .05 1.74 .084 

Auto-Eficácia Geral  28.25 4.96  28.68 4.23  4.29 -.61 .541 

Ansiedade à avaliação  40.07 10.36  35.13 11.97  3.02 2.86 .005 

Relação com Pares  34.01 7.11  34.64 6.19  1.81 -.56 .579 

Ajustamento ao Curso  25.83 4.81  26.00 3.82  2.17 -.23 .819 

Gestão de Tempo  19.40 4.39  18.87 3.75  1.31. .77 .444 

Rendimento  16.85 2.92  16.53 2.78  57 .67 .503 

 

Ano curricular 

O ano curricular tem um efeito significativo nos resultados (Tabela 20), e o grupo 

do 2º ano apresenta médias significativamente superiores nas escalas Controlo (p = 

.007), Curiosidade (p = .007), Confiança (p = .004), Auto-Eficácia Geral (p = .024) e 

de Rendimento (p =.015). O grupo do 1º ano expressa uma média significativamente 

superior na escala Ansiedade à Avaliação (p = .006). O teste de Levene indica 

homogeneidade das variâncias em todas as escalas. O tamanho do efeito é pequeno para 

Controlo (d de Cohen = 0.34) Curiosidade (d de Cohen = 0.34), Confiança (d de Cohen 

= 0.36), Autoeficácia Geral (d de Cohen = 0.29), Ansiedade às Avaliações (d de Cohen 

= 0,36) e Rendimento (d de Cohen = 0.31).  
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Tabela 20 

Diferenças entre médias pela variável ano curricular (Teste-t) 

Escalas 
 1º ano (n = 150)  2º ano (n = 113)  

F t p 
 M DP  M DP  

Preocupação  25.89 3.94  26.74 4.37  2.73 -1.65 .100 

Controlo  26.57 3.89  27.92 4.00  1.29 -2.74 .007 

Curiosidade  25.35 3.89  26.70 4.07  .51 -2.73 .007 

Confiança  26.47 4.55  28.03 3.99  .89 -2.89 .004 

Desenvolvimento e 

Bem-Estar 
 41.66 7.17  42.45 7.65  .00 -.85 .394 

Auto-Eficácia Geral  27.74 4.79  29.11 4.79  .00 -2.26 .024 

Ansiedade à avaliação  40.77 10.83  36.97 10.48  .231 2.80 .006 

Relação com Pares  33.63 7.07  34.81 6.74  .01 -1.34 .183 

Ajustamento ao Curso  25.69 4.59  26.09 4.70  .00 -.69 .492 

Gestão de Tempo  19.08 4.05  19.61 4.57  .82 -.98 .326 

Rendimento  16.41 2.69  17.29 3.07  1.543 -2.44 .015 

 

 

Gap year  

 O grupo sem interrupção entre secundário e superior (gap year) apresenta uma 

média significativamente superior (Tabela 21) na escala de gestão de tempo (p = .040), 

comparativamente ao grupo com interrupção. O teste de Levene indica homogeneidade 

das variâncias e o tamanho do efeito é pequeno para esta diferença (d de Cohen = 0.39). 

Os resultados exibem uma diferença perto de significativa para Relação com Pares, com 

valores médios inferiores nos gappers (p = .062). 
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Tabela 21 

Diferenças entre médias pela variável gap year (Teste-t) 

Escalas 

c/ interrupção  

(n = 33) 
 

s/ interrupção  

(n = 221) 
 

F t p 

M DP  M DP  

Preocupação 
27.33 3.89  26.10 4.16  .59 1.59 .111 

Controlo 
27.18 4.01  27.15 3.99  .09 .04 .970 

Curiosidade 
25.97 3.98  25.93 4.03  .00 .06 .953 

Confiança 
27.79 4.05  27.04 4.43  .49 .91 .362 

Desenvolvimento e Bem-Estar 
40.79 6.26  42.17 7.52  .64 -1.01 .315 

Auto-Eficácia Geral 
29.24 4.07  28.19 4.93  1.17 1.17 .244 

Ansiedade à avaliação 
39.52 10.95  39.09 10.83  .04 .21 .836 

Relação com Pares 
32.03 7.44  34.44 6.83  .21 -1.87 .062 

Ajustamento ao Curso 25.83 3.39  25.87 4.79  4.13 -.07 .943 

Gestão de Tempo 17.88 4.08  19.52 4.28  .00 -2.07 .040 

Rendimento 16.64 3.19  16.81 2.85  .43 -.32 .748 

 

 

Atividades extracurriculares 

Em termos das atividades extracurriculares no ensino secundário, a análise indica 

médias significativamente superiores (Tabela 22) do grupo com atividades nas escalas 

de Curiosidade (p = .013), Confiança (p = .011), Desenvolvimento e Bem-Estar (p = 

.004) e Autoeficácia Geral (p = .008) , com Ansiedade à Avaliação perto de 

significância (p = .061), sendo esta última menor no grupo com atividades no 

secundário.  O teste de Levene indica homogeneidade das variâncias em todas as escalas 

exceto confiança (p = .022). O tamanho do efeito é pequeno para Curiosidade (d de 

Cohen = 0.35), confiança (d de Cohen = 0.39), Desenvolvimento e Bem-estar (d de 
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Cohen = 0.42), Auto-Eficácia Geral (d de Cohen = 0.37) e Ansiedade à Avaliação (d de 

Cohen = 0.28). 

 

Tabela 22 

Diferenças entre médias pela variável atividades no secundário (Teste-t) 

Escalas 
 

c/ atividades no 

secundário (n = 198) 
 

s/ atividades no 

secundário (n = 65) 
 

F t p 

 M DP  M DP  

Preocupação  26.37 4.02  25.92 4.50  .38 .75 .453 

Controlo  27.34 3.98  26.61 4.00  .06 .80 .479 

Curiosidade  26.28 3.87  24.86 4.29  .61 2.50 .013 

Confiança  27.60 3.87  25.71 5.45  5.30 2.60 .011 

Desenvolvimento 

e Bem-estar 
 42.75 7.28  39.71 7.24  .01 2.93 .004 

Autoeficácia 

Geral 
 28.78 4.61  26.92 5.27  1.79 2.69 .008 

Ansiedade à 

Avaliação 
 38.42 11.07  41.39 9.77  .93 -1.88 .061 

Relação c/ Pares  34.19 6.84  33.95 7.91  .07 .23 .817 

Ajustamento ao 

Curso 
 25.99 4.57  25.45 4.83  .07 .80 .424 

Gestão de Tempo  19.56 4.19  18.53 4.46  .11 1.64 .102 

Rendimento  16.73 2.84  16.97 3.05  .09 -.57 .573 

 

 

O grupo com atividades no intervalo entre o ensino secundário e o ensino superior 

expressa valores médios significativamente (Tabela 23) superiores na escala de 

Curiosidade (p =.013), sendo o tamanho do efeito pequeno (d de Cohen = 0.32). No 

mesmo sentido, os resultados exibem também valores perto de significativos na escala 

Confiança (p =.053). 
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Tabela 23 

Diferenças entre médias pela variável atividades no intervalo (Teste-t) 

Escalas 
 

c/ atividades no 

intervalo (n = 167) 
 

s/ atividades no 

intervalo (n = 96) 
 

