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Resumo 

 

O Ensino Superior, ministrado pela Academia Militar Portuguesa, tem 

características e exigências específicas, marcadas pela formação e normalização. Neste 

sentido, a adaptação e a permanência nesta Instituição de ensino é encarada pelos alunos 

como um desafio extremo que, do ponto de vista emocional, exige um elevado nível de 

Hardiness e de Engagement, sendo pertinente entender, até que ponto, se traduzem em 

competências essênciais para a Satisfação com a Vida. Uma vez que estamos a falar de 

estudantes, considera-se importante correlacionar essas variáveis quer com a Formação 

Militar e a classificação académica final, quer com o incremento da formação académica 

dos mesmos. 

Foram recolhidos dados de uma amostra composta por 477 alunos, dos quatro anos 

de escolaridade, da Academia Militar, utilizando a Escala de Hardiness (Bartone, Ursano, 

Wright & Ingraham, 1989; Mallar & Capitão, 2004), a Escala de Engagement para 

Estudantes (Schaufeli, Martinez, Marques Pinto, Salanova & Bakker, 2002) e a Escala de 

Satisfação com a Vida (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985). 

Os resultados obtidos demonstraram que o Hardiness e o Engagement encontram-

se significativamente relacionados entre si e, também com a Satisfação com a Vida, 

exercendo um forte impacto sobre a mesma. Neste sentido, os alunos que evidenciaram 

níveis mais elevados de Hardiness e de Engagement são os que apresentam uma maior 

Satisfação com a Vida, aquando o seu ingresso e permanência no Ensino Superior da 

Academia Militar. O Hardiness apresenta, ainda, uma relação positiva com a Formação 

Militar, ao invés do Engagement, que não revela qualquer relação significativa com a 

Classificação Académica Final. Porém, tanto o Engagement como a Satisfação com a Vida 

apresentam diferenças estatisticamente significativas, ao longo da formação académica dos 

alunos. 

De acordo com as conclusões obtidas, a Academia Militar Portuguesa poderá 

intervir junto dos seus alunos, de modo a garantir as competências básicas para uma 

singular adaptação e frequência no seu característico ensino.  

 

 

 

 

Palavras-Chave: Academia Militar Portuguesa, Ensino Superior, Engagement, 

Hardiness, Satisfação com a Vida.  
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Abstract 

 

Higher education , taught by the Portuguese Military Academy, has specific 

characteristics and requirements, marked by the training and normalization. Therefore, the 

adaptation and the permanence in this educational institution is viewed by the students as 

an extreme challenge that from the emotional point of view, it requires a high level of 

Hardiness and Engagement, being relevant to understand the extent to which it translates 

into essential skills for the Satisfaction with Life. Since we are talking about students, it is 

important to correlate these variables with either the Military Training and Final Academic 

Classification and with the Academic Qualifications increment of the same.  

 Data were collected from a sample of 477 students from the first four years of 

education in the Military Academy, using the Hardiness Scale (Bartone, Ursano, Wright & 

Ingraham, 1989; Mallar & Capitão, 2004), the Scale for Student Engagement (Schaufeli, 

Martinez, Marques-Pinto, Salanova & Bakker, 2002) and the Satisfaction with Life Scale 

(Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985).      

 The results showed that the Hardiness and Engagement are significantly related to 

each other and also to the Satisfaction with Life , exerting a strong impact on the same . In 

this sense, students who showed higher levels of Hardiness and Engagement are those with 

greater Satisfaction in life when they entered and engaged The Military Academy 

Education. The Hardiness also presents a positive relationship with the Military 

Performance, instead of Engagement, which shows no significant relationship with the 

Final Academic Classification. However, both the Engagement and Satisfaction with Life 

show statistically significant differences along the students´academic training. According 

to the conclusions , the Portuguese Military Academy can intervene with their students , to 

ensure the basic skills to a unique adaptation and attendance in its distinctive teaching 

method.  

 

 

 

 

Keywords: Engagement, Hardiness, Higher Education, Life Satisfaction, 

Portuguese Military Academy. 
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Introdução 

 

A Academia Militar Portuguesa tem como missão fundamental “formar oficiais 

destinados aos quadros permanentes das armas e serviços do Exército e da Guarda Nacional 

Republicana (GNR), bem como ministrar cursos em áreas de interesse para a segurança e 

defesa nacionais”, dispondo, para esse mesmo fim, de um ensino objectivo e dinâmico 

visando a formação global e integral dos alunos como chefes militares e como cidadãos 

(Academia Militar, 2011, p.11). 

No entanto, para além da formação académica exigente, os alunos deparam-se, 

quotidianamente, com outros requisitos próprios do ensino militar, como o facto de estarem 

submetidos a um regime de internato durante a frequência dos cursos, devendo, por isso, 

pernoitar no estabelecimento militar, a formação contínua de adaptação física e militar que 

envolve exercícios altamente difíceis que requerem muito treino, a dificuldade em resistir à 

fadiga física e psicológica, às privações e ao facto de estarem longe da família, entre outros 

aspectos.           

 Deste modo, é manisfesto que o ensino ministrado na Academia Militar é altamente 

rigoroso, stressante e desafiador, representando uma possível e constante ameaça ao bem-estar 

físico e psicológico dos alunos (Maddi, Matthews, Kelly, Villarreal & White, 2012). 

Neste sentido, é pertinente averiguar o papel que os aspectos da personalidade, neste 

caso do Hardiness e do Engagement, assumem na Satisfação com a Vida dos alunos, aquando 

a sua adaptação e frequência no ensino desta Instituição Militar 

Para esse fim, no presente estudo, é feito, inicialmente, um enquadramento teórico 

onde estão descritas as variáveis em análise e delineadas as hipóteses em estudo. 

Seguidamente, é apresentado o método, com a descrição da amostra em investigação, o 

procedimento utilizado e os instrumentos usados para a recolha dos dados. Posteriormente, é 

feita a apresentação e análise dos dados e, em seguida, a sua discussão. Finalizando, são 

apresentadas as considerações finais, enumeradas as limitações encontradas ao longo do 

estudo e feitas sugestões para investigações posteriores. 
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1. Enquadramento Teórico 

1.1. Ensino Superior na Academia Militar Portuguesa 

Aquando o ingresso no Ensino Superior, os jovens deparam-se com uma nova 

multiplicidade de problemáticas: Pois se, por um lado, todos são confrontados com a 

socialização a um novo contexto de ensino, alguns terão de abandonar os laços familiares e o 

ciclo de amigos, enquanto outros ingressam em cursos cuja opção não era a primeira. Esta 

fase transcende o plano individual, familiar e social do aluno (Rosinha & Abreu, 2005). De 

acordo com Lima (2002, cit. por Rosinha & Abreu, 2005) a fase de transição ou de adaptação 

é caracterizada e condicionada pelo conhecimento da nova instituição, de novos professores, 

novos colegas, novos processos de ensino e de aprendizagem, novas exigências, 

responsabilidades e novas expectativas. 

A Academia Militar Portuguesa é um estabelecimento de Ensino Superior Público 

Universitário Militar que desenvolve actividades de ensino, de investigação e de apoio à 

comunidade tendo como finalidades formar oficiais destinados aos quadros permanentes das 

armas e serviços do Exército e da Guarda Nacional Republicana (GNR), bem como ministrar 

cursos em áreas de interesse para a segurança e defesa nacionais (Academia Militar, 2011).

 Assume, desde sempre, a responsabilidade formativa e de desenvolvimento, enquanto 

estabelecimento que sustenta o pilar fundamental do Exército e da GNR nos seus recursos 

humanos, os seus alunos. Deste modo, é encarada como um marco do progresso integral dos 

futuros oficiais (Rosinha, Abreu & Campos, 2005).      

 O ensino ministrado nesta Instituição possui um carácter objectivo e dinâmico visando 

a formação global e integral dos alunos como chefes militares e como cidadãos e é orientado 

no sentido de garantir um equilíbrio adequado das vertentes de formação fundamentais da 

Academia Militar, sendo elas a formação científica de base, a formação científica de índole 

técnica e tecnológica e a formação militar. (Art.º 58º, Regulamento da Academia Militar, 

1991). A Formação Científica de Base, sendo ministrada nos primeiros anos dos cursos de 

formação, serve de suporte quer ao desenvolvimento e compreensão das matérias de cada 

curso, quer à aquisição futura de novas aprendizagens decorrentes da acelerada evolução dos 

conhecimentos, numa perspectiva de valorização profissional permanente, como condição de 

acesso aos sucessivos níveis da hierarquia (Art.º 59º, Regulamento da Academia Militar, 

1991). As disciplinas académicas integradas na formação científica de base dependem de 

capacidades cognitivas (e.g. inteligência, aptidões verbais e numéricas), sendo o seu 

desempenho expresso ou traduzido pelo valor da Classificação Académica Final (Rosinha & 

Abreu, 2005)  
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A Formação Científica de Índole Técnica e Tecnológica destina-se, inteiramente, à 

satisfação das qualificações profissionais indispensáveis ao desempenho de funções técnicas, 

no âmbito de cada uma das Armas e Serviços do Exército e da Guarda Nacional Republicana 

(Art.º 60º, Regulamento da Academia Militar, 1991). A Formação Militar tem como função 

proporcionar a Formação Comportamental e garantir o ensino nas vertentes de Formação 

Geral Militar e Educação Física e Desportos. Neste sentido, visa proporcionar aos alunos o 

desembaraço físico e a preparação militar imprescindíveis ao cumprimento das suas missões 

futuras. Esta vertente ocorre durante todo o ano lectivo, englobando diversas disciplinas de 

carácter militar que visam conferir, ao aluno, as competências técnicas e a qualidade de 

comando e chefia, imprescindíveis ao cumprimento das suas missões futuras (Art.º 61º, 

Regulamento da Academia Militar, 1991). Tanto a Instrução Militar (IM) como a Instrução do 

Corpo de Alunos (ICA) são elementos de avaliação constituintes da Formação Militar que 

dependem dos aspectos da personalidade dos alunos (e.g. Engagement, Hardiness, 

maturidade) (Rosinha & Abreu, 2005). A IM tem como objectivo final promover a integração 

dos alunos na Instituição Militar, assumindo as atitudes e os comportamentos inerentes à 

condição militar e desenvolver neles qualidades cívicas, o alto sentido do dever e da honra, o 

patriotismo e os atributos de carácter indispensáveis ao exercício da função de Oficial do 

Quadro Permanente do Exército Português e da GNR (Academia Militar, 2008a). Segundo 

Rosinha e colaboradores (2005), uma vez que a IM é ministrada de forma contínua em 

cenários de promoção de stress, esta estratégia surge associada aos factores de um melhor 

desempenho, e consequentemente agindo como factor motivacional, produzindo um bem-

estar físico e psicológico em geral. Os mesmos autores defendem que para um bom 

desempenho na IM, o que se manifesta como mais importante é a eficiência intelectual (saber 

gerir os recursos internos em condições desafiantes), a estabilidade emocional (neuroticismo) 

e a capacidade de investimento (capacidade do sujeito ver os acontecimentos da vida como 

desafios, e por isso encontra razão para neles investir a sua energia e interesse). 

