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Nota de Abertura
A massificação decorrida no Ensino Superior nas duas últimas décadas tem colocado
exigências de reestruturação da missão e recursos disponibilizados pelas instituições de Ensino
Superior, focalizadas não só na produção e transmissão de conhecimentos, mas também na
promoção do sucesso escolar associado ao bem-estar dos seus alunos. A par com a
autonomização e auto-regulação do processo de aprendizagem por parte do aluno, vários
trabalhos têm apontado para necessidade das instituições de Ensino Superior se apresentarem
como promotoras do desenvolvimento pessoal e social, do bem-estar e saúde integral dos
alunos, bem como da sua preparação para uma cidadania activa.
Estas exigências e necessidades das instituições de Ensino Superior tornam-nas
verdadeiros contextos de aplicação da psicologia. Assim, os serviços de aconselhamento
psicológico no Ensino Superior começaram a desenvolver-se, trilhando o seu caminho,
reconhecendo, validando, divulgando e consciencializando a população académica (e não só) da
utilidade e pertinência da sua prática.
Hoje em dia, os serviços de apoio psicológico no Ensino Superior são uma realidade,
embora o seu enquadramento político e social careça, ainda, de delimitação. De facto, a prática
de apoio psicológico no Ensino Superior é heterogénea, dependendo da instituição, da formação
dos técnicos e das dinâmicas pessoais e interpessoais estabelecidas entre os serviços e a
comunidade académica.
É do esforço de estruturar e cooperar para uma prática efectiva de apoio psicológico no
Ensino Superior que surge a RESAPES – Rede dos Serviços de Apoio Psicológico do Ensino
Superior. Esta organização reúne como objectivos comuns dos serviços de aconselhamento no
Ensino Superior a promoção da saúde e bem-estar físico e psicológico da comunidade
académica, a promoção do desenvolvimento pessoal e social dos alunos, a promoção do
rendimento académico e melhoria do processo de ensino-aprendizagem, o suporte na transição
para a vida profissional e o apoio aos serviços da instituição em se integram.
Acompanhando o percurso da RESAPES, têm sido lançados desafios no sentido de
optimizar e fundamentar a prática dos serviços de aconselhamento psicológico no Ensino
Superior, ao nível da ética e etiologia de base, do reconhecimento institucional dos serviços e da
colaboração interinstitucional na partilha de informação e definição de boas práticas.
Concretizando e respondendo a este desafio, a obra a seguir apresentada reúne as
experiências e reflexões teóricas e práticas de académicos e profissionais no apoio psicológico
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no Ensino Superior. Resulta da escolha organizada do conjunto de trabalhos apresentados no I
Congresso Nacional da RESAPES – AP, subordinado ao tema específico de “Apoio Psicológico
no Ensino Superior: Modelos e Práticas”, que decorreu na Universidade de Aveiro, entre 20 e 21
de Maio de 2010. Seguindo a iniciativa e objectivos do próprio congresso, esta obra pretende ser
um espaço e um incentivo para a reflexão e estudo no âmbito do apoio psicológico, nas vertentes
de intervenção, formação e investigação.
A organização será organizada em três partes. Na primeira, Contextos e políticas de
apoio psicológico no Ensino Superior, são referenciadas as políticas que enquadram a aplicação
do apoio psicológico em diversas instituições a nível nacional, comparativamente à evolução
internacional na mesma área. Na segunda parte, Experiências integradas de investigação na
saúde e bem-estar no Ensino Superior, são apresentadas várias iniciativas de caracterização das
necessidades psicológicas no Ensino Superior e de formas conceptualizadas para a sua
prevenção e gestão, nomeadamente ao nível do apoio de pares e sua utilidade, da adaptação à
universidade no 1º ano de curso, da promoção da saúde mental, e do desenvolvimento de
competências de aprendizagem. A terceira parte, Modelos e práticas de apoio psicológico no
Ensino Superior, refere-se a revisões de literatura, investigações de natureza descritiva e
correlacional, e conceptualização e avaliação de projectos de intervenção, versando temas como
a saúde mental dos alunos do Ensino Superior, factores de protecção e de risco à vivência da
educação superior, programas de intervenção psicopatológica e de desenvolvimento de
competências transversais, e transições pré e pós Universidade.
Esta obra segue a tendência nacional e internacional de considerar a importância e
necessidade de optimização da experiência da educação superior, como ferramenta para o
desenvolvimento pessoal, social e profissional continuado, pelo que convidamos todos a vê-la
com olhar reflexivo, crítico e construtivo.