F t p 

 M DP  M DP  

Preocupação  26.34 4.23  26.11 4.03  .32 .43 .670 

Controlo  27.41 3.99  26.73 3.97  .02 1.33 .666 

Curiosidade  26.39 3.87  25.13 4.15  .45 2.49 .013 

Confiança  27.53 4.15  26.45 4.69  .46 1.94 .053 

Desenvolvimento 

e Bem-Estar 
 42.47 6.76  41.16 8.33  3.64 1.39 1.66 

Auto-Eficácia 

Geral 
 28.69 4.64  27.69 5.12  .66 1.60 .111 

Ansiedade à 

Avaliação 
 38.98 11.33  39.45 9.94  4.54 -.35 .727 

Relação c/ Pares  33.79 6.49  34.72 7.66  3.94 -.97 .326 

Ajustamento ao 

Curso 
 26.18 4.34  25.32 5.06  1.95 1.42 .158 

Gestão de Tempo  19.49 4.10  18.98 4.57  1.65 .92 .357 

Rendimento  16.89 2.86  16.60 2.95  .18 .78 .438 

 

Na atualidade, o grupo com atividades extracurriculares no ensino superior revela 

médias significativamente superiores (Tabela 24) nas escalas Controlo (p = .021), 

Curiosidade (p = .012), Confiança (p = .012), Desenvolvimento e Bem-Estar (p = .006), 

Gestão do Tempo (p = .005), além de média significativamente mais baixa na escala de 

Ansiedade à Avaliação (p = .002;). O teste de Levene indica homogeneidade das 

variâncias, com exceção para Confiança (p = .018). O tamanho do efeito é pequeno para 

Controlo (d de Cohen = 0.29), curiosidade (d de Cohen = 0.31), Confiança (d de Cohen 

= 0.31), Bem-Estar (d de Cohen = 0.35), Ansiedade às Avaliações (d de Cohen = 0.39) e 

Gestão do Tempo (d de Cohen = 0.36).  
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Tabela 24 

Diferenças entre médias pela variável atividades atualmente (Teste-t) 

Escalas 

c/ atividades 

atualmente (n = 124) 
 

s/ atividades 

atualmente (n = 140) 
 

F t p 

M DP  M DP  

Preocupação 26.30 4.07  26.22 4.22  .00 .16 .877 

Controlo 27.77 3.73  26.63 4.14  .617 2.32 .021 

Curiosidade 26.59 3.97  25.35 3.98  .014 2.54 .012 

Confiança 27.85 3.69  26.51 4.84  5.66 2.53 .012 

Desenvolvimento 

e Bem-Estar 
43.32 7.44  40.80 7.14  .00 2.79 .006 

Auto-Eficácia 

Geral 
28.78 4.66  27.93 4.96  .62 1.41 .160 

Ansiedade à 

avaliação 
36.93 10.33  41.12 10.91  1.15 -3.12 .002 

Relação c/ Pares 33.79 7.25  34.43 6.67  3.96 -.73 .467 

Ajustamento ao 

Curso 
25.99 4.38  25.75 4.85  1.57 .41 .680 

Gestão do tempo 20.11 4.41  18.60 4.05  .44 2.84 .005 

Rendimento 17.02 2.79  16.59 2.97  .15 .69 .235 

 

 

Apoio institucional  

O grupo com apoio dos SPO no ensino secundário apresenta médias 

significativamente superiores (Tabela 25) na escala de Bem-Estar (p = .037), com 

pequena dimensão de efeito (d de Cohen = 0.27). Nas escalas Curiosidade e Relação 

com Pares o nível de significância estatística é de p = .054  e p = .073, respetivamente.   
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Tabela 25 

Diferenças entre médias pela variável apoio de SPO (Teste-t) 

Escalas 
 

c/ apoio de 

SPO  

(n = 103) 

 

s/ apoio de 

SPO  

(n = 161) 

 
F t p 

 M DP  M DP  

Preocupação  26.36 4.23  26.19 4.09  .32 .32 .746 

Controlo  25.57 4.11  26.89 3.89  .06 1.35 .180 

Curiosidade  26.54 3.95  25.55 4.02  .01 1.94 .054 

Confiança  27.48 4.24  26.92 4.47  .00 1.01 .312 

Desenvolvimento e Bem-

Estar 
 43.18 6.56  41.23 7.79  .56 2.09 .037 

Auto-Eficácia Geral  28.45 4.83  28.25 4.85  .06 .33 .745 

Ansiedade à Avaliação  38.00 10.26  39.89 11.14  1.73 -1.36 .176 

Relação c/ pares  35.08 6.53  33.51 7.16  .41 1.76 .079 

Ajustamento ao Curso  26.06 4.78  25.73 4.55  .01 .55 .584 

Gestão de Tempo  19.62 4.23  19.09 4.31  .03 .96 .338 

Rendimento  16.98 2.78  16.66 2.96  .17 .86 .393 

 

 

Em termos de atividades de apoio na faculdade, apenas é expresso uma média 

quase significativamente superior (Tabela 26) para a escala de Rendimento (p = .054; M 

= 17.25, DP = 2.67), comparativamente a quem não usufruiu destas atividades. 
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Tabela 26 

Diferenças entre médias pela variável apoio na faculdade (Teste-t) 

Escalas 
 

c/ apoio na 

faculdade  

(n = 97) 

 

s/ apoio na 

faculdade 

(n = 167) 

 
F t p 

 M DP  M DP  

Preocupação  26.43 3.95  26.16 4.27  .73 .49 .618 

Controlo  27.70 3.81  26.85 4.06  .15 1.66 .098 

Curiosidade  26.46 3.85  25.63 4.09  .00 1.62 .106 

Confiança  27.51 3.77  26.92 4.69  1.63 1.05 .295 

Desenvolvimento e Bem-

Estar 
 42.66 7.29  41.61 7.42  1.30 1.11 .265 

Auto-Eficácia Geral  28.59 4.79  28.18 4.87  .01 .65 .516 

Ansiedade à Avaliação  37.83 10.73  39.92 10.83  .35 -1.49 .139 

Relação c/ pares  34.38 6.39  33.99 7.62  .52 .43 .668 

Ajustamento ao Curso  26.41 4.25  25.55 4.82  3.48 1.41 .159 

Gestão de Tempo  19.61 4.19  19.12 4.33  .02 .89 .377 

Rendimento  17.25 2.67  16.52 2.99  1.23 1.94 .054 

 

 

Repetição de ano 

O grupo que está inscrito pela primeira vez no ensino superior (sem retenções ou 

mudanças) apresenta médias significativamente superiores (Tabela 27) na escala 

Curiosidade (p = .028) e Autoeficácia Geral (p = .022). O teste de Levene indica 

homogeneidade das variâncias, e o tamanho do efeito é pequeno (d de Cohen = 0.36), 

quer na escala Curiosidade quer na de Autoeficácia Geral. De salientar que as diferenças 

na escala de Desenvolvimento e Bem-Estar são próximas de .05 (p = .079) 
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Tabela 27 

Diferenças entre grupos pela variável repetição de ano (Teste-t) 

Escalas 
 

s/ repetição de  

ano ( n =216) 
 

c/ repetição de  

ano (n = 47) 
 