A ICA, sendo uma avaliação de desempenho, de mérito pessoal, é da responsabilidade 

exclusiva do Comandante do Corpo de Alunos (CAL) e os critérios de avaliação deverão ser 

devidamente divulgados no início do ano lectivo de forma a aumentar a capacidade de 

compreensão dos mesmos e realizado um bom processo de feedback capaz de promover o 

auto-conhecimento do cadete, uma vez que a informação prestada pelos formadores assume 

um papel importante para a compreensão das exigências e consequente investimento da sua 

energia e compromisso (Rosinha et al., 2005)      

 As actividades de ensino ministradas na Academia Militar têm um carácter presencial 
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obrigatório e desenvolvem-se através de aulas teóricas, teórico-práticas e práticas sendo 

complementadas quer por conferências, trabalhos de aplicação, exercícios no campo, estágios, 

visitas e missões de estudo, de acordo com a pedagogia mais aconselhável ao processo de 

ensino/aprendizagem das matérias que integram os planos dos diversos cursos, quer por 

actividades circum-escolares de carácter desportivo, lúdico e de cultura geral, baseadas na 

correcta gestão dos tempos livres, e tendo em vista a formação global dos alunos (Art.º 65º, 

Regulamento da Academia Militar, 1991).   

O aproveitamento escolar é expresso pelas classificações e informações referentes a 

chamadas, testes e provas de aproveitamento, trabalhos práticos ou de aplicação, estágio, 

missões, instruções ou exercícios militares, provas de Educação-Física e suas provas finais, 

exames e provas finais e também à informação pessoal dos docentes responsáveis pelas 

diferentes disciplinas. (Academia Militar, 2008b).       

 Além da exigência imposta no curso académico que enfrentam, os alunos deparam-se, 

diariamente, com outros requisitos próprios do ensino na Academia Militar, como a constante 

e rigorosa avaliação de desempenho, a carga horária e o ritmo de vida que defrontam 

diariamente, as privações e o facto de estarem longe da família, a formação contínua de 

adaptação física e militar que envolve exercícios altamente difíceis que requerem muito 

treino, a dificuldade em lidar com sentimentos como a tensão, a desmotivação, a revolta, a 

confusão, a dificuldade em resistir à fadiga física e psicológica, à fraqueza e à perda de auto-

estima e auto-confiança. O facto de estarem submetidos a um regime de internato durante a 

frequência dos cursos, devendo, por isso, pernoitar na Academia Militar, tendo a obrigação de 

comparecer com pontualidade e devidamente uniformizados às aulas, actividades, provas e 

trabalhos de natureza escolar, actos de serviço para os quais forem escalados, formaturas e 

refeições (Academia Militar, 2011). Ainda o experienciarem, quotidianamente, um distinto 

padrão de comportamento, pelo qual se devem reger, assente nos valores militares que são o 

Patriotismo, a Honra e o Dever, o Espirito de Sacrifício, a Disciplina, a Camaradagem, a 

Coragem e o Saber e Desembaraço Físico e a sua assimilação contribui para o 

desenvolvimento do carácter (Brinsfield, 1999, cit. por Paulos, Nunes, Ribeiro, Venâncio & 

Nogueira, 2005). Também o corte de cabelo exigido, a organização dos seus quartos, o 

uniforme militar e a utilização de insígnias que permitem identificar a patente 

militar,constituem exemplos de normas e hábitos de actuação rígidos implementados nesta 

Instituição. Deste modo, é visível que o ensino na Academia Militar é altamente rigoroso, 

stressante e desafiador, representando uma possível e constante ameaça ao bem-estar físico e 

psicológico dos alunos (Maddi et al., 2012).   
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Segundo Almeida, Ferreira e Soares (2003) “a transição do Ensino Secundário para o 

Ensino Superior e a adaptação académica a este novo contexto educativo são desafios 

particularmente exigentes, requerendo que os jovens se confrontem com múltiplas e 

complexas tarefas e as resolvam de uma forma mais ou menos bem-sucedida” (p.105), sendo 

que, de acordo com os mesmos autores, as interacções ocorridas nesta fase irão influenciar 

decisivamente a adaptação académica e o sucesso académico. Também Almeida, Soares, 

Guisande e Paisana (2007) defendem que “novos padrões de comportamentos e vivências 

sociais e afectivas próprias do meio académico ocorrem na vida destes jovens com a chegada 

a Universidade e os estudos apontam que a entrada no Ensino Superior representa desafios e 

mudanças nas diversas áreas do desenvolvimento psicológico” (p. 208). Para Santos e 

Almeida (2001) o sucesso académico é influenciado pela boa adaptação do estudante ao 

ensino superior, o que resulta da interacção entre as características pessoais, capacidades 

cognitivas e as especificidades da instituição frequentada. Em concordância, Pascarella e 

Terenzini (2005) defendem que o sucesso e a satisfação académica dependem da forma e do 

grau em que tais desafios e exigências são ultrapassados. Segundo Rosinha e colaboradores 

(2005), é nesta fase de transição entre o ensino secundário e o ensino superior que são 

cimentadas as características da personalidade dos jovens adultos, os seus interesses e 

aptidões, e em geral a sua forma de interpretar o mundo. Os mesmos autores defendem que a 

literatura tem sido consistente no que se refere à responsabilidade das instituições de ensino 

superior no desenvolvimento integral e harmonioso dos seus alunos. Esta atenção especial 

deve-se concretizar na implementação de programas de intervenção psicopedagógicos, que 

facilitem a adaptação académica e minimizem o impacto educacional. Estas estratégias 

envolvem várias actividades com o objectivo de promover o desenvolvimento pessoal do 

estudante, quer no nível da personalidade, quer no nível das aprendizagens académicas. 

Um estudo levado a cabo por Rosinha e colaboradores (2005), com o objectivo de 

analisar as medidas psicológicas que melhor contribuem para a adaptação, permanência e 

sucesso académico dos alunos da Academia Militar, demonstrou que os mesmos carecem de 

uma atenção especial para corresponder aos desafios que lhes são colocados sendo que, a 

adaptação ao 1.º ano da Academia Militar, coincide com diversas mudanças ao nível pessoal, 

interpessoal e também com elevadas exigências académicas que influenciarão o desempenho 

e o desenvolvimento psicossocial futuro destes alunos. Deste estudo, concluíram, ainda, que a 

capacidade mais mobilizada na adaptação (no caso dos alunos do 1º ano) e continuidade (para 

os alunos do 2º ao 4º ano) é a de investimento uma vez que a entrada e a permanência na 

Academia Militar é encarada por estes jovens como um desafio extremo que, do ponto de 
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vista emocional, exige um elevado envolvimento, compromisso e robustez psicológica, que se 

traduzem em competências essenciais para o seu bem-estar durante a sua adaptação e 

frequência no ensino da Academia Militar. Ainda Soares (2003, cit. por Soares, Almeida, 

Diniz & Guisande, 2006) defende que o modo como os alunos se sentem adaptados e 

integrados à de Ensino frequentada influencia a avaliação que os mesmos fazem das suas 

vidas. 

1.2.  Hardiness 

O constructo psicológico Hardiness, que na tradução para a Língua Portuguesa, toma 

o significado de resistente, vivaz, (Porto Editora, 2012) tem as suas origens mais remotas no 

ano 1972, quando conceptualizado por Kobasa e Maddi como personalidade resistente que 

protege o sujeito de acontecimentos stressantes do dia-a-dia (Peñacoba & Moreno, 1998)

 Outrora, os estudos sobre o stress eram apresentados como uma fórmula claramente 

pessimista da orientação psicológica, sem que fossem consideradas a capacidade de iniciativa 

e de resistência do ser humano. Assim sendo, perante a dificuldade de encontrar indicadores 

positivos para a mensuração do homem nas suas relações com o meio, Kobasa (1979) iniciou 

estudos sobre o conceito Hardiness. Através de um estudo longitudinal, verificou que os 

indivíduos que vivenciavam elevados níveis de stress sem adoecer possuíam uma estrutura de 

personalidade diferenciada dos que se tornavam doentes sob stress. Esta personalidade foi 

então caracterizada pelo termo Hardiness, também conhecido como Hardy personality, 

personalidade resistente ou robustez psicológica (Kobasa, 1979) . Esta designação parte de 

conceitos teóricos do existencialismo, doutrina filosófica que defende que o indivíduo vai 

construindo a sua personalidade ao longo da sua vida e de uma forma contínua, com 

inevitáveis mudanças associadas a situações stressantes (Peñacoba & Moreno, 1998). Mais 

tarde, Kobasa, Maddi e Kahn (1982) definem Hardiness como um amplo conjunto de 

características de personalidade que agem como fonte de resistência diante de acontecimentos 

stressantes presentes no dia-a-dia dos indivíduos. Peñacoba & Moreno (1998) consideram que 

este conceito não pode ser entendido como um traço estático mas sim como o resultado da 

relação entre o indivíduo e o meio. Pode actuar como um factor moderador do stress e auxilia 

a procura por suporte social, além de manter e, por vezes, facilitar o aumento ou melhora no 

desempenho individual.   

Recentemente, Maddi (2013) conceptualizou Hardiness como sendo um padrão de 

atitutes e estratégias, adoptadas pelo indivíduo, e que, em simultâneo, transformam as 

circunstâncias stressantes, em oportunidades de crescimento. 
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Hardiness é um conceito multidimensional, que integra as dimensões de compromisso, 

controlo, desafio (Kobasa, 1979; Kobasa et al.1982; Sinclair & Tetrick, 2000) e deve ser 

considerado como um conceito holístico, globalizador, cujas dimensões parcialmente 

independentes encontram-se fortemente relacionadas (Kobasa et al.,1982). O compromisso 

caracteriza-se pela tendência que o indivíduo possui de envolver-se com tudo o que faz, 

identificando-se com os trabalhos que executa (Sinclair & Tetrick, 2000). De acordo com 

Maddi (2013), esta dimensão envolve a crença de que jamais interessa o quão difíceis são as 

coisas do dia-a-dia, uma vez que o importante é estar envolvido, ao invés de mostrar 

desinteresse e cair na alienação. O compromisso é entendido como a qualidade de crer na 

verdade, na importância e no valor de si mesmo, no reconhecimento das próprias capacidades 

de tomada de decisão, que, por sua vez, permitem um suporte a estruturas internas essenciais 

para uma adequada percepção de qualquer situação de vida. Esta dimensão proporciona ao 

indivíduo um conjunto de ferramentas que contribuem para a amenização de qualquer 

estímulo stressante, que se traduz na capacidade de enfrentar, quase sem hesitar, situações 

potenciadoras de stress (Kobasa et al., 1982). Deste modo, os indivíduos sob stress mais 

saudáveis são aqueles que se sentem comprometidos nos mais variados contextos da sua vida 

do que aqueles que se sentem alienados.  

A segunda dimensão, o controlo, permite ao indivíduo antecipar e perceber, em 

inúmeros acontecimentos stressantes, consequências previsíveis e, consequentemente, 

manipular os estímulos em seu próprio benefício, possuindo, deste modo, o controlo da 

situação (Kobasa et al., 1982; Sinclair & Tetrick, 2000). Não interessa o quão difíceis são os 

acontecimentos do quotidiano, uma vez que o importante é transformar as tensões e os 

estímulos stressantes em potenciais oportunidades de crescimento, encarando a passividade e 

a impotência como perdas de tempo (Maddi, 2013). Neste sentido, dos sujeitos sob stress, os 

que detêm um significado de controlo sobre tudo o que acontece no dia-a-dia, permanecerão 

mais saudáveis do que aqueles que se sentirão inertes perante os estímulos stressantes. 

A dimensão desafio refere-se à crença de que a mudança é a característica central da 

vida, uma vez que é encarada como uma oportunidade, um incentivo para o crescimento 

pessoal (Sinclair & Tetrick, 2000). Por outras palavras, o sujeito aceita que a vida é repleta de 

acontecimentos stressantes e encara-os como uma oportunidade de crescimento ao 

transformá-los em seu benefício (Maddi, 2013). Desta forma, o indivíduo consegue evitar os 

estímulos stressantes, não os percepcionando como uma ameaça à sua segurança (Bartone, 

Eid, Johnsen, Laberg & Snook, 2009; Kobasa et al., 1982). Assim sendo, os indivíduos sob 
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stress que encaram a mudança como um desafio, permanecerão mais saudáveis 

comparativamente aos que a percepcionam como uma ameaça.  