Gostaríamos de agradecer à Universidade de Aveiro, particularmente à Reitoria e à
administração dos Serviços de Acção Social, por terem apoiado a divulgação e concretização
deste encontro de saberes. Igualmente, agradecer aos membros da comissão científica, da
comissão organizadora e do secretariado, pelo seu contributo activo na gestão de todas as
actividades necessárias para a levar este projecto a bom porto. E, por fim, uma palavra de
agradecimento a todos os autores que decidiram honrar este encontro com a partilha dos seus
conhecimentos e experiências.
Os autores:
Anabela Pereira, Hélder Castanheira, Ana de Melo, Ana Ferreira & Paula Vagos
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RESAPES – AP: Um olhar sobre o apoio psicológico no Ensino Superior
Anabela Pereira1
Presidente da RESAPES-AP, Portugal
A afirmação da necessidade e pertinência do apoio psicológico no ensino superior tem
resultado da conjugação de múltiplos factores, que culminaram na edificação de uma associação
que reúne profissionais dos serviços de apoio psicológico no ensino superior, visando a
consolidação e reconhecimento destes serviços no cômputo da estrutura organizacional do
ensino superior.
Neste processo, as alterações sociais, políticas e económicas que se assistiram no
contexto do ensino superior no virar do milénio, bem como a emergência espontânea de alguns
serviços de apoio psicológico ligados a instituições de ensino superior, assumiram particular
importância.
Para uma melhor compreensão desta realidade, procuramos aqui apresentar uma breve
síntese da emergência e do desenvolvimento do apoio psicológico no ensino superior português,
potenciando a reflexão sobre o futuro e os novos desafios que se colocam à RESAPES-AP,
Rede dos Serviços de Apoio Psicológico no Ensino Superior - Associação Profissional.
Afirmação do apoio psicológico no ensino superior
Portugal tem sido palco, nas últimas décadas, de um crescimento do interesse por parte
da comunidade académica focalizado na própria realidade social, económica e política das
instituições do ensino superior, que se traduz, de forma genérica, na preocupação com a
definição e clarificação da missão destas instituições, atendendo à volatilidade dos contextos
políticos, económicos e sociais envolventes. A esta preocupação não são alheias as mudanças
que se têm verificado na própria estrutura do Ensino superior português, não só ao nível da
diversidade de públicos que passaram a frequentar este nível de ensino (decorrente do processo
de massificação, particularmente acentuado nos anos 80 e 90), como também ao nível das
exigências de forma e finalidade que a mais recente adaptação das instituições de ensino
superior ao processo de Bolonha trouxe a esta realidade.
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Face a este cenário, vários são os desafios que se colocam às instituições, assentando
sobretudo na dialéctica entre a dimensão e praxis académica e a dimensão sócio-económica e
cultural das sociedades onde as instituições de ensino superior estão inseridas.
Neste contexto, o problema do insucesso académico assume especial relevância, tendo-se
constituído alvo de intervenções por parte do governo português, nomeadamente ao nível das
políticas de financiamento das instituições de ensino superior (Despacho n.º 6659/99, de 5 de
Abril), tendo igualmente estado na origem de várias investigações que procuraram analisar o
fenómeno, atendendo especificamente à identificação e caracterização dos factores que lhe
subjazem (Dias, 2006; Pereira, 2006, 2009). Destes estudos salientaram-se como factores de
sucesso escolar os relacionados com as aprendizagens activas do estudante, como sejam a autoregulação e estratégias e métodos de estudo. Além destes, interferem ainda os factores de
natureza cognitiva, social, contextual, cultural e motivacional, entre outros. Os factores
relacionados com as estruturas logísticas de apoio são igualmente realçados. A par da
importância do desenvolvimento de competências académicas que possibilitem uma abordagem
mais eficiente ao estudo, realçaram-se também as competências de desenvolvimento pessoal e
vocacional dos estudantes (Bessa & Tavares, 2000).
Por outro lado, nessa altura, começaram a ganhar relevo em Portugal as investigações
que privilegiavam abordagens desenvolvimentistas na análise dos processos de transição do
ensino secundário para o ensino superior, concretamente ao nível do estudo das implicações das
tarefas desenvolvimentais no bem-estar psicológico e rendimento escolar do jovem adulto (Dias
& Fontaine, 1996). De facto, as alterações que se fizeram sentir neste sistema nas últimas
décadas do século XX, trouxeram maiores exigências de desenvolvimento psicossocial e
autonomia aos estudantes. O alargamento do acesso ao ensino superior teve implicações, quer ao
nível das pressões económicas a que os estudantes de classes sociais mais baixas passaram a
estar sujeitos, ao contrário do que acontecia no sistema elitista; quer no que respeita à alteração
para um ambiente no ensino superior mais anónimo, com menor interacção individual entre
docentes e discentes e maior competição entre alunos (RESAPES, 2002). Todos estes factores
contribuíram, assim, não só para um decréscimo do bem-estar e rendimento académico, como
para um aumento de psicopatologias nesta população (Pereira et al., 2004).