F t p 

 M DP  M DP  

Preocupação  26.31 4.09  26.04 4.40  .04 .39 .69 

Controlo  27.25 3.89  26.72 4.39  .15 .82 .41 

Curiosidade  26.19 4.01  24.77 3.87  .66 2.21 .028 

Confiança  27.34 4.08  26.19 5.51  5.38 1.35 .103 

Desenvolvimento e Bem-Estar  42.37 7.29  40.26 7.62  .17 1.76 .079 

Auto-Eficácia Geral  28.65 4.65  26.85 5.41  2.09 2.31 .022 

Ansiedade À Avaliação  38.99 10.93  39.87 10.39  .39 -.49 .619 

Relação c/ Pares  34.27 6.94  33.48 6.99  .00 .70 .483 

Ajustamento ao Curso  25.98 4.66  25.35 4.49  .09 .83 .407 

Gestão de Tempo  19.35 4.34  19.11 4.01  .92 .34 .732 

Rendimento  16.74 2.91  17.02 2.80  .00 -.61 .544 

 

3.3. Regressões 

Considerando as variáveis dependentes bem-estar e rendimento académico 

(notas) como componentes de adaptação ao ensino superior,  procedeu-se à estimativa 

de modelos de regressão linear múltipla. Verificaram-se as condições de aplicação do 

modelo por recurso à análise gráfica dos resíduos, à estatística de Durbin-Watson e à 

estatística VIF. Consideram-se efeitos significativos a partir de p < .05. 

Bem estar 

 O modelo de regressão linear múltipla do Bem-estar usou como variáveis 

independentes a Adaptabilidade de Carreira – Preocupação, Controlo, Curiosidade, 

Confiança – e fatores de adaptação – Ansiedade à Avaliação, Relação com Pares, 
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Ajustamento ao Curso, Gestão do Tempo e Rendimento. A Autoeficácia geral não foi 

incluída na análise visto estar fortemente correlacionada com Confiança. O modelo é 

estatisticamente significativo, explicando 54% da variância [F(9, 235) = 32.90; R
2
a = 

0.54; p = .000]. Nestes dados foi identificado um caso outlier. 

Nos coeficientes de regressão (Tabela 28), observam-se como preditores de 

Bem-Estar Preocupação (β = .14, t(235) = 2.49; p = .013), Controlo (β = .26, t(235) = 

4.29; p = .000), Ansiedade à Avaliação (β = -.12, t(235) = -2.56; p = .011),  Relação 

com Pares (β = .21, t(235) = 4.64; p = .000),  Ajustamento ao Curso (β = .24, t(235) = 

4.89; p = .000),  Gestão do Tempo (β = .21, t(235) = 4.18; p = .000) e  Rendimento (β 

= -.14 , t(235) = -2.73; p = .007). De salientar que Confiança se aproxima de 

significância (β = .13, t(235) = 1.92; p = .056) e que Ansiedade à Avaliação e 

Rendimento apresentam coeficientes negativos.  

Tabela 28 

Estatística da regressão linear múltipla – Bem-estar 

Preditores β t p VIF 

Preocupação .14 2.49 .013 1.66 

Controlo .26 4.29 .000 1.94 

Curiosidade -.01 -.25 .804 1.66 

Confiança .13 1.92 .056 2.37 

Ansiedade à avaliação -.12 -2.56 .011 1.21 

Relação c/ pares .21 4.64 .000 1.10 

Ajustamento ao curso .24 4.89 .000 1.29 

Gestão do tempo .21 4.18 .000 1.38 

Rendimento -.14 -2.73 .007 1.46 

 

Rendimento académico  

Procedeu-se à análise do rendimento académico no ensino superior considerando 

como variáveis independentes a Adaptabilidade de Carreira – Preocupação, Controlo, 

Curiosidade, Confiança – e fatores de adaptação – Ansiedade à Avaliação, Relação com 

Pares, Ajustamento ao Curso, Gestão do Tempo, Rendimento e média do ensino 

secundário (Tabela 29). Nestes dados não foram identificados outliers. O modelo de 

regressão linear múltipla é estatisticamente significativo, explicando 22% da variância 
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(F(11, 231) = 7.09; R
2
a = 0.22; p = .000). São preditores de rendimento académico no 

ensino superior o Rendimento Escolar no Secundário (β = .24, t(231) = 3.99; p = .000), 

Confiança (β = .19, t(231) = 2.09; p = .038),  Gestão do Tempo (β = -.18, t(231) = -

2.59; p = .010) e Rendimento (β = .39, t(231) = 5.55; p = .000).  

 

Tabela 29 

Estatística da regressão linear múltipla – Rendimento Académico 

Preditores β t p VIF 

Rendimento escolar no secundário .24 3.99 .000 1.14 

Preocupação .05 .66 .508 1.71 

Controlo -.15 -1.73 .086 2.17 

Curiosidade -.01 -.12 .907 1.72 

Confiança .19 2.09 .038 2.43 

Desenvolvimento e bem-estar -.05 -.53 .594 2.27 

Ansiedade à avaliação -.08 -1.29 .200 1.27 

Relação c/ pares -.03 -.52 .602 1.21 

Ajustamento ao curso -.00 -.05 .963 1.44 

Gestão do tempo -.18 -2.59 .010 1.53 

Rendimento .39 5,55 .000 1.53 
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Capítulo 4: Discussão 

Nesta secção serão discutidos os resultados obtidos pelas hipóteses estabelecidas e 

a literatura relevante, considerando as limitações impostas pela amostra. 

 

H1 – Há diferenças entre sexos na perceção dos fatores de adaptação. 

Nesta investigação, os estudantes do sexo feminino apresentam maiores níveis de 

adaptabilidade de carreira em termos de preocupação curiosidade e, além de maior 

ansiedade à avaliação, confirmando parcialmente H1. Tendo em conta estudos sobre a 

adaptação académica, seria expetável encontrar diferenças entre sexo, principalmente 

em termos de relação com pares, gestão do tempo, envolvimento em atividades 

extracurriculares, confiança, métodos de estudo, entre outros (e.g., Almeida, 2007; 

Ferreira et al., 2001; Almeida et al., 2006).  

Estes resultados podem estar a ser influenciados pela variável ano curricular e 

pela disparidade na amostra em termos de sexo. 

H2 – Participantes no 2º ano curricular revelam uma perceção mais positiva dos 

fatores de adaptação. 

 Em termos de ano curricular, por um efeito de aprendizagem e adaptação que se 

concretiza na superação dos períodos críticos do 1º ano no ensino superior (e.g. Ferreira 

& Fernandes, 2015), seria esperado que o 2º ano demonstrasse valores maiores em 

fatores facilitadores da adaptação e sucesso. De facto, os estudantes do 2º ano, 

comparativamente aos de 1º ano, demonstram valores significativamente superiores em 

dimensões da adaptabilidade de carreira, como controlo, curiosidade e confiança, 

autoeficácia geral e rendimento, além de menor ansiedade à avaliação, confirmando 

parcialmente H2.  

 Estes resultados podem demonstrar um efeito potenciador de capacidades 

associado à persistência no curso, interessando assim entender se a permanência no 

curso e a exposição natural às vivências académicas permitem por si só a eventual 

adaptação e sucesso ou se este efeito é influenciado por outras variáveis como as 

atividades extracurriculares, suporte social, rendimento escolar, apoio institucional e 

experiências anteriores.  