Neste sentido, os indivíduos com robustez psicológica tendem a avaliar os eventos 

potencialmente stressantes de forma distinta, revelando-se mais resistentes aos efeitos 

prejudiciais característicos do stress (Sinclair & Tetrick, 2000). Por outras palavras, os 

indivíduos com personalidade resistente possuem formas distintas de enfrentar o stress, 

comportando-se de uma forma mais saudável e robusta ao realizar uma adaptação quer 

fisiológica como psicológica de bem-estar. Têm, ainda, um forte sentido de compromisso com 

a vida e encontram-se altamente envolvidos nas suas actividades do quotidiano. Acreditam 

que podem controlar ou influenciar o que lhes acontece, encarando a mudança como um 

constante desafio, útil para o seu crescimento pessoal (Bartone, 2012; Bartone, Roland, 

Picano & Williams 2008; Hystad, 2012; Kobasa, Maddi & Courington, 1981). Em 

concordância, Bartone et al., (2009) afirmam que estes indivíduos revelam um elevado 

sentido de compromisso, uma maior sensação de controlo sobre o que lhes acontece e são 

abertas às mudanças e aos desafios inerentes da vida. Tendem a interpretar as experiências 

stressantes e difíceis como acontecimentos normais e com relevância para o seu próprio 

desenvolvimento. 

Este conceito tem adquirido cada vez mais visibilidade no seio da comunidade 

científica uma vez que o stress é encarado como uma dimensão perturbadora da vida moderna 

e referido pela Organização Mundial de Saúde e Nações Unidas como “uma verdadeira 

epidemia mundial” e “a doença do Séc. XXI” (OMS, 2008). Posto isto, foram realizados 

inúmeros estudos com distintas amostras, no sentido de demonstrar que a personalidade 

resistente tende a proteger contra situações stressantes e prever o funcionamento saudável. 

 Sheard e Golby (2007) realizaram um estudo com o objectivo de analisar a relação 

existente entre a variável Hardiness, as suas dimensões (compromisso, controlo e desafio) e o 

sucesso académico no Ensino Superior. Os participantes eram 134 alunos, estudantes de 

Desporto, numa Universidade do Nordeste da Inglaterra, que concluíram com sucesso o seu 

curso, em 2006. Os resultados apontaram que só a dimensão compromisso revelava uma 

correlação significativa e positiva com o sucesso académico. Já as restantes dimensões não 

apresentaram qualquer relação com o desempenho académico. Assim, estudantes com 

significativos níveis de compromisso tendem a garantir, com maior probabilidade, sucesso 

académico. Enfrentam as situações stressantes como sendo desafiantes e não como 

ameaçadoras. Encaram o stress como algo normal que faz parte da vida e que pode ser uma 

oportunidade de aprendizagem, de desenvolvimento e de crescer em sabedoria.  
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 Bartone e colaboradores, em 2008, desenvolveram um estudo no sentido de examinar 

a robustez psicológica como um potencial preditor de sucesso nas Forças Especiais do 

Exército dos Estados Unidos da América. As Forças Especiais representam a elite mais 

exigente de todas as especialidades militares. Em média, somente 45% a 55% dos alunos, 

conseguem finalizar o curso de formação militar de acesso para as Forças Especiais, uma vez 

que passam por inúmeros processos de selecção altamente rigorosos e stressantes. Os 

indivíduos com elevados níveis de Hardiness revelam um forte sentido de compromisso com 

a vida e com o trabalho, encontram-se fortemente envolvidos em tudo o que os rodeia, 

acreditam que conseguem controlar ou influenciar o que acontece à sua volta e gostam de 

situações novas e desafiantes. Conceptualmente, este perfil de personalidade é o adequado 

para os cargos das Forças Especiais do Exército, uma vez que estes militares operam 

isoladamente em ambientes de incerteza, com desafios imprevistos, sendo necessário uma 

rápida adaptação às novas e exigentes circunstâncias (Bartone et al., 2008). Neste sentido, 

este estudo demonstrou que os indivíduos que concluíram com êxito o rigoroso curso de 

acesso às Forças Especiais do Exército, foram os que revelaram uma maior robustez 

psicológica, ao invés dos que falharam. Deste modo, é permissível considerar que a 

personalidade resistente está associada a um bom desempenho na formação militar, sobretudo 

em condições stressantes, como é o caso das condições em que candidatos às Forças Especiais 

do Exército operam (Bartone et al., 2008). Partindo desta conclusão, estes autores sugerem, 

ainda, que o conceito Hardiness pode revelar-se um auxiliar na predição do sucesso dos 

alunos nos cursos de Formação Militar e, ainda, a sua avaliação pode ser um excelente 

preditor nos processos de selecção para as Forças Especiais Militares, uma vez que os 

candidatos que representarem valores mais elevados de Hardiness, serão os mais adequados 

para ocuparem esses cargos tão exigentes e rigorosos. Os novos militares são o futuro do 

Exército e, por isso, representam um forte investimento. Importa, neste sentido, fazer uma 

selecção adequada dos candidatos que demonstrem o melhor potencial, de forma a valorizar a 

Instituição Militar, em causa. 
Uma vez que o contexto militar é altamente stressante e desafiador, representando uma 

ameaça constante ao bem-estar físico e psicológico dos alunos, Maddi e colaboradores (2012) 

realizaram um estudo no sentido de verificar a eficácia relativa à personalidade resistente 

como preditor de desempenho, nos primeiros anos de escolaridade dos alunos da Academia 

Militar dos Estados Unidos da América. Com esta investigação concluíram que a 

personalidade resistente exerce influência sob o desempenho dos alunos, neste contexto de 

ensino. Deste modo, os indivíduos que revelaram valores mais significativos na variável 
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Hardiness, são os que possuem um maior desempenho, em contexto militar. Estes resultados 

devem-se à coragem, à motivação e ao esforço, à persistência que estes alunos demonstraram 

perante os contratempos e as adversidades, existentes no seu dia-a-dia, no Ensino Superior 

Militar.          

 Nguyen, Shultz II e Westbrook (2012) desenvolveram um estudo, a partir de uma 

amostra de 1024 alunos da Universidade de Economia do Vietname, com o objectivo de 

avaliar o impacto que o Hardiness pode exercer na satisfação com a vida, em contexto 

escolar. Os resultados demonstraram que a robustez psicológica tem um impacto positivo sob 

a satisfação com a vida, sendo que este ésignificativamente mais elevado para os alunos com 

as avaliações académicas mais elevadas.       

 Um estudo levado a cabo por Bue, Taverniers, Mylle e Euwema (2013) com 171 

membros militares do serviço de segurança belga (sargentos, oficiais e praças) envolvidos na 

operação de International Security and Assistance Force (ISAF), no Aeroporto Internacional 

de Kabul, teve como objectivo verificar qual a relação existente entre a robustez psicológica, 

Engagement e burnout neste género de missões de segurança. Os resultados revelaram que as 

variáveis Hardiness e Engagement, as pertinentes para esta dissertação, estão positivamente 

associadas, o que significa que, na participação de uma missão no estrangeiro, os militares 

com personalidade resistente sentem-se entusiasmados e orgulhosos pelo trabalho que 

executam, encarando-o como um desafio. Possuem elevados níveis de energia e resistência, 

vontade de investir e persistir face a dificuldades. Por outro lado, os militares que não tiveram 

valores significativos na variável Hardiness e que, por sua vez, não possuem robustez 

psicológica, tendem a distanciar-se do seu ambiente de trabalho e carecem de um sentido de 

envolvimento nos seus deveres. Sentem-se facilmente fatigados e têm dificuldade em lidar 

com situações stressantes, que são vulgares no contexto militar.  

1.3. Engagement 

Classificado como substantivo masculino, a tradução do constructo Engagement para a 

Língua Portuguesa apresenta o significado de contrato, compromisso, envolvimento (Porto-

Editora, 2012). Destas definições, sobressaem as ideias de participação, atenção, interesse e 

afeição.           

 O Engagement apresenta-se como um conceito relativamente recente, integrado na 

nova corrente psicológica, designada de Psicologia Positiva, que visa avaliar o lado positivo 

da componente humana, focalizando-se, mais especificamente, sobre as forças humanas e não 

tanto sobre as suas disfunções e debilidades (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 
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Malasch e Leiter (1997, cit. por Schaufeli & Bakker, 2004) conceptualizaram, 

inicialmente, o Engagement como sendo o antípoda positivo e directo do Burnout. Desta 

forma, o Engagement, “seria um estado definido por Energia, Envolvimento e Eficácia na 

actividade desenvolvida pelo indivíduo, considerando estas três dimensões, oposições directas 

das três dimensões do Burnout: Exaustão, Cinismo e Perda de Eficácia Profissional, 

respectivamente” (Marques Pinto, Figueira, Castanheira, Curral & Chambel, 2008, p. 12). Por 

outras palavras, Malasch e Leiter (1997 cit. por Marques-Pinto & Chambel, 2008), 

conceituam o Engagement como o envolvimento no trabalho, caracterizado por energia, 

implicação e eficácia, as quais constituem três dimensões opostas às do burnout. Neste 

sentido, o Engagement situa-se num contínuo de bem-estar, cujo pólo contrário se refere ao 

burnout.  

Mais tarde, este constructo é definido como um estado afectivo-cognitivo mais 

persistente e generalizado ao invés de um estado mais específico e momentâneo, não estando 

focado em qualquer objecto, comportamento ou indivíduo (Schaufeli, Bakker & Salanova, 

2006; Schaufeli, Salanova, González-Romá e Bakker, 2002).    

 Recentemente, considera-se que o burnout e o Engagement constituem duas 

dimensões distintas mas não opostas, com correlações negativas moderadas (Schaufeli & 

Bakker, 2004), sendo o Engagement conceptualizado como um estado psicológico positivo 

duradouro no tempo, relacionado com o trabalho da mente (Schaufeli, Bakker & Thenen, 

2009; Schaufeli, Martinez, Marques Pinto, Salanova & Bakker, 2002;Schaufeli, Salanova et 

al., 2002).           

 De acordo com Schaufeli e Bakker (2004) este constructo, enquanto fenómeno 

positivo, inclui três dimensões, vigor, dedicação e absorção.     

 O vigor é descrito por elevados níveis de energia e robustez psicológica, vontade de 

investir, esforço e persistência face a dificuldades. A dedicação é caracterizada por um 

sentimento permanente de entusiasmo, inspiração, orgulho e desafio. A absorção diz respeito 

a elevados níveis de concentração e de felicidade, durante o desempenho da actividade 

profissional (Marques Pinto & Chambel, 2008; Schaufeli et al., 2006; Schaufeli, Martinez et 

al., 2002; Schaufeli, Salanova et al., 2002;) O Engagement, na dimensão de absorção, 

aproxima-se daquilo a que se pode chamar de “flow”, um termo usado por Csikszentmihalyi 

(1990) que representa um estado óptimo de experiência caracterizado por uma atenção 

especial, uma mente clara e uma harmonia com o corpo, concentração sem esforço, perda de 

auto-consciência, distorção do tempo e prazer intrínseco. A única dissemelhança entre os dois 

constructos reside, precisamente, na sua duração temporal: o estado de flow é um estado 
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momentâneo, passageiro, enquanto o Engagement é percepcionado como um estado mais 

persistente e abrangente (Salanova & Bakker, 2008; Schaufeli et al., 2006). No entanto, esta 

última dimensão, a absorção, tem sido considerada pelos investigadores como um resultado 

de Engagement, sendo que apenas as dimensões vigor e dedicação são consideradas como 

fundamentais (Hakanen, Bakker e Schaufeli, 2006). Os indivíduos que apresentam níveis 

significativos de Engagement são caracterizados, segundo Salavona e Schaufeli (2008), por 

elevados níveis de neuroticismo, encadeados com altos níveis de extroversão. Possuem um 

distinto sentido de energia e eficácia, revelando saúde mental e psicossomática. Tendem a ser 

proactivos, motivados, mostrando iniciativa e adaptam-se facilmente a novas situações, 

recorrendo a estratégias de coping eficazes sempre que é justificável. São descritos, também, 

por valorizar os aspectos intrínsecos do trabalho, os aspectos interpessoais e as recompensas. 