Igualmente relevante para a compreensão desta conjuntura, foi o desenvolvimento de
investigações sobre sistemas de apoio entre pares (Peer Counselling/Support), centralizados nos
problemas pessoais dos alunos e sobre suporte social enquanto factores a considerar para
promover a integração e sucesso dos alunos no ensino superior (Pereira, 1998; Pereira &
Williams, 2001).
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Atendendo à conjuntura nacional, onde se evidenciavam, por um lado, necessidades
decorrentes da alteração política, social e económica do contexto, e, por outro, potenciais
recursos resultantes de investigações da comunidade académica nacional, bem como aos
exemplos de boas práticas da implementação de serviços de aconselhamento psicológico a nível
internacional, destacando-se os modelos americanos e do Reino Unido, a par dos trabalhos
desenvolvidos no âmbito do fórum europeu FEDORA (Fórum Europeu de Orientação
Académica), estavam, então, criadas as condições para a implementação e desenvolvimento de
serviços de aconselhamento psicológico no ensino superior português.
Origem e desenvolvimento da RESAPES-AP
A breve e recente história de edificação e desenvolvimento dos serviços de
aconselhamento psicológico no sistema de ensino superior português tem sido marcada por
sucessivos avanços e impasses, protagonizada por alguns académicos, associações de
profissionais e gestores de instituições de ensino superior com abertura e vontade suficientes
para o desenvolvimento dos projectos.
O início da história remonta a finais dos anos 80, quando começaram a ser publicamente
evidenciadas as necessidades de desenvolvimento global dos alunos do ensino superior, quer em
publicações de revistas científicas nacionais, quer em encontros científicos nacionais e
internacionais, onde se procurava sensibilizar a comunidade académica para a importância da
implementação e disponibilização de serviços de aconselhamento à população de estudantes
deste nível de ensino.
A título ilustrativo destacam-se três encontros científicos que contribuíram em grande
medida para a disseminação da necessidade de implementação de serviços de aconselhamento
psicológico no ensino superior em Portugal, e que tiveram lugar em 1996 e 1997. No ano de
1996 evidenciou-se o “Seminário de contacto sobre Aconselhamento no Ensino Superior”, que
teve lugar na Universidade de Évora, com o objectivo de permitir a troca de experiências entre
profissionais, a abertura de novos conhecimentos científicos, técnicos e pessoais e o
planeamento de realizações futuras. Neste seminário foram identificadas quatro instituições de
ensino superior onde a implementação de serviços de aconselhamento psicológico já era uma
realidade: Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa; Universidade
Lusófona; Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e Universidade de Évora. Ainda
nesse ano foi realizada a conferência internacional “A informação e a orientação escolar e
profissional no Ensino Superior: Um desafio da Europa”, organizada pela Faculdade de
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Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, tendo contado com a
colaboração de representantes do FEDORA, que procuraram sensibilizar as autoridades
máximas das Instituições de Ensino Superior portuguesas para a necessidade de criação de
serviços de aconselhamento psicológico nessas instituições (RESAPES; 2002). Nessa
conferência internacional, Portugal foi representado pelo serviço de apoio psicológico do
Instituto Superior Técnico (Gonçalves, 1997). Por sua vez, em 1997, foi realizado o I Encontro
de Serviços de Aconselhamento Psicológico no Ensino Superior, onde era já evidente a
multiplicação de esforços de algumas Instituições de Ensino Superior no sentido da
implementação de serviços de aconselhamento, tendo-se sugerido a construção de uma rede de
contactos dos referidos serviços, bem como a sua caracterização.
Os serviços de aconselhamento psicológico em Portugal são ainda limitados,
confrontando-se com dificuldades, não só de apoio económico e institucional, como de recursos
humanos, sendo ainda condicionados pela ausência de regulamentação própria que permita o
enquadramento formal dos serviços de apoio aos estudantes no ensino superior. As linhas
orientadoras dos serviços psicológicos de apoio aos alunos, inserem-se na resolução da
Assembleia da República n.º 71/2000 de 7 de Novembro, que aborda a necessidade de se
intervir a nível dos factores e comportamentos de risco da adolescência e juventude, bem como
a preparação de um livro verde para definir as necessidades de diagnóstico, a implementação de
estruturas de apoio, tais como criação de gabinetes de apoio aos alunos nas universidades e
ligados a centros de psicologia.