 Como a transição de ano revela algum grau de sucesso, é também importante 

referir que os participantes que enunciaram que não é a primeira vez que estão no seu 
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ano curricular, seja por mudança de curso ou retenção, demonstram significativamente 

menor curiosidade e perceção de autoeficácia geral, com valores de bem-estar também 

menores. Não é de estranhar estes resultados, pois as mudanças ou as retenções podem 

indicar situações de desajustamento ou fracasso que poderão ter impacto no 

autoconceito do estudante (e.g. Azevedo & Faria, 2006). Havendo a possibilidade destes 

valores refletirem-se no resto do seu ano curricular, é essencial entender como 

promover o sucesso destes grupos (Almeida, 2007). 

 É de salientar que a recolha de dados teve lugar no segundo semestre, o que pode 

corresponder a uma altura em que estudantes em risco já tenham mudado de curso ou 

abandonado o ensino superior. Pode também ser útil questionar se este tipo de 

diferenças para o 1º ano são motivo de preocupação, tendo em conta que a maior parte 

dos estudantes consegue transitar e adaptar-te com sucesso (Soares et al., 2015). 

 

H3 – Participantes que tenham feito um gap year revelam uma perceção mais 

positiva dos fatores de adaptação.  

 Contrário ao que se esperava, fazer um gap year não revelou ter efeitos positivos 

na adaptação e sucesso no ensino superior, rejeitando assim H3. Aliás, revelou ter 

efeitos adversos como menor gestão de tempo e relação com pares. No entanto, é 

preciso considerar a natureza e características deste intervalo entre o ensino secundário 

e ensino superior, que nesta amostra prendem-se maioritariamente com chumbos, 

melhorias de notas e problemas no ingresso ao ensino superior, podendo ser 

classificadas como eventos não planeados à luz do modelo de transição (Schlossberg, 

2011), carecendo também de planeamento e estrutura aconselhados para ter sucesso 

(Torpey, 2009).  

 Sendo que 53.5% dos estudantes desta amostra que ingressaram diretamente no 

ensino superior indicam o gap year como um eventual plano benéfico para o seu papel 

de estudante universitário, é necessário ter cuidado como a maneira como o mesmo é 

feito e considerar que este plano pode não ter benefícios para todos, nem de igual forma 

(e.g. Crawford & Cribb, 2012). Dessa forma, poderemos caminhar para um modelo 

mais integrativo de apoio às tomadas de decisão, sendo útil integrar a possibilidade do 

gap year em serviços de orientação, de modo a promover planos de carreira com maior 

eficácia e satisfação. 
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H4 – Os grupos que desempenham atividades não académicas (ensino 

secundário, intervalo e ensino superior) revelam níveis mais elevados nos fatores de 

adaptação ao curso.  

 Os resultados sugerem que, na sua generalidade, o envolvimento em atividades 

extracurriculares tem benefícios em termos de preparação para a transição e estadia no 

ensino superior, podendo ter maior impacto quando decorrem no ensino superior, 

confirmando parcialmente H4. 

 Nesta amostra, os participantes com atividades extracurriculares no ensino 

secundário mostraram valores médios superiores em curiosidade, confiança, bem-estar, 

autoeficácia geral, revelando também um resultado quase significativo para ansiedade à 

avaliação. A exploração de outros papéis e a concretização de atividades e tarefas 

diversas, em âmbito extracurricular, poderá contribuir para um aumento da curiosidade 

e confiança ao permitir uma experimentação positiva e com sucesso, podendo contribuir 

para o sedimentar de um autoconceito positivo. Estes resultados podem espelhar-se nas 

crenças de autoeficácia geral, podendo assim influenciar a ansiedade em situações de 

avaliação. Se refletirmos sobre as características das atividades, principalmente se bem 

estruturadas (e.g. Brown, 2000, Darling, 2005), podemos inferir que a maior parte, seja 

trabalho, voluntariado, desporto ou outra, contém elementos de compromisso e 

envolvimento, desafios e dificuldades, avaliação, organização, resolução de problemas, 

relação social, entre outras, que também estarão presentes no ensino superior.  

 No caso de atividades entre o ensino secundário e o ensino superior, apenas a 

curiosidade se mostrou significativa, apesar de confiança estar também perto de 

significância. Uma vez que a maioria da amostra apresenta uma transição típica, sem 

intervalo, estes resultados podem sofrer influência da altura do ano em que acontecem 

(fim do ensino secundário, verão) e pelo possível inicio – pelo menos mais consciente – 

da transição para o ensino superior, que poderão levar a um desinvestimento em 

atividades exploratórias ou de desenvolvimento pessoal, e a um investimento em 

preparar esta transição ou iniciar atividades de lazer. Este momento acarretará, à luz do 

modelo de transição (e.g. Chickering & Schlossberg, 1995), uma avaliação de mudanças 

(papéis, rotinas, relacionamentos, e conhecimento de si e do mundo) e dos recursos 

pessoais (situação, self, suporte social e estratégias). 

 No ensino superior, os estudantes terão que se defrontar com desafios e tarefas 

diferentes do ensino secundário. Por vezes isto implica que, após as mudanças 
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subjacentes a esta fase, tenham que prescindir de papéis e atividades anteriores e 

possivelmente assumir outras novas. Analisando qual a influência das atividades 

extracurriculares no ensino superior, observam-se maiores níveis de controlo, 

curiosidade, confiança, bem-estar, gestão de tempo e menores de ansiedade à avaliação. 

A curiosidade e a confiança, a par do ensino secundário, poderão advir das experiências 

das atividades extracurriculares que remetam para a exploração e autoconceito. 

Assumem também um papel maior no ensino superior, devido ao desenvolvimento da 

identidade nesta fase. Uma vez que lidam simultaneamente com várias tarefas, seria de 

esperar que expressem uma maior gestão do tempo, além de uma maior sensação de 

controlo que, aliados à confiança, poderão explicar a menor ansiedade à avaliação que 

estes estudantes sentem, devido à necessidade se organizarem em termos de estudo. 

 Como as atividades extracurriculares são sugeridas como potenciadoras de 

desenvolvimento pessoal e exploração (e.g. Almeida et al., 2012; Ferreira & Lourenço, 

2004; Morris, 2016), os indivíduos que as desenvolvam terão tendência a expressar 

competências facilitadoras de adaptação e sucesso. Será lógico presumir que este tipo de 

atividades, quando feitas com sucesso, contribuirão para uma maior adaptabilidade de 

carreira, principalmente porque parte dessa dimensão envolve exatamente esse 

desenvolvimento pessoal e exploração, como podemos constatar pelos itens da Escala 

de Adaptabilidade de Carreira (e.g., “Procurar oportunidades para me desenvolver como 

pessoa”, “Desenvolver novas competências”, “Explorar aquilo que me rodeia”).  