1.3.1. Engagement em contexto escolar  

Aplicado ao contexto escolar, o Engagement dos alunos, significa a relação afectiva e 

de compromisso que os mesmos estabelecem com a escola, materializada pelo seu grau de 

participação, interesse, dedicação e envolvimento.  

Da literatura da investigação sobre o Engagement em contexto escolar, Fredricks, 

Blumenfled, Friedel & Paris (2005), caracterizam os alunos que estão envolvidos no seu 

contexto escolar como aqueles que persistem nas actividades escolares, consideram a 

aprendizagem desafiante e todas as situações que derivam dela, tentam dominar-se a eles 

próprios nos seus resultados e empreendem esforços, auto-regulando o seu comportamento 

para objectivos por eles delineados. Segundo Trowler (2010), o Engagement tende a aumentar 

as oportunidades de qualquer estudante atingir os seus objectivos pessoais e académicos, 

inicialmente propostos, uma vez que auxilia na obtenção e desenvolvimento de competências 

exigidas pelos desafios inerentes ao Séc. XXI  

O conceito de Engagement tem atraído, nos últimos anos, um interesse crescente, 

sendo encarado por muitos investigadores como uma possível solução para problemas de 

baixo desempenho académico e de taxas elevadas de abandono escolar, que tem vitimado 

inúmeras escolas (Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004). 

Conforme Kuh (2001), o Engagement em estudantes representa o tempo e a energia 

intencional que os mesmos investem nas suas actividades educativas, sendo que as 

Instituições de ensino devem promover práticas educativas eficazes para esse mesmo fim.  

Na mesma linha, Pascarella e Terenzini (2005) referem-se ao Engagement em 

contexto escolar como o envolvimento dos alunos em actividades que contribuam para a sua 

aprendizagem e, ainda, o sentimento de pertença à comunidade académica.  
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Astin (1984, cit. por Junco, 2011), define Engagement como "a quantidade de energia 

física e psicológica que o aluno dedica à sua experiência académica" (p. 297). A sua teoria 

sobre o Engagement em estudantes rege-se por cinco princípios básicos: 1) O Engagement 

refere-se à energia e investimento físico e psicológico por parte do aluno; 2) O grau de 

Engagement varia de indivíduo para indivíduo; 3) Possui características quantitativas e 

qualitativas; 4) A aprendizagem e o desenvolvimento do aluno está directamente relacionado 

com a qualidade e quantidade de Engagement do aluno; 5) A eficácia de qualquer prática 

educativa encontra-se directamente relacionada com a capacidade de aumentar os níveis de 

Engagement no aluno (Junco 2011).  

Segundo Veiga, Pavlovic, García e Ochoa (2010), o Engagement em contexto escolar 

assume-se como um constructo tridimensional, relativamente recente, que integra dimensões 

afectivas, comportamentais e cognitivas. A dimensão afectiva diz respeito aos sentimentos 

que os estudantes têm em relação à aprendizagem e à escola que frequentam. A 

comportamental refere-se à persistência e ao esforço na aprendizagem, bem como ao 

envolvimento em tarefas extracurriculares na escola. A dimensão cognitiva refere-se à 

qualidade do processamento cognitivo que os estudantes empregam nas tarefas escolares.  

Este constructo tem sido foco de uma quantidade significativa de estudos uma vez que 

que se encontrapositivamente relacionado com os resultados académicos dos alunos (Kuh, 

Cruce, Shoup & Kinzie, 2008). 

O Engagement em estudantes tem suscitado interesse no âmbito da investigação 

internacional, com destaque para o projecto “Exploring Student Engagement in Schools 

Internationally”(ESESI) que deriva de workshops realizados no âmbito da “International 

School Psychology Association” (ISPA). A equipa deste projecto internacional desenvolveu 

um questionário, o “Student Engagement in School Questionnaire” (SESQ), com o objectivo 

de avaliar as três dimensões do Engagement em contexto escolar (Veiga, 2012). 

Em 2008, os dados do SESQ foram recolhidos em 5 países (Áustria, Canadá, China, 

Portugal e Roménia), em 1.314 estudantes do 5º ao 9º ano e os resultados preliminares 

mostraram uma relação positiva significativa entre o Engagement em contexto escolar e os 

resultados académicos dos alunos (Veiga, 2012). 

Outro estudo, levado a cabo por Schaufeli, Martinez e colaboradores (2002) com o 

objectivo de estudar a relação existente entre o desempenho académico e o Engagement, 

demonstrou que ambos estão positivamente relacionados, em particular com uma elevada 

dedicação aos estudos. Fredricks, Blumenfeld e Paris (2004) concluíram, também, na sua 

revisão de literatura, que o Engagement influencia positivamente o desempenho.. Skinner, 
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Kindermann, Furrer e Marchand, (2008) referem que os alunos que são mais bem-sucedidos 

academicamente e mais propensos a evitar as armadilhas comuns da idade, como o abuso de 

drogas, comportamento sexual arriscado ou delinquência, são os que apresentam níveis mais 

elevados de Engagement. Veiga (2012) verificou, de igual modo, que o Engagement nos 

alunos é um factor protector contra o mau desempenho e o desajustamento escolar 

No que diz respeito à relação existente entre o Engagement e os anos de escolaridade, 

a investigação revela que, não só o interesse mas o entusiasmo e o compromisso para a 

aprendizagem na escola deterioram-se continuamente desde que os indivíduos entram no 

jardim-de-infância até ao momento em que completam o ensino secundário ou abandonam a 

escola, com perdas notáveis, principalmente nos rapazes, nos alunos de baixo nível 

socioeconómico, e pertencentes a minorias étnicas (Wigfield et al., 2006 cit. por Skinner et 

al., 2008). Estes resultados ocorrem, aparentemente e na sua generalidade, devido às 

mudanças normais de idade, como a puberdade, o desenvolvimento cognitivo e o aumento do 

interesse noutras actividades como os relacionamentos entre pares e amorosos (Wigfield et 

al., 2006, cit. por Skinner et al., 2008).   

De acordo com Hardy e Bryson (2009), o engagement em estudantes é um conceito 

dinâmico, sob o domínio de alguns factores. No caso dos alunos do 1º ano do Ensino 

Superior, é influenciado pela experiência anterior, expectativas, percepções e aspirações, e, 

ainda, pela integração com a comunidade académica da Universidade, que é importante para 

incutir um sentido de pertença. Nos alunos dos restantes anos, deriva do equilíbrio entre o 

desafio e a carga de trabalho, do grau de autonomia, das oportunidades de desenvolvimento 

psicossocial e das relações de confiança desenvolvidas no seio da comunidade académica, 

quer com os professores, funcionários e colegas (Hardy & Bryson, 2009). Em concordância, 

Bryson e Williams (2013) defendem que o Engagement é mediado pela experiência dos 

estudantes, respeitante aos objectivos, aspirações, valores e crenças dos mesmos. 

Um estudo conduzido por Lewis, Huebner, Malone e Valois (2011), no sentido de 

determinar a relação existente entre a Satisfação com a Vida e o Engagement nos alunos, 

revelou que os que apresentavam um melhor rendimento académico, derivado do seu 

envolvimento nos estudos eram os que estavam mais satisfeitos com as suas vidas. Estes 

autores apresentaram, ainda, que os estudantes que estavam satisfeitos com as suas vidas e 

envolvidos nos seus estudos, no início do ano lectivo, revelaram um crescente envolvimento e 

satisfação com a vida, ao longo do mesmo. Também é importante referir que Lewis e 

colaboradores (2011) demonstraram que os adolescentes que estavam com elevadas 
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expectativas acerca do seu futuro, enquanto estudantes, apresentaram uma maior satisfação 

com a sua vida.  

1.4. Bem-Estar Subjectivo e Satisfação com a Vida 

O Bem-Estar Subjectivo (BES) tem evoluído na sua delimitação ao longo dos tempos, 

revelando uma notoriedade crescente na sociedade actual, uma vez que é imprescindível que 

os indivíduos façam uma avaliação positiva da sua vida, de acordo com os seus critérios 

pessoais (Galinha & Pais Ribeiro, 2005; Wua, Chen, Tsai, 2009).  

No decurso da sua história e evolução, o BES foi descrito como sendo um constructo 

conceptualmente amplo e difuso (Galinha & Pais Ribeiro, 2005) tendo como seu principal 

investigador Edward Diener (Larsen & Eid, 2008). O BES refere-se às avaliações subjectivas 

que o individuo faz da sua própria vida, com base nos seus valores pessoais. (Diener, 2012; 

Diener, Emmons, Larsen, Griffin, 1985). Neste sentido, segundo Galinha e Pais Ribeiro 

(2005), este constructo é definido com base nas percepções que próprio indivíduo tem da sua 

vida, e medido segundo as suas experiências internas, não sendo atribuindo quaisquer critérios 

e avaliações exteriores. Sendo um conceito subjectivo que difere de pessoa para pessoa, 

Diener (2012) indica que as diferenças no BES podem ser explicadas pela influência de outras 

variáveis, como a idade, o género sexual, o suporte social, o grau de escolaridade, entre 

outras.           

 Recentemente, Diener (no prelo) constatou que existem factores universais que 

afectam o BES (e.g. necessidades básicas atendidas e relações sociais) no entanto, de formas 

diferentes. Essa disparidade pode ser explicada pela cultura existente em dada sociedade. Por 

exemplo, nas sociedades individualistas, os indivíduos tendem a fazer julgamentos sobre a sua 

vida e a dar mais atenção às suas próprias emoções, pelo facto das mesmas serem encaradas 

como um componente essencial da identidade individual. Ao invés, em culturas colectivistas, 

as pessoas prestam mais atenção às suas relações sociais à satisfação que os outros sentem 

pela sua própria vida. Isto significa que o indivíduo tende a ter um maior BES de acordo com 

as suas normas e valores sociais. Neste sentido, é verificável que a cultura influência, não só, 

os níveis de BES do indivíduo como também os factores que o afecta.  

Após alguma crise na definição do BES, hoje em dia, existe consenso entre os 

investigadores no que respeita a este ser um conceito multidimensional, composto 

estruturalmente por dimensões distintas: uma dimensão afectiva (composta por dois 

componentes: afecto positivo e afecto negativo) e uma dimensão cognitiva, que se refere à 

Satisfação com a Vida (Diener, 1984; Diener, no prelo). Actualmente, tem sido verificado que 

estas três dimensões são independentes e, por isso, influenciadas por diferentes factores. Por 
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exemplo, a variável extroversão encontra-se associada ao afecto positivo, mas pouco 

relacionada ao afecto negativo. Por sua vez, o rendimento social encontra-se positiva e 

significativamente associado à Satisfação com a Vida e nada correlacionado com o afecto 

negativo (Diener, no prelo). 

O BES tem atraído diversos estudiosos, com novas oportunidades de pesquisa. 

Actualmente, têm sido investigados modelos de intervenção que contribuam para um 

incremento dos níveis de BES no indivíduo e, no caso disso, verificar se esse aumento pode 

ser de longa duração. Outros estudos têm sido desenvolvidos, no sentido de analisar em que 

medida este conceito está relacionado com uma maior produtividade e, também, se terá 

benefícios para a saúde (Diener, no prelo). 