As principais funções dos serviços de aconselhamento têm sido centralizadas em
promover o desenvolvimento pessoal, prevenir comportamentos de risco e intervir a nível das
problemáticas clínicas. A intervenção, quer preventiva, quer remediativa, é focalizada para um
nível individual e, também, ao nível da comunidade, envolvendo órgãos directivos e docentes.
Os problemas abordados nestes serviços são multifacetados e complexos, desde os mais
pessoais e desenvolvimentais, tais como relacionados com o self, saúde e bem-estar, passando
pelos problemas de natureza académica, tais como stress e ansiedade em contexto académico,
competências de estudo e estratégias de gestão do tempo, relações interpessoais, inserção no
mercado de trabalho até às de foro psicopatológico. De acordo com a panóplia de problemas
identificados nos alunos do ensino superior, bem como o tipo de instituição e estrutura de apoio,
assim são diversificadas as abordagens de aconselhamento psicológico. Neste sentido, poderão
ser considerados três principais tipos de abordagem:
-

Intervenção a nível de terapias dinâmicas, comportamentais e cognitivocomportamentais;
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-

Intervenção a nível de treino de competências sociais;

-

Intervenção a nível de construção de redes sociais de apoio e de suporte
social.

Embora os serviços existentes procurem tocar estas áreas, os modelos e técnicas de
intervenção, bem como a orgânica são variados, dependendo da instituição, da formação dos
técnicos e das dinâmicas pessoais (Pereira, 2006). Neste sentido, e atendendo à necessidade de
colaboração, de apoio múltiplo, bem como optimização de recursos, surgiu a ideia de se
organizar uma rede que congregasse todos esses serviços, tendo-se estruturado a
operacionalização dessa rede no ano de 2000, à qual se deu o nome RESAPES – Rede dos
Serviços de Apoio Psicológico do Ensino Superior. Esta rede tem como objectivos a troca de
experiências, o apoio mútuo, a cooperação na formação e a cooperação científica. Além disso,
tem como finalidade actuar em conjunto, quer na definição das formas, financiamento e de
quadros profissionais quer na construção de uma identidade e código deontológico comum.
Actualmente, as principais linhas de força da RESAPES situam-se na consolidação dos serviços
de aconselhamento no ensino superior, quer pela intervenção ao nível formativo dos técnicos
destes serviços, quer pelos esforços no sentido do alargamento da rede, bem como da
caracterização dos serviços existentes em Portugal.
É precisamente no âmbito desta associação que se tem procurado realizar a
caracterização dos serviços de aconselhamento, tendo-se evidenciado a heterogeneidade do
funcionamento de cada serviço, quer ao nível do enquadramento institucional e da própria
designação dos serviços, quer ao nível das formas de financiamento e equipas de trabalho
(RESAPES, 2002, 2006). No que respeita ao seu enquadramento institucional, verifica-se que os
serviços de aconselhamento podem estar ligados às faculdades, institutos ou escolas, aos
departamentos de psicologia das respectivas instituições de ensino superior, à estrutura central
das instituições (Reitoria e Serviços Académicos) ou aos serviços de acção social. Estes serviços
adoptam ainda diferentes nomenclaturas para a sua designação, como Gabinete, Centro, Serviço,
Clínica, entre outros, associadas a especificidades de intervenção como apoio psicológico ou
psicopedagógico, integração académica e profissional, consulta de psicologia, acção social,
entre outros. Em termos de financiamento, se bem que a maioria dos serviços é integralmente
financiada pela instituição de acolhimento, há alguns que têm receitas próprias, resultantes do
pagamento de consultas, actividades de formação ou investigação. Também ao nível da
constituição das equipas é visível a heterogeneidade, variando o número de técnicos de um a
onze, na sua maioria psicólogos, contando ainda com outros especialistas (assistentes sociais,
profissionais de saúde, entre outros).
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Pese embora a heterogeneidade, a nível dos objectivos, por exemplo, identificam-se
metas comuns aos serviços de aconselhamento psicológico no geral, como o apoio à
comunidade académica ao nível da promoção do bem-estar físico e psicológico; a promoção do
desenvolvimento pessoal e social dos alunos; a promoção da saúde da comunidade académica,
em particular dos estudantes; a promoção do rendimento académico e da melhoria do ensinoaprendizagem; o suporte na transição para a vida profissional; e o apoio aos serviços da
Instituição (RESAPES, 2006).
Ao nível da acção junto da comunidade académica estes serviços contemplam
intervenções com objectivos preventivos e desenvolvimentais e intervenções com objectivos
remediativos, adoptando modalidades de intervenção directa (individual ou em grupo) ou
indirecta. As actividades de consultoria e supervisão são ainda valorizadas e desenvolvidas em
alguns serviços.