 Posto isto, nesta amostra, as atividades extracurriculares, principalmente quando 

localizadas no ensino secundário e ensino superior, expressam uma influência forte em 

variáveis que estão ligadas ao investimento, adaptação e sucesso no ensino superior e na 

consequente transição para o trabalho, dependendo das suas características (e.g., 

Almeida, 2007; Almeida et al., 2012; Monteiro & Almeida, 2015). Estes resultados 

sugerem a importância de promover estas atividades e apoiar os alunos na gestão das 

mesmas, visto que também poderão ter consequências indesejadas como descida no 

rendimento académico (e.g., Almeida, 2007), integrando-as eventualmente no seu 

projeto de carreira, tal como é preconizado nas tendências atuais de aconselhamento 

(e.g. Krumboltz, 2009; Savickas, 2013).   

 

H5 – Os estudantes com apoio do SPO ao longo da escolaridade revelam maior 

perceção positiva dos fatores de adaptação ao curso. 
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 Ao nível do ensino secundário poderemos tomar os SPO como o apoio mais 

representativo numa fase de preocupações para com o pós-secundário, fornecendo 

serviços de orientação e apoio psicológico. Além dos serviços diretamente relacionados 

com os SPO, consideram-se o papel de outros como Futurália, Inspiring Future, 

workshops, entre outros. Tendo em conta este papel, será de esperar os alunos que 

tenham usufruído deste serviço possam estar mais conscientes e confiantes das suas 

escolhas, sentindo maior satisfação, e possivelmente ter desenvolvido competências 

úteis para a transição. Em termos dos resultados obtidos, apenas no bem-estar se 

observou diferenças significativas, tendo a curiosidade e relação com pares como quase 

significativas.  

 

H6 – Os estudantes com apoio institucional da faculdade revelam maior 

perceção positiva dos fatores de adaptação ao curso.  

 Como visto nos modelos de impacto (e.g., Ferreira & Lourenço, 2004) o suporte 

institucional tem um papel importante na transição e adaptação ao ensino superior. No 

entanto, apenas o rendimento se aproxima de diferenças significativas nesta variável, 

não revelando ter um peso tão relevante como expectável, rejeitando assim H6.Este 

resultado pode ser devido ao facto de que a maioria dos apoios enunciados se relacionar 

com programas de mentorado e tutorado, que apoiam questões relativas ao estudo. No 

entanto estes programas também têm uma componente de integração social e de apoio 

noutras áreas. A variável ano curricular pode ter influenciado estes resultados, os 

alunos podem não sentir este apoio como significativo – o programa de mentorado da 

FPIE-UL abrange todos os novos alunos, no entanto muitos deles não mencionam este 

apoio – ou o efeito deste apoio declinar ao longo do tempo. 

 

H7 e H8 – As variáveis de adaptabilidade à carreira - preocupação, curiosidade, 

controlo, confiança – são determinantes na adaptação ao ensino superior, 

considerando os sentimentos de bem-estar; As variáveis de vivência do curso - 

ajustamento ao curso, relação com pares, competências de gestão e estudo, e ansiedade 

às avaliações – são determinantes na adaptação ao ensino superior, considerando os 

sentimentos de bem-estar. 

O modelo de regressão permitiu averiguar que as variáveis associadas à 

adaptabilidade de carreira (excluindo Curiosidade) predizem bem-estar, tal como 
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sugerido na literatura (e.g., Duffy et al., 2015; Hirschi, 2009; Luszczynska et al., 2004), 

permitindo assim confirmar praticamente na totalidade H7. Mais especificamente, 

salienta-se o Controlo como mais impactante, que fará sentido dum ponto de vista de 

autonomia, motivação e objetivos pessoais (e.g. Ramos et al., 2011).  

Em termos das variáveis associadas às vivências no curso, todas se revelaram 

como preditivas de bem-estar. Mais concretamente, salientam-se a perceção de 

ajustamento ao curso, a relação com pares e a gestão do tempo como mais impactantes. 

Estes resultados, tendo em conta os que foram obtidos nas análises de diferenças 

entre grupos, sugerem a importância de promover fatores de adaptabilidade de carreira 

ao longo da escolaridade e focar possíveis intervenções.  

H9, H10 e H11 – As variáveis de adaptabilidade à carreira- preocupação, 

curiosidade, controlo, confiança – são determinantes na adaptação ao ensino superior, 

considerando os resultados académicos; As variáveis de vivência do curso - 

ajustamento ao curso, relação com pares, competências de gestão e estudo, e ansiedade 

às avaliações – são determinantes na adaptação ao ensino superior, e considerando os 

resultados académicos; A média do ensino secundário é preditora dos resultados 

escolares nos primeiros anos do ensino superior. 

 O modelo de regressão permitiu aferir que apenas a Confiança (adaptabilidade 

de carreira) se mostrou preditiva do rendimento académico, confirmando muito 

parcialmente H9. De salientar que Confiança se aproximou da significância. Ambas as 

variáveis são as que seriam mais expectáveis de terem impacto, porque são referentes a 

aspetos de motivação, tomada de decisão, resolução de problemas, entre outros. 

Em termos das variáveis associadas às vivências no curso, a gestão do tempo e 

rendimento revelaram-se como preditivas de bem-estar, confirmando parcialmente H10. 

Mais concretamente, salienta-se o rendimento como mais impactante. Tendo em conta 

os aspetos relativos a essa variável neste estudo – acompanhamento dos conteúdos, 

métodos de estudos, resultados académicos, relação com professores e conhecimentos 

anteriores para ter sucesso – não é surpreendente o impacto que demonstra. É 

interessante notar que a relação com o professor ainda possa ser um aspeto impactante 

no ensino superior, que pode talvez ser explicado por atribuições causais para o sucesso 

(e.g., “o professor não gosta de mim”), ou pelas competências pedagógicas dos docentes 

(e.g. Almeida, 2007, Veiga Simão, 2004). 



GAPAR OU NÃO GAPAR, IMPORTA EXPLORAR E APOIAR!                                         64 

 

O modelo também demonstra o rendimento escolar no secundário como preditor 

do rendimento atual, de forma impactante, confirmando assim H11. Esta variável 

costuma ser um aspeto referido na literatura (e.g., Almeida, 2007; Soares et al., 2015), 

remetendo uma importância acrescida para as experiências anteriores ao ensino superior 

e para a reflexão sobre a preparação dos alunos para futuras transições. 

Estes resultados, tendo em conta os que foram obtidos nas análises de diferenças 

entre grupos, sugerem a importância de promover fatores de adaptação ao longo da 

escolaridade e focar possíveis intervenções. Mais concretamente, será necessário 

sensibilizar para as competências autorregulatórias e metacognitivas que levem ao 

sucesso em termos de rendimento académico. 

 

Conclusões 

 O presente estudo 

A adaptação e sucesso ao ensino superior representam desafios e tarefas com 

grande impacto na vida dos estudantes. Envolvem diversos fatores (e.g. Soares et al., 

2015), tornando difícil isolar um aspeto em concreto que permita explicar a sua 

promoção. Do mesmo modo, as transições envolvem mudanças e exigem competências 

para lidar com as mesmas (e.g. Pinheiro, 2004; Schlossberg, 2011), enquadrando-se 

assim na lista de preocupações não só dos próprios indivíduos, como das instituições 

que os formam e da sociedade que os receberá como cidadãos autónomos. 

Este estudo pretende clarificar as influências que fatores de adaptabilidade de 

carreira, bem-estar e autoeficácia geral têm nesta transição académica, ao tentar 

entender como se relacionam e promovem ajustamento e adaptação. Na mesma linha, ao 

clarificar estas relações, pretende também entender fatores para a sua promoção, 

encontrando nas atividades extracurriculares e apoio institucional a possibilidade de 

potenciar capacidades essenciais.  