Ao longo das últimas décadas, o constructo de Satisfação com a Vida, inserido no 

movimento da Psicologia Positiva, tem sido alvo de um crescente interesse no meio da 

comunidade científica (Diener, prelo) 

Apresenta-se como a dimensão cognitiva integrante do constructo psicológico de 

(BES) (Ben-Zur, 2003; Diener, 2012) e é definido por Pavot e Diener (1993) como um 

processo de julgamento “em que os indivíduos avaliam a sua qualidade de vida, tendo por 

base os seus próprios critérios” (p. 164). Os mesmos autores defendem que este conceito não 

é algo permanente nem estável no indivíduo, mas sim algo presente e contextual.  

Neste sentido, a Satisfação com a Vida é um indicador-chave de bem-estar, em geral, 

baseada mais em critérios subjectivos do que em medidas objectivas e afectada por factores 

situacionais, humor e padrões de comparação (Diener, 1984). Por outras palavras, este 

constructo varia, naturalmente, de indivíduo para indivíduo, incidindo nos seus aspectos 

particulares, como por exemplo na idade, género sexual, estado de saúde, educação, religião, 

valores, desejos, objectivos, condição sócio-económica e personalidade (Diener, 2012). 

Em suma, a Satisfação com a Vida, apresenta-se como um conceito individual 

estandardizado que o indivíduo percepciona como auto-apropriado, comparando as 

circunstâncias da sua vida a essa conceito estandardizado (Pavot & Diener, 1993), ou seja, a 

satisfação com a vida refere-se a um juízo cognitivo consciente, em que os indivíduos 

comparam as suas circunstâncias de vida a um padrão auto-imposto. Por outras palavras, os 

indivíduos relatarão uma alta satisfação com a vida se as suas circunstâncias de vida 

percebidas estiverem em consonância com o próprio padrão auto-imposto. 

É possível compreender que a avaliação que o individuo faz da sua vida pode 

apresentar uma proximidade bastante estreita com a sua vida escolar ou académica. Neste 

sentido, foram realizados diversos estudos em estudantes do Ensino Superior, no sentido de 
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avaliar a sua satisfação com a vida.        

 Numa investigação realizada por Ben-Zur (2003) com uma amostra composta por 

estudantes universitários, foi verificável que a satisfação com a vida dos inquiridos tendia a 

aumentar com a idade e com a progressão académica. Esta conclusão, segundo este autor, 

pode dever-se ao facto dos estudantes mais novos, entre os 18 e os 20 anos, se encontrarem no 

iniciar da sua formação académica e, deste modo, não terem definido os seus objectivos 

concretos de vida, revelando, ainda, alguma imaturidade face à sua vida e às suas 

experiências. No seguimento desta investigação, Albuquerque, Noriega, Martins e Neves 

(2008 cit. por Duarte, Imaginário, & Jesus, 2011) evidenciam o facto satisfação com a vida 

tender a aumentar com a idade e com a progressão académica. Também num estudo 

preliminar realizado junto da população académica da Universidade do Algarve (Imaginário, 

& Vieira, 2011) verificou-se que os alunos que apresentavam uma boa satisfação com a vida 

eram os que frequentavam os últimos anos de formação.   

Colecta e Colecta (2006) concluíram que a realização académica é um excelente 

preditor da satisfação com a vida, isto é, os alunos com maior satisfação com a vida 

evidenciavam mais e melhores condutas académicas (e.g. melhor desempenho académico, 

maior nível de dedicação e envolvimento nos estudos).      

 Um estudo levado a cabo por Frisch, Clark, Rouse, Rudd, Paweleck e colaboradores 

(2005, cit. por Lewis et al., 2011) revelaram que a insatisfação com a vida constitui um 

preditor de distanciamento e abandono escolar, ou seja, os estudantes que revelam níveis 

baixos de Satisfação com a Vida, apresentam, consequentemente, baixos níveis de 

Engagement em relação aos estudos, o que pode levar ao abandono escolar. 

1.5. Objectivos do Estudo 

Reconhecendo a existência de uma relação estreita entre o Hardiness, o Engagement 

e a Satisfação com a Vida, este estudo visa averiguar de que forma estas variáveis se 

correlacionam entre si e influenciam os alunos, durante a sua entrada e frequência na 

Academia Militar Portuguesa. Deste modo, pretende-se analisar um problema de investigação, 

que procura verificar qual a associação existente entre o Hardiness, o Engagement e 

Satisfação com a Vida, nos alunos da Academia Militar, correlacionando-as, quer com a 

Formação Militar e Classificação Académica Final, quer com o incremento da formação 

académica dos mesmos. 

Considerando como pano de fundo todo o enquadramento teórico e visando dar 

resposta a esta questão, optou-se por formular 6 hipóteses. 
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H1: As variáveis Hardiness e Engagement estão positivamente associadas.  

 

H2: A variável Hardiness está positivamente associada com a Formação Militar. 

 

H3: A variável Engagement está positivamente correlacionada com a Classificação académica 

Final.  

 

H4: Existem diferenças significativas ao nível do Engagement com a instituição em função do 

ano que os alunos frequentam. 

 

H5: Existem diferenças significativas ao nível da Satisfação com a Vida em função do ano 

que os alunos frequentam.  

 

H6: A variável que maior impacto tem na Satisfação com a Vida é o Hardiness. 

 

2. Método 

2.1. Amostra 

Neste estudo, participaram 477 alunos do ano lectivo 2011-2012 da Academia Militar, 

que inclui alunos do Aquartelamento da Cidade da Amadora (1º, 2º e 3º ano) e do 

Aquartelamento Sede na cidade de Lisboa (4º ano). Deste total, 30% frequentam o 1º ano, 

24,3%, o 2º ano, 23,5%, o 3º ano e 22,2% o 4º ano. 

Relativamente ao Ramo das Forças Armadas, constatou-se que a maioria (74,6%) 

pertence ao Exército e os restantes (25,4%) à GNR. 

Dos 74,6 % alunos que pertencem ao Exército, 25% frequentam o 1º ano, 17,6% o 2º 

ano, 18,1% o 3º ano e 13,8% o 4º ano. Já dos 25,4% alunos que pertencem à GNR, 5% 

frequentam o 1º ano, 6,7% frequentam o 2º ano, 5,5% o 3º e 8,2% o 4º ano (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Distribuição dos alunos pelo Ramo das Forças Armadas (valores absolutos) 

 

No que diz respeito ao curso por eles frequentado, 54,1% dos alunos encontram-se em 

Armas, 11,5% em Engenharia, 10,9% em Infantaria, 9,0% em Administração, 3,8% em 

 Exército GNR  Total 

1º ano   119  24                                143 

2º ano 84  32  116 

3º ano 86  26  112 

4º ano 66  39  105 

Total 355 121                               477 
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Cavalaria, 2,3% em Artilharia, 1,9% em Saúde e 1,3% em Material, sendo que dois alunos 

não responderam a esta questão. 

2.2. Procedimento 

O presente estudo enquadra-se nos processos de investigação em curso realizados pela 

Secção de Apoio Psicopedagógico da Academia Militar, tendo sida solicitada autorização aos 

responsáveis para a sua realização. 

Previamente à aplicação dos instrumentos, foram explicados aos alunos os objectivos 

do estudo, assegurando a sua confidencialidade e anonimato. 

A aplicação dos instrumentos foi realizada pelos psicólogos da Academia Militar, no 

findar do ano lectivo 2011-2012, no anfiteatro da Academia Militar do Aquartelamento da 

Cidade da Amadora aos alunos do 1º, 2º e 3º ano e no Aquartelamento Sede de Lisboa aos 

alunos do 4º ano. 

Cada aluno dispôs de uma folha de questionário, uma folha de resposta e uma caneta, 

sendo previsível cerca de 30 minutos como tempo de resposta. 

Os dados obtidos foram inseridos no software estatístico Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS), versão 20.0 para o Windows e, posteriormente, procedeu-se à sua análise. 

2.3. Instrumentos  

2.3.1. Escala de Hardiness  

A medição do conceito de Hardiness teve início com um estudo longitudinal levado a 

cabo por Kobasa (1979), mencionado já anteriormente. Deste estudo, emerge a Hardiness 

Scale -76 itens que, com o aumento da pesquisa sobre o constructo, foi sucessivamente 

aperfeiçoada e testada. Deste modo, foram elaboradas derivações e modificações da 

Hardiness Scale – 76 itens, sendo classificadas de primeira, segunda e terceira geração. 

(Funk, 1992).           

 Na primeira geração, para além da escala original, foi incluída a Unabridged 

Hardiness Scale (UHS) – 71 itens, em 1982. Na segunda geração, foram elaboradas a forma 

abreviada de 20 itens (Abridged Hardiness Scale – AHS) e a forma revista de 36 itens 

(Revised Hardiness Scale – RHS). A terceira geração de Kobasa teve duas escalas principais, 

das quais derivaram vários estudos de adequação, a escala do Hardiness Institute (1985) – 

Personal Views Survey (PVS) – 50 itens, e a – Dispositional Resilience Scale (DRS) – 45 itens 

(Funk, 1992). 

A DRS – 45 itens foi desenvolvida por Bartone, Ursano, Wright e Ingraham (1989), 

com a intenção de substituir as escalas anteriores, assumindo-se como o melhor instrumento 
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de medida que permite uma melhor avaliação de Hardiness, sendo amplamente utilizada em 

amostras de militares e civis norte-americanos, com excelentes resultados (Funk, 1992) 

Através de várias análises psicométricas à DRS – 45 itens, surgem duas versões 

diminuídas: a Hardiness Scale – 30 itens e a Hardiness Scale – 15 itens (Funk, 1992). 

 Das escalas da chamada Terceira Geração de Kobasa, a DRS – 45 itens destacou-se 

por apresentar algumas vantagens em relação aos demais instrumentos que medem Hardiness, 

visto possuir mais itens positivos em contrapartida aos itens negativos das outras escalas, 

havendo um igual número de itens por dimensão, no sentido a que os itens e as pontuações 

sejam facilmente avaliadas (Mallar & Capitão, 2004).     

 A escala utilizada pela Academia Militar para medir o constructo Hardiness foi a 

Hardiness Scale-30 itens, adaptada para português por Mallar e Capitão (2004). O objectivo 

desta escala, tal como nas descritas anteriormente, consiste em avaliar quais as características 

Hardiness predominantes na personalidade do indivíduo e em qual dimensão este apresenta 

um maior desempenho. É uma escala de 30 itens, tal como o nome indica, divididos 

uniformemente pelas três dimensões, compromisso (e.g. “Passei a maior parte da vida a fazer 

coisas que não valem a pena”), controlo (e.g. “Planear antes pode ajudar a evitar a maioria dos 

problemas futuros“) e desafio (e.g. ”Não importa o quanto eu me esforço, pois normalmente 

não resulta em nada”). As respostas são classificadas numa escala do tipo Likert que varia de 

0 (nada verdadeiro) a 5 (completamente verdadeiro), onde o sujeito deve circular a resposta 

que melhor corresponde à sua experiencia de vida, não existindo respostas certas nem 

respostas erradas.(Mallar & Capitão, 2004).       

 A dimensão compromisso detém os itens nº1, 6, 7, 11, 16, 17, 22, 27, 28 e 30 e é 

avaliada através da alienação, formas de envolvimento e o sentido de significado. A dimensão 

controlo é constituída pelos itens nº 2, 3, 8, 9, 12, 15, 18, 20, 25 e 29 e é avaliada através da 

autonomia, controlo cognitivo, capacidades de coping e liderança. A dimensão desafio é 

composta pelos itens nº 4, 5, 10, 13, 14, 19, 21, 23, 24, 26 que avaliam a percepção de 

estímulos no ambiente, percepção de desafio em situações de stress e flexibilidade cognitiva 

(Funk, 1992).           