Desafios e Oportunidades à actuação da RESAPES-AP
Pese embora os esforços e acções concretas no sentido da implementação e naturalização
dos serviços de aconselhamento psicológico no sistema de ensino superior português, o caminho
percorrido até ao momento tem-se revelado moroso, reconhecendo-se que o crescimento e
proliferação acelerados destes serviços em Portugal levanta algumas limitações e desafios ao seu
efectivo desenvolvimento e institucionalização.
Desses, destacamos os desafios de cariz ético e deontológico face às diferentes
especificidades de funcionamento dos vários serviços, que se traduzem nos diagnósticos,
diferentes estratégias de intervenção, de formação e mesmo de investigação. No que diz respeito
aos diagnósticos, não existe um modelo formal e uniforme, aplicável em todos os serviços. O
mais utilizado correntemente tem sido o DSM-IV, embora a Association for University and
College Counselling proponha uma tipologia de classificação adaptada aos principais problemas
identificados em contexto do Ensino Superior. Em Portugal, já é possível encontrar vários
estudos que identificam os principais problemas dos estudantes do Ensino Superior embora,
dada a não uniformização dos critérios de diagnóstico, os dados se encontrem dispersos,
impossibilitando estudos comparativos de âmbito nacional e internacional. Em termos éticos e
deontológicos, tal uniformização poderia permitir uma melhor abordagem e intervenção nesses
problemas, bem como uma melhor clarificação da conduta e funções dos profissionais do apoio
psicológico no Ensino Superior. Em termos éticos e deontológicos, consideram-se ainda outros
desafios, como a questão da profissionalização, que vem deturpar o papel do conselheiro
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segundo o paradigma de Rogers (Williams, 2005); a sobreposição de papéis dos professores que
são terapeutas, os estágios de alunos de psicologia nos serviços de aconselhamento ou a questão
da localização dos gabinetes, que pode colocar em causa o princípio da confidencialidade; o
enviesamento dos objectivos de acção destes serviços por alunos que recorrem às consultas para
ter acesso a benefícios académicos e sociais, entre outros (Pereira, 2008).
Um outro desafio prende-se com o reconhecimento institucional dos serviços de
aconselhamento psicológico no sistema do ensino superior. Pese embora as crescentes
evidências da sua necessidade, as políticas de restrição ao financiamento das Instituições do
ensino superior, não só vêm agravar a situação económica, social e psicológica dos estudantes,
como, por outro lado, não permitem espaço de manobra aos gestores e entidades com poder de
decisão para a institucionalização destes serviços.
Reconhece-se ainda o desafio da cooperação interinstitucional, concretamente através da
associação profissional criada em 2002, a RESAPES, que ainda se afigura extremamente
limitada face aos desafios que se colocam ao aconselhamento psicológico no ensino superior. Se
por um lado os esforços de agregação e participação dos vários serviços nesta rede têm
permitido o seu alargamento e, consequentemente, o aumento da visibilidade da necessidade da
implementação deste tipo de serviços no sistema do ensino superior, por outro, a eficácia e
consolidação da sua intervenção ainda suscitam preocupações ao seu desenvolvimento. De
facto, constata-se que nem todos os serviços de aconselhamento psicológico no Ensino superior
em Portugal pertencem a esta rede, o que dificulta a tarefa de caracterização dos serviços e
consequente levantamento de necessidades para uma mais eficaz intervenção. Contudo,
reconhece-se o mérito dos esforços empreendidos até ao momento que possibilitaram, embora
com limitações ao nível da representatividade, o levantamento de algumas necessidades sentidas
por estes serviços, concretamente ao nível da organização dos serviços e melhoria da situação
profissional dos técnicos, bem como ao nível da sua formação contínua e supervisão.
De entre os novos desafios que se colocam ao apoio psicológico no ensino superior,
destacamos ainda a possibilidade de novas intervenções em contextos que até aqui não tinham
sido explorados para esse efeito, concretamente o ciberespaço. Investigações recentes (Rochlen,
Zach & Speyer, 2004; Monteiro et al., 2009) têm possibilitado a reflexão e discussão a respeito
destas novas terapêuticas, evidenciando as suas vantagens e limitações, bem como as questões
éticas que subjazem a qualquer intervenção desta natureza.
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Considerações Finais
Do exposto, verifica-se a necessidade de os serviços de apoio psicológico no ensino
superior serem alicerçados na investigação e na interdisciplinaridade com outras ciências e
outros profissionais, enriquecendo as teorias e práticas do apoio psicológico no ensino superior.