Mais ainda, considerou uma variável – gap year – à qual a investigação não tem 

dado atenção, principalmente em Portugal. Não só pode ser considerada uma opção 

viável ao pós-secundário, como pode revelar benefícios (e.g., Araújo & Mouraz, 2015) 

que contribuirão para a transição para o ensino superior. Neste estudo em particular, não 

demonstrou ter impacto positivo. Isto pode dever-se à natureza dos gap year relatados. 
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Em termos dos resultados deste estudo, a amostra demonstrou valores moderados 

a altos nos fatores considerados, sugerindo que estes estudantes têm ferramentas 

suficientes para superar e ter sucesso nesta transição.  

O efeito que as atividades extracurriculares aparentam ter no bem-estar, 

adaptabilidade de carreira e autoeficácia sugere a importância de serem cada vez mais 

aceites e estruturadas no ensino ao longo da escolaridade, permitindo a exploração e 

desenvolvimento pessoal e aliando-se a experiências reais. Por outro lado, os resultados 

sugerem que os apoios institucionais não têm o impacto que poderiam ter do ponto de 

vista teórico (e.g. Ferreira & Lourenço, 2004) ou que os alunos simplesmente não os 

entendem como tal.  

No geral, é essencial manter a ideia de que intervir com tempo e estrutura, de 

forma a sensibilizar e preparar os indivíduos para estas transições, terá certamente 

efeitos na sua adaptação, sucesso e bem-estar (e.g. Almeida et al., 2016; Briggs et al., 

2012; Chickering & Schlossberg, 1995; Ferreira & Lourenço, 2004; Soares et al., 2015; 

Terenzini & Reason, 2005, Wintre et al., 2008). Infelizmente, podemos precisar muito 

mais para manter o sucesso quando uma das razões para o abandono são dificuldades 

económicas e dificuldades escolares anteriores (DGEEC, 2015; Ferreira & Fernandes, 

2015). 

 

 Limitações 

Uma das limitações deste estudo é a sua natureza ex post facto. Estudar estes 

fenómenos depois do facto aumenta o risco de que os efeitos estudados não sejam fruto 

de uma dada intervenção ou evento, podendo até estar presente anteriormente. No caso 

particular deste estudo, podemos tomar como exemplo a suposta influência das 

atividades extracurriculares no ensino superior nalgumas das variáveis, que já poderiam 

estar presentes anteriormente ou até mesmo contribuir para que as atividades tivessem 

lugar – talvez um individuo com maior gestão do tempo e autoeficácia se sinta mais 

capaz de assumir o compromisso dessas atividades.  

Outra questão relaciona-se com o momento da recolha de dados, que incidiu perto 

da época de exames, podendo assim influenciar, por exemplo, sentimentos de 

autoeficácia ou de ansiedade à avaliação. 

O facto de a amostra ser maioritariamente constituída por raparigas é uma 

limitação comum, podendo influenciar a sensibilidade de um estudo a variáveis como as 
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dificuldades sentidas no ensino superior (e.g. Almeida et al., 2006). Além disso, a 

amostra também tem uma percentagem elevada de estudantes de psicologia da FP-UL, 

cujas características poderão influenciar os resultados. 

A recolha de dados (questionário) pode carecer de alguns aspetos mais específicos 

que poderão ter restringido a compreensão dos participantes, influenciando assim a 

maneira de responderem, a leitura das suas respostas, ou a própria análise estatística. 

Neste sentido, salientam-se os seguintes aspetos: definição de atividade extracurricular; 

momento em que o apoio foi recebido na faculdade; controlar fases de ingresso, e 

retenção ou mudança de curso no ensino secundário. 

A utilização de instrumentos de autorrelato, pelo menos para estudar certas 

variáveis, deve ser acompanhado de algum cuidado na sua interpretação. Os 

participantes podem afirmar ou acreditar que possuem competências que poderão não 

ter correspondência na prática.  

Em termos da análise de dados, será importante perceber os efeitos moderadores e 

mediadores existentes nos resultados, controlando também questões como quantidade e 

tipos de atividades extracurriculares, cursos e instituições, áreas de estudo no 

secundário, níveis socioeconómicos, entre outros. 

 

Implicações e direções futuras 

Adotar um carácter longitudinal que acompanhe pelo menos durante o ensino 

secundário até aos dois primeiros anos de faculdade, recolhendo dados em vários 

momentos, será uma mais-valia para estudos que envolvam transições e efeitos de 

atividades extracurriculares. 

Também será necessário procurar estudar amostras que incluam maior diversidade 

em termos de sexo, cursos, percursos académicos e outras variáveis relevantes. 

As próprias características das atividades extracurriculares também necessitam de 

ser alvo de análise de modo a compreender quais promovem que tipo de competências. 

Maior atenção tem que ser dada às respostas institucionais, sejam ao nível do 

ensino secundário ou ensino superior, de modo a entender as tendências e eficácias em 

termos de apoio nestas transições e a promoção concreta de competências transversais 

que façam sentido de um ponto vista mais abrangente em contexto de carreira. Os 

resultados dão força à noção de que as instituições de ensino superior poderão ter um 

grande papel nos primeiros dois meses, ao promover a integração social e preparação 
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para os desafios desta nova fase (e.g., Almeida, 2007; Lent & Brown, 2006; Soares et 

al., 2015). Procura-se, desta forma, potenciar o funcionamento positivo do individuo e a 

sua satisfação com a vida além de capacitá-lo para progredir nos seus objetivos e 

carreira (e.g., Robertson, 2015). 

A literatura no geral tem alguns problemas, mesmo a que apoia o gap year. 

Existem relatos baseados em entrevistas a grupos muito pequenos - que no mínimo 

ajudariam a perceber o que funcionaria num gap year. Estudos longitudinais e 

quantitativos por vezes não incluem variáveis psicológicas ou tipos de gap year. A 

maior parte dos gap year relatados aparentam carecer de componentes formais de 

orientação ou aconselhamento de carreira, que seria útil para promover reflexão e 

integração das experiências no projeto de carreira. 

Com a popularidade crescente do gap year através da promoção do mesmo 

através do Inspiring Future, AGYP ou VidaEdu, a investigação terá que assumir a 

relevância de estudar o impacto deste caminho nos indivíduos e, mais especificamente, 

nos estudantes do ensino superior. Interessa cada vez mais clarificar a flexibilidade dos 

percursos académicos, enquadrando-os no sentido de carreira, onde a promoção de 

atividades extracurriculares, exploração e intervalos significativos terão uma 

importância acrescida, evitando assim promulgar que existem caminhos ou sequências 

fixas que prendam os indivíduos a uma série de eventos que poderão não contribuir para 

a sua satisfação, bem-estar, desenvolvimento pessoal e sucesso. 
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ANEXO I – Gráficos de Escarpa 
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Figura 1. Gráfico de escarpa  (análise fatorial) – Escala de Adaptabilidade de Carreira 

Figura 2. Gráfico de escarpa  (análise fatorial) – Escala de Desenvolvimento e Bem-

Estar
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Figura 3. Gráfico de escarpa  (análise fatorial) – Escala de Auto-Eficácia Geral

Figura 4. Gráfico de escarpa  (análise fatorial) – Questionário de Ajustamento e 

Adaptação ao Ensino Superior
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ANEXO II – Tabelas de consistência interna 



 83 

Tabela 4 

Consistência interna das subescalas da Escala de Adaptabilidade de Carreira – 

contributo dos itens. 