 Para determinar as médias de cada dimensão correctamente, é necessário inverter os 

valores dos itens 1, 4, 6, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 24 e 27, uma vez que estão formulados 

negativamente para a dimensão do constructo que se pretende medir (e.g. “Passei a maior 

parte da vida a fazer coisas que não valem a pena”). Considera-se que o indivíduo possui uma 

personalidade resistente quando apresenta valores médios altos nas três dimensões (Funk, 

1992, Mallar & Capitão, 2004).        



 

21 

 

 A consistência interna desta escala foi avaliada pelo Coeficiente Alfa de Cronbach, a 

fim de verificar a sua fiabilidade, de acordo com a medida a que se propõe (Kline, 2000). 

Com esta amostra, os valores de Alfa de Cronbach para escala completa é de .70 e para as 

dimensões compromisso, controlo e absorção são de .53, .62 e .66 respectivamente.  

2.3.2.  Escala de Engagement 

A Utrecht Work Engagement Scale (UWES) foi desenvolvida para medir o 

Engagement em contexto laboral (Demerouti, Bakker & Mostert, 2010). Originalmente, 

incluía 24 itens, dos quais 9 pertenciam à dimensão vigor e 8 itens à dimensão dedicação, 

sendo que os restantes consistiam em frases do Malasch Burnout Inventory (MBI) reescritas 

de forma positiva.  

Após uma avaliação psicométrica em duas amostras distintas de trabalhadores e 

estudantes, 7 itens demonstraram a sua inconsistência e por isso foram eliminados, restando 

somente 17 itens (UWES-17): 6 itens pertencentes à dimensão vigor (e.g. No meu trabalho, 

sinto-me repleto (cheio) de energia), 5 itens referentes à dimensão de dedicação (e.g. Eu acho 

que o trabalho que realizo é cheio de significado e propósito) e 6 à dimensão de absorção (e.g. 

O “tempo voa” quando estou a trabalhar) (Schaufeli, Martinez et al., 2002).   

A consistência interna deste instrumento foi avaliada pelo Coeficiente de Alfa 

Cronbach, a fim de verificar a precisão do instrumento de acordo com a medida a que se 

propõe.  Uma vez que valor do Alfa de Cronbach pode variar entre zero e um, sendo que, 

quanto mais alto o coeficiente de confiabilidade, maior a consistência interna do instrumento 

ou maior a congruência entre os itens, indicando a homogeneidade da medida do mesmo 

fenómeno (Kline, 2000), a análise psicométrica desta escala revela uma boa consistência 

interna uma vez que todas as dimensões apresentam valores acima do critério .60 que é o 

recomendado para o desenvolvimento de testes (Kline, 2000). A dimensão vigor apresenta um 

Alfa de Cronbach de .83, a dedicação de .92 e a de absorção de .82. 

No entanto, também uma versão do UWES para estudantes foi desenvolvida que, ao 

ser comparada com a versão para trabalhadores, é verificável que alguns itens foram 

reescritos, trocando o termo trabalho por estudo.  

Surge, deste modo a Utrecht Work Engagement Scale Students (UWES-S) que 

consiste numa escala de auto-relato, constituída por 17 itens que se referem a sentimentos, 

crenças e comportamentos relacionados com a experiência por parte do indivíduo, enquanto 

aluno. Sendo respondida numa escala de resposta Likert de 6 pontos, em que o 0 corresponde 

ao “Nunca” e o 6 ao “Sempre” avalia as dimensões do Engagement, vigor, dedicação e 

absorção, em contexto escolar. A dimensão vigor é constituída por seis itens, que avaliam em 
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que medida os estudantes consideram que têm energia na realização das suas tarefas escolares 

(e.g. “Quando estudo, sinto-me cheio (a) de energia”). A dimensão dedicação avalia de que 

forma os estudantes sentem-se envolvidos no seu estudo e é constituída por cinco itens (e.g. 

“Acho que os meus estudos têm significado e finalidade”). Por último, a dimensão absorção 

inclui seis itens que avaliam quanto os estudantes se sentem felizes e realizados com os seus 

estudos (e.g. “Quando estou a estudar, o tempo “voa”) (Schaufeli, Martinez et al., 2002).  

Quanto à análise psicométrica da Escala, os valores de Alfa de Cronbach para as 

dimensões vigor (6 itens), dedicação (5 itens) e absorção (6 itens) são de .63, .81 e .72 

respectivamente. A consistência interna da escala de vigor satisfaz o critério de .60 para o 

desenvolvimento de novas escalas de medida (Kline, 2000) 

Na Academia Militar, foi utilizada a UWES-S (Schaufeli, Salanova et al., 2002), no 

sentido de avaliar o grau de Engagement dos alunos, no ano lectivo 2011/2012. Foi adaptada 

para o contexto, sendo constituída por 14 itens que mencionam os mais diversos sentimentos, 

comportamentos e crenças relacionados com as experiências dos alunos, enquanto estudantes 

do Ensino Superior Militar. A dimensão vigor é constituída por 5 itens (e.g. “Quando estudo, 

sinto-me forte mentalmente”) tal como a dimensão dedicação (e.g. “Estou orgulhoso dos 

meus estudos”) sendo que os restantes 4 correspondem à dimensão absorção (e.g. “Quando 

estou a estudar, esqueço tudo à minha volta”). Os itens são respondidos numa escala de 

resposta Likert de 5 pontos, em que o 1 corresponde ao “Nunca” e o 5 ao “Sempre”.

 Quanto à análise psicométrica desta escala, os valores de Alfa de Cronbach obtidos 

para as dimensões vigor (6 itens), dedicação (5 itens) e absorção (6 itens) são de .69, .69, e 

.73, respectivamente, sendo que a escala na sua globalidade apresenta uma consistência 

interna de .79. 

 

2.3.3. Escala de Satisfação com a Vida 

Em 1985 foi desenvolvida a Satisfaction with Life Scale (SWLS) por Diener e 

colaboradores (1985) no sentido de medir o constructo de Satisfação com a Vida como um 

todo uma vez que os indivíduos podem ter ideias muito dissemelhantes sobre o que constituí 

uma boa vida.            

 Esta escala tem sido amplamente utilizada desde 1985. Na sua primeira fase de 

desenvolvimento, era constituída por 48 itens que, após análise factorial exploratória, foram 

reduzidos a 10. No entanto, devido às semelhanças semânticas entre alguns itens, foi reduzida 

e actualmente compreende, apenas, cinco itens (Diener et al., 1985).    

 De acordo com Pavot & Diener (1993), a SWLS assume-se como uma escala 
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unidimensional na medida que os seus cinco itens, de natureza global, cobrem uma única 

dimensão, a Satisfação com a Vida. As respostas à escala têm um formato Likert de sete 

pontos, que tem variado ao longo dos anos (Hultel & Gustavsson, 2008).   

 Presentemente, a SWLS assume um carácter mundial e é utilizada para uma panóplia 

de fins de investigação (Hultel & Gustavsson, 2008).    

 Quanto às suas características psicométricas, estas têm sido testadas em inúmeros 

estudos, demonstrando-se favoráveis (Hultel & Gustavsson, 2008; Neto, 1993). A 

consistência interna, como uma estimativa de precisão, demostrou ser consistentemente 

elevada, pois geralmente o Alfa de Cronbach excede os valores de .80 (Diener et al., 1985).

 Na Academia Militar, no sentido de estimar o conceito nos alunos, foi utilizada a 

SWLS, adaptada para a Língua Portuguesa por Neto (1993), tomando a designação de Escala 

de Satisfação com a Vida (ESV).       

 Trata-se, igualmente de uma escala unidimensional cujo objectivo é avaliar a forma 

como os alunos, no caso do presente estudo, consideram estar satisfeitos com a sua vida. 

Nesse sentido, contém os seguintes itens: 1. Na maioria dos aspectos, a minha vida é perto do 

meu ideal; 2. As condições da minha vida são excelentes; 3. Estou completamente satisfeito 

com a minha vida; 4. Até agora, tenho obtido as coisas mais importantes que quero na vida; 5. 

Se eu pudesse viver a minha vida novamente, não mudaria nada. As respostas à escala são do 

tipo Likert, de cinco pontos que variam entre o Nunca (1) e o Sempre (5).   

 No que refere à sua consistência interna , os valores obtidos de Alfa de Cronbach com 

esta amostra foram de .67 para a  globalidade da Escala, sendo que o item nº1 apresenta uma 

consistência interna de .56, os itens 2º e 3º de .55, o 4º item de .60 e o 5º item de .79. 

3. Apresentação de Resultados 

3.1. Estatísticas Descritivas 

Apresenta-se na Tabela 2 a estatística descritiva relativa à escala de Hardiness, que 

demonstra que a dimensão com valores médios mais elevados é o compromisso (M = 3.98), 

seguido da dimensão controlo (M = 3.69) e da dimensão desafio (M = 3.33). 

     Tabela 2  

     Dimensões da Escala de Hardiness 
 M DP 

Compromisso 3.98 .46 

Controlo 3.69 .36 

Desafio 3.33 .38 

  Nota: M = Média; DP = Desvio-padrão  
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É verificável na Tabela 3 a estatística descritiva referente à escala de Engagement, que 

revela que os valores médios mais elevados pertencem à dimensão dedicação (M = 3.19), 

seguida da dimensão absorção (M = 2.65) e da dimensão vigor (M =2.60). 

                                       Tabela 3  

                                       Dimensões da Escala de Engagement 
 M DP 

Vigor 2.60 .66 

Dedicação 3.19 .78 

Absorção 2.65 .77 

  Nota: M = Média; DP = Desvio-padrão 

 

Na Tabela 4 consta a estatística descritiva à escala de Satisfação com a Vida, onde é possível 

observar que a mesma apresenta um valor médio de M = 3.31. 

Tabela 4 - Valores Médios da Satisfação com a Vida 

 M DP 

Satisfação com a vida 3.31 .61 

Nota: M = Média; DP = Desvio-padrão 

 

3.2.  Relação entre as variáveis  

No sentido de verificar a correlação existente entre as variaveis em estudo e as suas 

dimensões, utilizou-se o Coeficiente de correlação de Pearson (Tabela 5). 

Observa-se que existe uma correlação positiva e significativa entre a maioria das 

dimensões avaliadas.  

O compromisso, dimensão integrante do Hardiness, revela correlações positivas e 

significativas com as demais dimensões. No entanto, a sua maior e mais significativa 

correlação decorre da sua ligação com o controlo (r = .52 , p < .01), seguida do desafio (r = 

.46 , p < .01). Esta última também apresenta uma associação positiva e significativa com o 

controlo (r = .37, p <.01).         

 As dimensões integrantes do Engagement revelam, também, correlações positivas e 

significativas entre si, sendo a mais elevada a que ocorre entre a dedicação e o vigor (r = .58, 

p <.01), seguido da absorção (r = .54 , p < .01). 

Relativamente à associação entre as várias escalas, a maioria revela valores 

estatisticamente significativos (p <.01), verificando-se que as correlações mais elevadas são as 

que decorrem da ligação entre a Satisfação com a vida com o compromisso (r = .36, p < .01), 

seguido da dedicação (r = 35 , p < .01). A Satisfação com a vida está ainda positiva e 
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significativamente associada ao controlo (r = .32 , p . < .01), ao vigor (r = .31 , p < .01), à 

absorção (r = .24 , p < .01), ao desafio (r = .19 , p < .19).    