Contudo, se por um lado o ecletismo enriquece esta área, por outro lado torna-se urgente apostar
numa identidade e especificidade dos apoios. Tal tarefa poderá ser facilitada pela troca de
experiências e reflexões em conjunto pelos sócios, quer a nível dos quadros conceptuais
teóricos, quer a nível das práticas, nas quais se salientam os modelos e programas de intervenção
psicológica, os instrumentos de avaliação psicológica, bem como as classificações taxonómicas
dos problemas e diagnósticos.
Considerando que a cooperação interinstitucional pode contribuir para dar uma resposta
mais eficaz e participada aos desafios que se colocam à situação do aconselhamento psicológico
no ensino superior em Portugal, a principal oportunidade de desenvolvimento e promoção desta
área de intervenção recai, precisamente, na consolidação da acção concertada dos vários
serviços, constituindo a RESAPES um possível instrumento a potenciar nessa tarefa.
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Uma das actividades de intervenção realizada pela maioria dos Serviços de Apoio
Psicológico no Ensino Superior (SAPES) é o aconselhamento psicológico individual de
estudantes com sofrimento psíquico, resultante de um leque muito variado de problemáticas:
problemas interpessoais e familiares; problemas relativos à identidade pessoal e sexual;
depressão; ansiedade, incluindo fobias e obsessões; distúrbios alimentares; etc.
O aconselhamento psicológico neste contexto tem especificidades próprias e diferentes
do aconselhamento realizado noutros contextos: é realizado no âmbito de uma Instituição do
Ensino Superior e dirige-se a uma população alvo maioritariamente jovem. Por isso, é
apropriada uma supervisão específica das suas actividades, quer dos apoios aos alunos quer da
inserção institucional desses Serviços.
Especificidades relativas ao contexto institucional
A primeira especificidade resulta dos objectivos principais das Instituições do Ensino
Superior, nomeadamente, os processos de ensino e aprendizagem, o sucesso académico, a
realização intelectual. As questões do desenvolvimento emocional e das dificuldades
psicológicas são, para muitos docentes, quer ignoradas, quer mal compreendidas e
desvalorizadas, quer entendidas como algo com que não compete à academia preocupar-se. O
trabalho terapêutico é pois, no melhor dos cenários, uma tarefa secundária da instituição. Por
isso mesmo, neste contexto, as principais funções dos SAPES deverão ser, para além de ajudar e
tratar os estudantes com sofrimento psicológico e promover o seu desenvolvimento pessoal,
apoiar o processo educativo e o sucesso académico dos estudantes, e sensibilizar os docentes
para a identificação e encaminhamento de estudantes com necessidades de apoio psicológico. O
aconselhamento psicológico individual insere-se principalmente na primeira destas funções.
Uma segunda especificidade contextual consiste na necessidade de manter o serviço e
conseguir os apoios necessários à sua integração e ao seu funcionamento, tarefa nem sempre
fácil devido, por um lado, ao estatuto relativamente marginal dos SAPES relativamente às
Instituições de Ensino Superior e, por outro, à escassez de financiamento com que estas se
debatem. As incertezas relativas ao financiamento e a vulnerabilidade dos contratos de trabalho
22	
  
	
  
	
  

causam aos técnicos ansiedade e um desgaste institucional que pode repercutir-se na qualidade
do seu trabalho.
Estas questões são particularmente difíceis para aqueles serviços em que o
aconselhamento psicológico é a função mais relevante. De facto, os técnicos de um tal serviço
podem ser confrontados com um stress adicional: dada a confidencialidade e pequena
visibilidade do seu trabalho, ele é muitas vezes menos valorizado e legitimado pela Instituição
de Ensino Superior do que outras intervenções de cariz mais visível dirigidas às estratégias de
estudo, entrada no mercado de trabalho, desenvolvimento de competências, etc. Ironicamente,
por vezes, um serviço deste tipo é “visto” e começa a ser valorizado por muitos docentes apenas
quando a instituição tem necessidade de lidar com emergências psiquiátricas e comportamentos
perturbadores dos estudantes. Adiante referiremos como os grupos de supervisão ou de
intervisão podem ajudar a ultrapassar estas dificuldades.
De um modo geral os SAPES, para fortalecerem a sua legitimidade (o que terá como
consequência melhores hipóteses de financiamento), deverão entrosar-se o mais possível com as
instituições, conhecerem-nas por dentro, de modo a serem-lhes úteis no âmbito das suas
competências. Assim, como já referimos atrás, é em nossa opinião desejável que os SAPES
contemplem as várias valências de ajuda aos estudantes para além do aconselhamento
psicológico, nomeadamente, a promoção de competências de estudo e do seu desenvolvimento
vocacional, e o apoio na transição para o mercado de trabalho. Só assim estarão
verdadeiramente entrosados nos objectivos de uma instituição académica (Dias, 2006). Além
disso, é importante apoiarem-se naqueles que, na instituição, são mais capazes de apreciar a sua
actividade para, em diálogo com eles, tentarem optimizar a melhor forma de colaborarem com a
instituição, no âmbito das suas competências.