Itens por subescala 
Alfa se 

excluído 

Correlação 

item-total 

Preocupação 

1. Planear as coisas importantes antes de começar

2. Pensar como vai ser o meu futuro

3. Compreender que as escolhas de hoje influenciam o meu futuro

4. Preparar-me para o futuro

5. Tomar consciência das escolhas de carreira que tenho de fazer.

6. Planear como alcançar os meus objetivos

7. Estar preocupado(a) com a minha carreira

0,79 

0,76 

0,78 

0,75 

0,76 

0,76 

0,80 

0,41 

0,59 

0,48 

0,67 

0,61 

0,59 

0,39 

Controlo 

8. Manter sempre o ânimo

9. Tomar decisões por mim próprio(a)

10. Assumir a responsabilidade pelos meus actos

11. Defender as minhas convicções

12. Contar comigo próprio(a)

13. Fazer o que é melhor para mim

14. Arranjar forças para continuar

0,73 

0,75 

0,77 

0,78 

0,71 

0,75 

0,74 

0,58 

0,49 

0,38 

0,34 

0,67 

0,49 

0,54 

Curiosidade 

15. Explorar aquilo que me rodeia

16. Procurar oportunidades para me desenvolver como pessoa

17. Explorar alternativas antes de fazer uma escolha

18. Estar atento(a) às diferentes maneiras de fazer as coisas

19. Analisar de forma aprofundada questões que me dizem

respeito 

20. Procurar informação sobre as escolhas que tenho de fazer

21. Ser curioso(a) sobre novas oportunidades

0,79 

0,78 

0,79 

0,78 

0,78 

0,79 

0,79 

0,49 

0,61 

0,52 

0,61 

0,58 

0,52 

0,52 

Confiança 

22. Realizar tarefas de forma eficiente

23. Ser consciencioso(a) e fazer as coisas bem

24. Desenvolver novas competências

25. Dar sempre o meu melhor

26. Ultrapassar obstáculos

27. Resolver problemas

28. Enfrentar desafios

0,87 

0,87 

0,87 

0,87 

0,86 

0,86 

0,86 

0,64 

0,65 

0,61 

0,61 

0,74 

0,73 

0,69 
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Tabela 7 

Consistência interna da Escala de Desenvolvimento e Bem-Estar – contributo dos itens 

Itens por subescala 
Alfa se 

excluído 

Correlação 

item-total 

1. Vivo uma vida com propósito e significado

2. As minhas relações sociais são apoiantes e reconfortantes.

3. Sinto-me envolvido(a) e interessado(a) nas minhas actividades diárias.

4. Contribuo activamente para a felicidade e bem-estar dos outros.

5. Sou competente e capaz nas actividades que são importantes para mim.

6. Sou uma boa pessoa e vivo uma vida boa.

7. Sou optimista acerca do meu futuro.

8. As pessoas respeitam-me.

0,85 

0,86 

0,86 

0,86 

0,86 

0,85 

0,86 

0,86 

0,72 

0,56 

0,65 

0,62 

0,61 

0,73 

0,61 

0,57 

Tabela 10 

Consistência interna da Escala de Auto-Eficácia Geral – contributo dos itens 

Itens 
Alfa se 

excluído 

Correlação 

item-total 

1. Consigo resolver sempre os problemas difíceis, se me esforçar. 0,86 0,51 

2. Se alguém se opõe a mim, posso arranjar forma de conseguir o que

quero. 
0,87 0,36 

3. Para mim é fácil seguir os meus propósitos e atingir os meus objetivos. 0,85 0,57 

4. Tenho confiança em que consigo lidar de forma eficiente com

acontecimentos inesperados. 
0,84 0,72 

5. Consigo resolver a maioria dos problemas se fizer o esforço necessário. 0,85 0,55 

6. Consigo manter-me calmo(a) face às dificuldades porque posso confiar

nas minhas capacidades para enfrentar as situações. 
0,85 0,60 

7. Quando sou confrontado(a) com um problema, consigo normalmente

encontrar várias soluções 
0,85 0,56 

8. Graças às minhas capacidades sei como lidar com situações imprevistas. 0,84 0,70 

9. Se estiver aflito(a) consigo normalmente pensar numa solução. 0,85 0,55 

10. Normalmente, consigo lidar com tudo o que surja no meu caminho. 0,84 0,69 
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Tabela 13 

Consistência interna da Escala de Ansiedade à Avaliação – contributo dos itens 

Itens por subescala 
Alfa se 

excluído 

Correlação 

item-total 

1. A avaliação académica deixa-me ansioso(a) 0,91 0,66 

2. A minha ansiedade em momentos de avaliação é suficiente para não

conseguir ordenar as ideias 

0,92 0,75 

3. Sinto desconforto a fazer apresentações orais 0,91 0,59 

4. Ter pessoas a olhar para mim numa situação de avaliação deixa-me

ansioso(a) 

0,91 0,67 

5. Sinto-me desconfortável quando sou posto(a) à prova 0,92 0,76 

6. Durmo mal uns dias antes das avaliações porque tenho medo de

falhar 

0,92 0,66 

7. Quanto mais rápido uma situação de avaliação acabar melhor para

mim 

0,91 0,63 

8. Falta-me confiança em momentos de avaliação 0,91 0,78 

9. Penso que as situações de avaliação não irão correr bem antes de

acontecerem 

0,91 0,69 

10. Quando estou ansioso(a) nas situações de avaliação sinto-me

fisicamente mal 

0,92 0,69 

11. Depois das avaliações fico a pensar nas respostas que dei e estes

pensamentos perseguem-me algum tempo 

0,91 0,51 

12. A minha ansiedade em momentos de avaliação causa-me “brancas” 0,92 0,59 
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Tabela 14 