As dimensões do Hardiness também se encontram positiva e significativamente  

associadas às do Engagement, sendo que a correlação mais elevada decorre da ligação entre a 

dedicação e o compromisso ( r = . 31 , p < .01), seguido da dedicação com o  controlo (r = .30 

, p < .01). A dedicação apresenta, ainda, uma correlação significativa com o desafio (r = .26 , 

p < .01). O vigor também está associado significativamente com as dimensões integrantes do 

Hardiness, e a sua correlação mais forte é a estabelecida com o controlo (r = .29 , p < .01) 

seguida da com o compromisso (r = .26 , p < .01) e desafio (r = .17 , p. < .01). A absorção é a 

dimensão do Engagement que apresenta as correlações mais baixas, embora significativas, 

com as dimensões constituintes do Hardiness. Ainda assim, a sua correlação mais elevada é a 

estabelecida com o compromisso (r = .18 , p < .01), seguida do controlo (r = .17, p < .01) e da 

dedicação (r = .12 , p < .01) 

No caso da ICA, esta apresenta uma correlação positiva e significativa com o controlo 

(r = .15 , p < .01) com o compromisso (r = .10 , p < .05), com o desafio (r = .12 , p < .05), 

com o vigor (r = .10 , p < .05) e com a dedicação (r = .12 , p < .05).  A IM, por sua vez,  

revela uma relação positiva e significativa com a Satisfação com a Vida (r = .15 , p < .01) e  

com o controlo (r = .09 , p < .05). A Classificação Académica Final apresenta, somente, uma 

correlação positiva e significativa com a IM (r = .16 , p < .01) e negativa, mas significativa 

com a ICA (r = -.22, p < .01), não se encontrando associada a mais nenhuma outra variável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Nota: M = Média; DP = Desvio padrão;  *p < .05; **p  

Tabela 5 - Correlações entre as dimensões da Escala de Hardiness, Engagement, 

Satisfação com a Vida, Formação Militar (ICA, IM) e Classificação Média Final 
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3.3.  Evolução das variáveis Hardiness, Engagement e Satisfação com a vida ao longo 

da formação académica  

3.3.1.  Evolução da variável Hardiness ao longo da formação académica  

Através de uma análise à Tabela 6, é possível constatar que apenas são verificadas 

diferenças estatisticamente significativas em relação à dimensão compromisso [F(3, 473) = 

5.652, p = .001] em função do ano que os alunos frequentam. A comparação à post-hoc 

revelou, ainda, que estas diferenças ocorrem entre o 1º e 4º ano e entre o 1º e o 3º ano. Nas 

restantes dimensões (controlo e desafio) não são verificadas diferenças estatisticamente 

significativas em função do ano que os alunos frequentam: Controlo [F(3, 473) = .526, p = 

.665], Desafio [F(3, 473) = 1,220 p = .302]. 

A dimensão compromisso assume os valores médios mais elevados no 1º (M = 4.97) e 

2º ano (M = 4.04) e decresce significativamente no 3º (M= 3.88) e no 4º ano (M = 3.89). O 

controlo mantém-se constante ao longo dos anos, apresentando valores médios mais elevados 

no 1º (M= 3.70) e no 2º ano (M = 3.71). O desafio mantém-se igualmente constante ao longo 

dos anos, apresentado os valores médios mais altos no 1º (M=3.34) e no 2º ano (M= 3.38) 

 

Tabela 6 - Dimensões da Escala de Hardiness em função do ano que os alunos frequentam 

 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano   Obs. 

 M DP M DP M DP M DP F Sig.  

Compromisso 4.07 .51 4.04 .41 3.88 .39 3.89 .48 5.652 .001* 1≠3,4; 

Controlo 3.70 .38 3.71 .37 3.68 .33 3.65 .33 .526 .665  

Desafio 3.34 .38 3.38 .39 3.30 .37 3.33 .38 1.220 .302  

Nota: M = Média; DP = Desvio-padrão; *p < .05, **p < .01 

 

3.3.2.  Evolução da variável Engagement ao longo da formação académica  

 Ao analisar os dados da Tabela 7, é possível constatar que são verificadas diferenças 

estatisticamente significativas em todas as dimensões do Engagement em função do ano que 

os alunos frequentam, sendo que a dimensão dedicação é a que apresenta uma diferença 

estatisticamente mais significativa [F(3,473 ) = 7.767, p  = .000], seguida da dimensão absorção 

[F(3, 473) = 5.117 , p = .002] e da dimensão vigor [F(3, 473) = 3.648 , p = .013]. A comparação à 

post-hoc revelou, ainda, que estas diferenças na dimensão vigor sucedem entre o 1º e o 3º ano, 

na dimensão dedicação ocorrem entre o 1º, 2º e 3º e na dimensão absorção ocorrem entre o 1º, 

3º e 4º ano.            
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 A dimensão vigor mantém-se constante ao longo dos 4 anos, revelando valores mais 

elevados no 1º (M = 2.73) e no 4º ano (M = 2.62). A dimensão dedicação é mais elevada no 

1º ano (M = 3.43) decrescendo significativamente no 2º (M = 3.09) e 3º ano (M = 2.99), 

voltando assumir valores médios mais elevados no 4º ano (M = 3.16). A dimensão absorção 

mantém-se constante ao longo dos 4 anos, assumindo valores médios mais elevados no 1º (M 

= 2.85) e no 2º ano (M = 2.64), decrescendo ligeiramente no 3º ano (M = 2.50) e aumentando 

de forma ligeira no 4º ano (M = 2.56). 

 

Tabela 7 - Dimensões da Escala de Engagement em função do ano que os alunos frequentam 

 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano   Obs. 

 M DP M DP M DP M DP F Sig.  

Vigor 2.73 .57 2.55 .65 2.46 .71 2.62 .69 3.648 .013* 1≠3; 

Dedicação 3.43 .81 3.09 .73 2.99 .73 3.16 .79 7.767 .000** 1≠3,4; 

Absorção 2.85 .68 2.64 .73 2.50 .87 2.56 .77 5.117 .002* 1≠3,4; 

Nota: M = Média; DP = Desvio-padrão; *p < .05 ; **p < .01 

 

3.3.3. Evolução da variável Satisfação com a Vida ao longo da formação 

académica 

Ao analisar os dados da Tabela 8, é possível constatar que é verificada uma diferença 

estatisticamente significativa na escala Satisfação com a Vida [F(3, 473) = 10.951, p < .001], em 

função do ano que os alunos frequentam. A comparação à post-hoc revelou que estas 

diferenças ocorrem entre o 1º, 2º, 3º e 4º ano.  

A Satisfação com a Vida apresenta valores mais elevados no 1º ano (M = 3.54), 

decrescendo significativamente no 2º (M = 3.22) e 3º ano (M = 3.16), aumentando 

ligeiramente no 4º ano (M = 3.27).  

 

Tabela 8 - Dimensões da Escala de Satisfação com a Vida, em função do ano que os alunos 

frequentam 

 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano   Obs. 

 M DP M DP M DP M DP F Sig. 1≠2,3,4; 

S. Vida 3.54 .63 3.22 .52 3.16 .61 3.27 .60 10.951 .000**  

Nota: M = Média; DP = Desvio-padrão; **p < .01 
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3.4. Impacto das variáveis Hardiness e Engagement na Satisfação com a Vida 

No sentido de avaliar o impacto que as dimensões das escalas de Hardiness 

(compromisso, controlo, desafio) e Engagement (vigor, dedicação, absorção) têm na 

satisfação com a vida, foi efectuada uma análise de regressão múltipla pelo método Stepwise. 

Além do coeficiente de determinação (R
2
) fornece os coeficientes β (valor da contribuição 

relativa de cada variável independente para a predição da variável dependente) que revelam o 

impacto que as diferentes variáveis independentes têm na predição das variáveis dependentes 

(Maroco, 2003).           

 Os resultados obtidos, observáveis na Tabela 9, revelam-nos que dos quatro modelos 

efectuados, o Modelo 4 é o que melhor explica a Satisfação da Vida, envolvendo as 

dimensões de compromisso (Hardiness), dedicação (Engagement), controlo (Hardiness) e 

vigor (engagagement). 

Posto isto, as variáveis que maior impacto têm na satisfação com a vida [R
2 
= .461; F = 

31.896; p =.000], são o compromisso (β = .221; p = .000), a dedicação (β = .181 ; p = .000), o 

controlo (β =.116 ; p = .018) e o vigor (β = .108 ; p = .034); 

 

Tabela 9 - Análise de Regressão relativa ao impacto das dimensões da Escala de Hardiness e 

Engagement na Satisfação com a Vida 

VD  Modelo VIs     β     t       p 

Satisfação com a 

vida 

1 Compromisso   .364 8.512 .000** 

2 

Compromisso   .284 6.566 .000** 

Dedicação  .260 5.999 .000** 

3 

Compromisso .225 4.550 .000** 

Dedicação .239 5.473 .000** 

Controlo .128 2.633 .009* 

4 

Compromisso .221 4.550 .000** 

Dedicação .181 3.519 .000** 

Controlo .116 2.375 .018* 

Vigor .108 2.129 .034* 

   Nota: *p <.05; **p <.01 

Modelo 1: R
2 
= .364; F = 72.462; p = .000 

Modelo 2: R
2 
= . 440; F = 56.891; p = .000 

Modelo 3: R
2 
= .453;  F = 40.713; p = .000 

Modelo 4: R
2 
= . 461; F = 31.896; p =.000 
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3. Discussão de Resultados 

Pretende-se, com o presente estudo, verificar a relação existente entre o Hardiness, 

Engagement e Satisfação com a Vida, nos alunos da Academia Militar, correlacionando-as, 

quer com a Classificação Académica Final quer com o incremento da Formação Académica 

dos mesmos. 

A discussão dos resultados é efectuada seguindo as hipóteses que foram inicialmente 

delineadas. Deste modo, assenta em seis pontos essenciais: A relação do Hardiness com o 

Engagement e a Formação Militar, bem como a relação entre o Engagement e a Classificação 

Académica Final. Ainda, constatar o incremento do Engagement e da Satisfação com a Vida, 

ao longo da formação académica e, por último, verificar qual o impacto que o Hardiness 

exerce na Satisfação com a Vida. 

Perante isto, e após a análise dos resultados, a hipótese inicialmente levantada, de 

que o Hardiness e o Engagement se encontram positiva e significativamente associados pode 

ser validada a partir dos resultados (H1). Resultados estes que são compatíveis com os 

encontrados por Bue e colaboradores (2013) que demonstraram que estas variáveis estavam 

positivamente relacionadas uma vez que os militares com níveis significativos de Hardiness, 

tendem a sentir-se entusiasmados e orgulhosos pelo trabalho que executam, encarando-o 

como um desafio, possuindo elevados níveis de energia e resistência, vontade de investir e 

persistir face a dificuldades. Por outro lado, os militares que não tiveram valores significativos 

na variável Hardiness tendem a distanciar-se do seu ambiente de trabalho e carecem de um 

significado de envolvimento nos seus deveres. Sentem-se facilmente fatigados e têm 

dificuldade em lidar com situações stressantes, que são vulgares no contexto militar.  

Relativamente à influência que o Hardiness tem na Formação Militar (H2), 

verificou-se que esta hipótese é parcialmente corroborada pelos resultados pois só a ICA 

apresenta uma correlação positiva e significativa com as dimensões integrantes do Hardiness. 