Nesta linha, é desejável que os SAPES mantenham relações e cooperem com outros
serviços da instituição como os Serviços Médicos, os Serviços de Acção Social, os Serviços de
Carreiras, o Conselho Pedagógico. Uma das dificuldades neste tipo de actuação é o facto de,
frequentemente, os SAPES reportarem a um superior hierárquico que não pertence ao Conselho
Directivo, ou ao Conselho Pedagógico, que não é um docente, nem um psicólogo. Sabemos que
neste tipo de enquadramento os técnicos dos SAPES se têm sentido frequentemente frustrados e
manietados. Assim, podemos imaginar o stress a que pode estar sujeito um psicólogo que
trabalha sozinho num SAPES! É ainda desejável que os técnicos do SAPES estejam disponíveis
para providenciar consultadoria a todos na instituição que sintam necessidade dela (alunos,
docentes, funcionários) para lidarem mais adequadamente com um estudante com atitudes e
comportamentos psicologicamente perturbadores para outros.
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Não é demais salientar a importância, para a legitimação e visibilidade de um SAPES,
da sua publicitação todos os anos junto dos novos alunos e a elaboração anual de um relatório de
actividades amplamente distribuído pela instituição, de modo a que esta esteja informada do que
fazem os técnicos que nele trabalham, porque o fazem e dos seus resultados acumulados.
O desejo de tornar o serviço conhecido e valorizado, bem como a actividade de
consultadoria, podem arrastar os técnicos para potenciais conflitos institucionais, em especial no
que respeita às questões da confidencialidade, que é um parâmetro básico do trabalho clínico.
Ou seja, em princípio, qualquer informação recolhida num contacto profissional terapêutico,
incluindo o próprio contacto, deve ser confidencial exceptuando duas circunstâncias: primeira, o
cliente ter dado permissão explícita para a divulgação da informação; segunda, o psicólogo
considerar, a partir da sua experiência profissional, que existe risco de o cliente provocar danos
a si próprio ou a outros.
Contudo, as fronteiras da confidencialidade são por vezes difíceis de traçar, em especial
se se é abordado por um docente que quer obter informação sobre um estudante “no interesse do
próprio estudante”. Além disso, o próprio terapeuta pode ter dificuldade em manter a
confidencialidade, na ânsia de ver o seu trabalho reconhecido e valorizado. O conselheiro deve
evitar fornecer qualquer informação que possa prejudicar o estudante, académica ou
psicologicamente. Por isso, deve tentar perceber as razões explícitas e implícitas a um pedido de
colaboração e evitar ser de alguma forma manipulado.
O que é importante na confidencialidade é que esta seja total relativamente ao trabalho
principal do aconselhamento, isto é, a exploração do funcionamento interno do cliente. Mas os
estudantes vivem também no mundo externo e têm de responder às solicitações académicas. Por
isso, com autorização do estudante, é por vezes pertinente veicular a docentes certas
informações sobre ele. Por exemplo, em situações graves, solicitar ao Presidente do Conselho
Pedagógico que um estudante em aconselhamento tenha acesso à época especial de exames,
justificando-o com dados muito genéricos (e.g. problemas graves na família deprimiram o
estudante e impediram-no de se empenhar eficientemente no estudo durante o semestre...).
Esta colaboração com outros sobre o estudante estende-se à família. Por exemplo numa
situação de risco de suicídio, pode ser adequado convocar os pais para uma entrevista, com
autorização do estudante e na presença deste.
Nas relações com a instituição, no que respeita à confidencialidade, outro tipo de
situações de potencial conflito são passíveis de surgir. É, por exemplo, o que pode acontecer
quando a instituição tem em curso um processo disciplinar em relação a um estudante com
comportamentos disruptivos e solicita a ajuda do serviço de consulta psicológica (Amada,
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1985). O instrutor do processo tem geralmente em vista um de dois objectivos: no caso de estar
convicto que o estudante vive um período de grande stress emocional, fazer depender a não
punição do estudante do seu comprometimento em ter acompanhamento psicológico; no caso de
estar em dúvida sobre a existência de causas emocionais para o comportamento disruptivo,
solicitar ao psicólogo uma avaliação psicológica. Se algumas destas situações podem ser claras,
como é o caso de uma descompensação psicótica, e então o psicólogo pode dar uma ajuda
preciosa à instituição na forma de lidar com a situação, nomeadamente entrando em contacto
com a família do estudante, muitas delas não o são. Por outro lado, uma psicoterapia sob
coerção enviesa todos os princípios de confidencialidade, de liberdade e auto-determinação no
pedido de ajuda, necessários ao estabelecimento de uma relação de confiança entre o terapeuta e
o cliente e ao subsequente sucesso terapêutico.