Consistência interna da Escala de Relação com Pares – contributo dos itens 

Itens 
Alfa se 

excluído 

Correlação 

item-total 

1. Relação com os colegas 0,88 0,65 

2. Integração num grupo de trabalho 0,88 0,48 

3. Os meus colegas de ano dão-se bem uns com os outros 0,88 0,40 

4. Costumo conviver com os colegas do curso-ano fora das aulas na

Faculdade 

0,86 0,69 

5. Costumo conviver com os colegas do curso-ano fora da Faculdade 0,86 0,77 

6. Há espírito de entreajuda nos meus colegas de curso-ano 0,87 0,55 

7. No futuro gostaria de continuar a relacionar-me com os meus colegas

de curso-ano 

0,86 0,73 

8. Gostaria de fazer férias com os meus colegas de curso-ano 0,86 0,73 

9. Faço programas de fim de semana com os meus colegas de curso-ano 0,87 0,68 

10. Relação com os colegas 0,88 0,65 

Tabela 15 

Consistência interna da Escala de Gestão de Tempo – contributo dos itens 

Itens 
Alfa se 

excluído 

Correlação item-

total 

1. Quantidade de trabalho a realizar 0,78 0,45 

2. Coordenar a faculdade com a vida pessoal e

atividades extracurriculares 

0,72 0,68 

3. Oportunidade de realizar atividades extracurriculares 0,75 0,56 

4. Relação com os familiares 0,79 0,36 

5. Organizar os trabalhos académicos 0,75 0,57 

6. Gestão do tempo 0,73 0,63 
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Tabela 16 

Consistência interna da Escala de Ajustamento ao Curso – contributo dos itens 

Itens 
Alfa se 

excluído 

Correlação 

item-total 

1. O curso corresponde aos meus interesses 0,77 0,54 

2. O curso corresponde às minhas competências/capacidades 0,77 0,50 

3. O curso tem boas oportunidades de emprego 0,78 0,48 

4. É um curso com prestígio 0,78 0,45 

5. O curso corresponde ao meu estilo de vida 0,75 0,61 

6. É um curso com boas perspectivas 0,75 0,61 

7. É um curso em que vou ter sucesso 0,77 0,51 

Tabela 17 

Consistência interna da Escala de Rendimento – contributo dos itens 

Itens Alfa se excluído 
Correlação item-

total 

1. Relação com os professores 0,65 0,33 

2. Acompanhamento dos conteúdos 0,56 0,53 

3. Resultados académicos 0,59 0,45 

4. Métodos de estudo 0,57 0,50 

5. Conhecimentos anteriores para ter sucesso no curso 0,68 0,29 
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ANEXO III – Consentimento Informado e 

Questionário sociodemográfico 
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MESTRADO INTEGRADO EM PSICOLOGIA 

Faculdade de Psicologia e Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

2016 / 2017 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

No âmbito da tese de mestrado na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, este 

estudo é orientado pela Professora Maria Odília Teixeira e tem o propósito de identificar 

condições facilitadoras da adaptação, bem-estar e sucesso no ensino superior, em estudantes de 

1º e 2º ano de licenciatura/mestrado integrado, matriculados na Universidade de Lisboa. 

 Solicita-se o seu contributo na resposta a um conjunto de questões, com duração média de 20 

minutos. A sua participação é anónima, os resultados  serão mantidos sob condições de 

confidencialidade, e poderá desistir, se assim o entender. Se quiser ter acesso aos resultados 

gerais da investigação, contate o investigador responsável, pelo correio eletrónico abaixo 

referido.  

O preenchimento desta página do questionário indica que que leu e confirma a sua participação 

nesta investigação.  

Por favor, se quiser clarificar algum aspeto sobre esta investigação, contate o investigador 

responsável, Bruno Almeida - bmralmeida@campus.ul.pt. 

Declaro que li e compreendi as informações dadas e que a minha participação é voluntária  O

De forma a manter o anonimato, por favor, escreva os últimos 3 dígitos do seu número de 

telemóvel seguido dos números que correspondem ao dia e ao mês do seu nascimento (código 

tem que ter 7 dígitos). Por exemplo: 9780107 (número-dia-mês). 

______________________________________________ 

mailto:bmralmeida@campus.ul.pt
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Em seguida encontra algumas questões que o caracterizam enquanto participante (por exemplo, 

idade, sexo, etc.). Algumas das questões refletem o tema de Gap-Year. O Gap-Year é entendido 

como a interrupção entre o ensino secundário e o ensino superior, em que podem ser realizadas 

atividades como trabalhar, melhorar notas, viajar, entre outras. 

Instituição/Faculdade_____________________________________________________ 

Curso__________________________________________________________________ 

Ano em que está inscrito(a) 

 1º Ano 

 2º Ano 

É o primeiro ano que frequenta este ano? (ou seja, chumbou ou está a fazer este ano pela 

segunda vez, mas noutro curso). 

 Sim 

 Não 

A sua entrada do ensino secundário para o ensino superior foi adiada (chumbos e mudanças de 

curso são incluem-se como adiamentos)? 

 Sim 

 Não 

Qual o intervalo de tempo (em meses) entre o final do secundário e o início pela primeira vez no 

ensino superior? (cerca de 3 meses se for uma transição típica) ______________________ 

Se mais de 3 meses, quais as razões/causas do intervalo (escreva "nenhuma" se não houve 

intervalo)? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Desenvolveu atividades nesse intervalo (seja 3 meses ou mais)? Se sim, indique quais. 

 Trabalho

 Passatempos

 Desporto

 Voluntariado
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 Cursos ou formação (linguas, informática, dança, etc.)

 Outras

______________________________________________________________________

 Não desenvolvi atividades

Desenvolveu atividades extra-curriculares no ensino secundário? Se sim, indique quais. 

 Trabalho

 Passatempos

 Desporto

 Voluntariado

 Cursos ou formação (linguas, informática, dança, etc.)

 Outras_________________________________________________________________

 Não desenvolvi atividades

Na sua ESCOLA SECUNDÁRIA teve contato / apoio de atividades dos serviços de psicologia e 

orientação? Se sim, indique quais. 

 Sim_____________________________________________________________________ 

 Não 

Na sua FACULDADE teve contacto com actividades de apoio ao estudante? Se sim, indique 

quais. 

 Sim______________________________________________________________________ 

 Não 

Idade ___________ 

Sexo 

 Feminino 

 Masculino 

Encontra-se a viver fora da sua residência (aluno deslocado)? 

 Sim 

 Não 

Está envolvido em atividades extracurriculares atualmente? Se sim, de que tipo (desporto, 

voluntariado, trabalho, etc.)? 

 Sim_____________________________________________________________________ 
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 Não 

Nivel de Escolaridade do Pai 

 Nenhuma 

 1º Ciclo (1º, 2º, 3º e 4º ano) 

 2º Ciclo (5º e 6º ano) 

 3º Ciclo (7º, 8º e 9º ano) 

 Secundário (10º, 11º, 12º) 

 Bachelerato 

 Licenciatura 

 Doutoramento 

Nivel de Escolaridade da Mãe 

 Nenhuma 

 1º Ciclo (1º, 2º, 3º e 4º ano) 

 2º Ciclo (5º e 6º ano) 

 3º Ciclo (7º, 8º e 9º ano) 

 Secundário (10º, 11º, 12º) 

 Bachelerato 

 Licenciatura 

 Doutoramento 

Área escolar do Ensino Secundário (por exemplo: Ciências e Tecnologias, Línguas e 

Humanidades, etc.). 

______________________________________________________________________ 

Ordem de candidatura do curso atual (1ª opção, 2ª, etc.). 

 1ª 

 2ª 

 3ª 

 4ª 

 5ª 

 6ª 

Qual a sua média final do SECUNDÁRIO?_____________ 

Caso esteja no 1º ANO de faculdade, qual a sua média no 1º SEMESTRE?_____________ 

Caso esteja no 2º ANO de faculdade, qual a sua média no 1º ANO?_____________ 
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Pretende continuar no curso em que está inscrito? 

 Sim 

 Não 

Um Gap Year entre o Ensino Secundário e Ensino Superior é algo que lhe traria/trouxe 

importantes benefícios para o seu papel de estudante universitário? 

 Sim 

 Não 

POR FAVOR responda aos questionários seguintes que têm como objetivo estudar os 

fatores facilitadores ao ensino superior. 