Já a IM só revela uma correlação positiva com o controlo. Deste modo, estes resultados não 

são totalmente coerentes com os encontrados por Bartone e colaboradores (2008) que 

evidenciaram que os indivíduos que concluíram com êxito o rigoroso curso de acesso às 

Forças Especiais do Exército, são os que revelaram uma maior robustez psicológica, ao invés 

dos que falharam. No mesmo sentido, Maddi e colaboradores (2012), concluíram que o 

Hardiness exerce influência sob o desempenho militar dos alunos. Deste modo, os estudantes 

que revelaram valores mais significativos na variável Hardiness, são os que, por sua vez, 

apresentam um melhor desempenho, em contexto militar.  
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No que diz respeito à relação existente entre o Engagement e a Classificação 

Académica Final (H3), a hipótese não é corroborada pelos resultados uma vez que não é 

verificada qualquer relação entre ambas. Tal pode dever-se ao facto da Classificação 

Académica Final, que traduz o desempenho dos alunos nas disciplinas de carácter académico, 

depender das capacidades cognitivas (e.g. inteligência, aptidões verbais e numéricas) e não 

tanto dos aspectos da personalidade (Hardiness, Engagement, adaptabilidade) (Rosinha & 

Abreu, 2005). Deste modo, estes resultados não vão ao encontro com os do projecto 

“Exploring Student Engagement in Schools Internationally”(ESESI) que demonstraram uma 

relação positiva significativa entre o Engagement em contexto escolar e os resultados 

académicos dos alunos (Veiga, 2012). Na mesma linha, Schaufeli, Martinez e colaboradores 

(2002) demonstraram que ambos estão positivamente relacionados, em particular com uma 

elevada dedicação aos estudos. Da mesma forma, Fredricks, Blumenfeld e Paris (2004) 

concluíram, também, que o Engagement influencia positivamente o desempenho académico. 

Pascarella e Terenzini (2005) destacam a forte associação entre os níveis de Engagement do 

aluno e o seu sucesso académico. Segundo Astin (1984, cit. por Soares et al., 2006) o 

Engagement pode explicar de que modo os inputs (e.g. contexto escolar, aspectos da 

personalidade, características da Instituição) se relacionam entre si, de forma a geraram 

determinados outputs associados ao sucesso académico dos estudantes. Skinner, Kindermann, 

Furrer e Marchand, (2008) referem que os alunos que são mais bem-sucedidos 

academicamente são os que apresentam níveis mais elevados de Engagement. Também Kuh e 

colaboradores (2008) afirmam que o engagement relaciona-se positivamente com os 

resultados académicos dos alunos. Na mesma linha, Junco (2011) conclui, ainda, que o 

Engagement em contexto académico é uma força poderosa quer no desenvolvimento 

psicossocial do aluno bem como no seu sucesso académico. Veiga (2012) verificou que o 

Engagement nos alunos é um factor protector contra o mau desempenho e o desajustamento 

escolar. No entanto, Soares e colaboradores (2006) verificaram que “a intensidade do 

envolvimento académico dos estudantes na vida universitária pode não se traduzir, 

necessariamente, em maiores ganhos, tanto do ponto de vista da aprendizagem e do sucesso 

académico, como do ponto de vista do desenvolvimento psicossocial” (p. 24). 

Relativamente às diferenças ao nível do Engagement em função do ano que os alunos 

frequentam (H4), constatou-se que estas são significativas em todas as dimensões do 

engagement, apresentando valores mais elevados no 1º e 4 º ano de formação académica. O 

facto dos alunos do 4º ano apresentarem níveis elevados de Engagement pode ser explicada, 

primeiramente, pela extinção parcial do Regime de Internato uma vez que já possuem licença 
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para sair, contrariamente ao que se passava nos anos transactos, que só era restringida ao fim 

de semana. Este incremento pode ser justificado, também pela mudança por eles 

experienciada, uma vez que, após três anos consecutivos de rotina, é o primeiro ano que se 

encontram no Aquartelamento Sede em Lisboa, expostos a novos desafios Este facto, pode 

ainda ser explicado pela expectativa entusiasta de apenas restar pouco tempo para finalizar o 

curso, onde é frequentado um tirocínio, que assume um carácter de estágio de formação, de 

índole estritamente prática. Estes resultados vão ao encontro da hipótese inicialmente 

formulada mas parcialmente no sentido dos estudos de Wigfield et al., (2006 cit. por Skinner 

et al., 2008), segundo os quais o Engagement deteriora-se, continuamente, ao longo dos anos, 

com perdas consideráveis. A explicação de níveis mais elevados de Engagement no primeiro 

ano poderá estar no estudo levado a cabo por Soares e colaboradores (2006) com uma amostra 

de estudantes do primeiro ano, que frequentavam pela primeira vez a licenciatura. Esta 

investigação demonstrou que as expectativas que os alunos possuem  são um preditor efectivo 

dos seus comportamentos de envolvimento, como “o grau em que vêem as suas expectativas 

concretizadas afecta de forma positiva e estatisticamente significativa os níveis de satisfação 

obtidos. A “violação” ou a “confirmação” das expectativas inicialmente formuladas exerce, 

assim, um efeito importante no modo como os jovens experienciam o contexto universitário e 

nele se sentem.” (p. 24). Também as conclusões de Hardy e Bryson (2009) podem explicar 

esta variação, uma vez que defendem que o Engagement em estudantes deriva de inúmeros 

factores, sendo eles, no caso dos alunos do 1º ano do ensino superior, a experiência anterior, 

as suas expectativas, percepções e aspirações, e, ainda, a integração com a comunidade 

académica da Universidade que se revela importante para incutir um sentido de pertença. 

No que diz respeito à Satisfação com a Vida, verificou-se que esta é significativamente 

diferente, ao longo da formação académica dos alunos (H5). Estes resultados são coerentes 

com a hipótese formulada e com os resultados do estudo de Ben-Zur (2003) que verificou que 

a Satisfação com a Vida tendia a aumentar com a idade e com a progressão académica. Neste 

estudo, a Satisfação com a Vida revelou valores mais elevados no 1º ano, decrescendo 

significativamente no 2º e 3º ano, voltando a aumentar, embora ligeiramente, no 4º ano. Este 

facto é justificado, inicialmente, pelo afastamento com a vida civil aquando o ingresso na 

Academia Militar estando, desde logo protegidos pelos Modelos de Intervenção da Secção de 

Apoio Psicopedagógico da Academia Militar, pois como Rosinha e colaboradores (2005) 

demonstraram, os jovens alunos precisam de uma atenção especial para corresponder aos 

desafios que lhes são colocados sendo que, a adaptação ao 1.º ano da Academia Militar, 

coincide com diversas mudanças ao nível pessoal, interpessoal e também com elevadas 
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exigências académicas que influenciarão o desempenho e o desenvolvimento psicossocial 

futuro destes alunos. O facto dos alunos do 4º ano apresentarem valores mais elevados de 

Satisfação com a Vida pode ser explicado pelas razões já descritas acima: Primeiramente, 

pelo extinção do Regime de Internato, onde os alunos já podem sair, sem ser somente ao fim-

de-semana. Também pelo facto de mudarem de Instalações e, consequentemente, de hábitos, 

estabelecendo novos limites e, ainda, pela tão esperada especialização nos cursos elegidos 

desde o 1º ano. É curioso verificar que tal como o Engagement (H4), a Satisfação com a Vida 

assume os seus valores mais elevados no 1º e 4º ano.  

Relativamente ao impacto exercido pelo Hardiness na Satisfação com a vida (H6), 

verificou-se, a partir dos resultados, que está hipótese pode ser parcialmente validada, uma 

vez que duas das três dimensões do Hardiness, o compromisso e o controlo, são as que 

exercem maior impacto sobre a mesma. Estes resultados não são totalmente coerentes com os 

da investigação de Latif (2010) que, ao estudar o papel do Hardiness na Satisfação com a 

Vida num ambiente de call-center verificou que os indivíduos que apresentavam maiores 

níveis de Hardinees eram os que, por sua vez, encontravam-se mais satisfeitos com a sua 

vida. Também Skomorovsky e Sudom (2011) levaram a cabo um estudo afim de averiguar 

qual o papel que o Hardiness exerce na Satisfação com a Vida, mas em candidatos a Oficial 

das Forças Canadienses. Neste sentido, constataram que os candidatos com maiores níveis de 

Hardiness eram os que apresentavam maior Satisfação com a sua Vida. Verificaram, ainda, 

que na população Militar o Hardiness apresenta um maior impacto na Satisfação com a Vida 

do que com a população em geral. Ainda Nguyen, Shultz II e Westbrook (2012) conduziram 

uma investigação que demonstrou que a robustez psicológica tem um impacto positivo sob a 

satisfação com a vida, sendo que este é significativamente mais forte para os alunos com as 

avaliações mais elevadas.  

4. Considerações Finais e Limitações 

De acordo com a discussão de resultados, é possível dar uma resposta ao problema de 

investigação do presente estudo, que consistia em analisar qual a associação entre o 

Hardiness, o Engagement e Satisfação com a Vida, nos alunos da Academia Militar, 

correlacionando-as, quer com a classificação académica final e Formação Militar, quer com o 

incremento da formação académica dos mesmos. Neste sentido, partindo dos resultados 

obtidos derivados da nossa amostra, é permissível constatar que estas três variáveis 

encontram-se positiva e significativamente associadas, o que significa, deste modo, que os 

indivíduos que apresentaram valores mais elevados de Hardiness e Engagement, são os que se 

sentem mais satisfeitos com as suas vidas. É verificável, também, que as variáveis que maior 
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impacto exercem na Satisfação com a Vida são o compromisso, a dedicação, o controlo e o 

vigor. A variável Hardiness apresenta uma relação positiva com a Formação Militar, ao nível 

da disciplina ICA, uma vez que a IM só está correlacionada com a dimensão controlo. O 

Engagement não apresenta qualquer relação significativa com a classificação académica final 

dos alunos, no entanto as diferenças ao longo da formação académica são estatisticamente 

significativas, tal como ocorre com a variável Satisfação com a Vida. A variável Hardiness 

apresenta uma relação positiva com a Formação Militar, ao nível da disciplina ICA, uma vez 

que a IM só está correlacionada com a dimensão controlo.      

 Como limitações do presente estudo reportamos o facto de a amostra incidir numa 

única instituição de ensino, de carácter militar, podendo ser interessante uma replicação deste 

estudo, de modo a perceber se estes resultados podem ser generalizados a estudantes de 

estabelecimentos de ensino civil.  

Outra limitação refere-se ao facto dos dados para este estudo terem sido recolhidos 

no finalizar do ano lectivo, após um exercício de campo severo e rigoroso, e este facto ter 

contribuído para o enviesamento dos dados uma vez que podem ter sido influenciados por 

diversas variáveis não estudadas nesta investigação, nomeadamente a auto-estima, o stress, a 

fadiga, entre outras. De alguma forma, deve haver um maior rigor metodológico e controlo de 

variáveis, integrando uma amostra mais estratificada e representativa da população em estudo. 

Por outro lado, o facto do presente estudo incidir sobre uma metodologia correlacional 

não permite inferir quaisquer relações causais ao nível das variáveis estudadas. 

Como sugestões para investigações posteriores, saliento o facto de que poderia 

revelar-se pertinente analisar qual a relevância das variáveis sexo e idade nos conceitos aqui 

estudados e também entender que outras variáveis podem contribuir para a Satisfação com a 

Vida, nos estudantes da Academia Militar. Poderá ser interessante, também, estudar a relação 

das variáveis aqui investigadas com outras de relevância para os alunos deste tipo de Ensino 

(e.g. Adaptabilidade, Stress, Burnout). Seria importante, ainda, entender qual o motivo 

concreto pelo qual o Hardiness, enquanto aspecto da personalidade, está relacionado positiva 

e significativamente com a Formação Militar e não com a Classificação Académica Final. 

De uma forma abrangente, este estudo permitiu um melhor entendimento desta 

população, de modo a que a Secção de Apoio Psicopedagógico da Academia Militar possa 

intervir e apoiar os seus alunos, nas diferentes etapas da sua formação académica, 

contribuindo para que sejam exímios Oficiais, de modo a desempenharem a sua função com a 

devida responsabilidade e integridade.  
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