Especificidade relativa à população alvo
A maioria dos estudantes do Ensino Superior encontra-se na fase de transição da
adolescência para a idade adulta, confrontando-se com duas tarefas normativas e interligadas do
desenvolvimento: (1) a consolidação da identidade e (2) a necessidade, o desejo, a expectativa
de estabelecerem os seus primeiros relacionamentos amorosos. Para a resolução destas tarefas
consideramos particularmente importantes outras subtarefas: (a) a consolidação da sua
identidade sexual que implica a integração da sexualidade na personalidade, o sentimento que se
pertence a um ou outro sexo e uma dada escolha objectal; (b) a consolidação de uma autoaceitação e auto-estima realistas, não dependente acriticamente dos outros para a sua
manutenção; (c) a capacidade de perspectivar o seu futuro, que inclui a definição de objectivos a
atingir e a confiança na sua capacidade de se esforçar e trabalhar para os atingir; (d) tornar-se
mais autónomo em relação aos pais, assumindo complementarmente a responsabilidade pelas
dimensões da sua vida relativamente às quais se consubstancia essa autonomização; (d) tomar
consciência dos seus estilos de vinculação, que geralmente emergem no estabelecimento das
relações de intimidade amorosa, concomitantemente com uma atitude activa que permita uma
reorganização interna das características desses estilos que se revelem mais desadequadas.
Este modelo do desenvolvimento emocional na juventude resulta de uma síntese pessoal
(Dias, 2006) de várias teorias dinâmicas do desenvolvimento e pode ser esquematizado na
Figura 1.
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Figura 1. Tarefas do desenvolvimento: Modelo teórico.

Terapia breve dinâmica
Durante anos, a nossa prática clínica de aconselhamento com jovens do ensino superior
enquadrou-se numa perspectiva de psicoterapia breve dinâmica, utilizando um pressuposto
subjacente à generalidade das metodologias de intervenção em terapia breve, nomeadamente a
sua focalização num conflito central com relevância na história do indivíduo (Dias, 1994).
A possibilidade de fazer intervenções breves advém de vários factores: o facto de nos
jovens a personalidade não estar ainda consolidada e estar presente um processo maturativo
natural em direcção à independência; a capacidade cognitiva dos estudantes do ensino superior;
as oportunidades sociais que estão em aberto; o próprio calendário escolar com os seus
intervalos. Assim, uma pequena melhoria no seu funcionamento psíquico pode ter um impacto
imediato no rendimento académico, nas relações com os colegas, na possibilidade de novas
explorações no contexto da moratória institucionalizada (Erikson) que a universidade propicia.
Impacto que dá um reforço positivo ao natural movimento maturativo destes jovens.
Focalização nas tarefas desenvolvimentais
É nossa convicção que grande parte das queixas e problemas que os estudantes do ensino
superior trazem para a consulta psicológica podem ser encarados à luz das dificuldades na
resolução das tarefas psicológicas normativas da transição da adolescência para a idade adulta,
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potenciadas por uma personalidade mais vulnerável, ou uma história de vida mais adversa. O
estudante pode procurar aconselhamento por uma questão desenvolvimental actual (e.g. lidar
com a quebra de um relacionamento amoroso) sem precursores na sua história de vida, mas não
é este em geral o caso; se o é, duas ou três ou entrevistas bastarão para o ajudar e não podemos
dizer que ele entrou num processo de aconselhamento. A regra geral é que as dificuldades
desenvolvimentais nesta faixa etária surjam na sequência de um desenvolvimento pessoal não
muito favorável, com antecedentes eventualmente problemáticos, sem terem contudo uma
gravidade que provoque a ocorrência de tendências psicopatológicas. Além disso, a investigação
sugere que, genericamente, os estudantes que recorrem ao apoio psicológico têm maiores
dificuldades na resolução das tarefas desenvolvimentais da transição para a idade adulta do que
os que não recorrem (Dias, 2002).
Surgem também dificuldades desencadeadas pelo próprio processo educativo e com ele
estreitamente relacionadas (e.g. desmotivação e dúvidas em relação ao curso; ansiedade aos
testes e exames). Muitas das dificuldades associadas ao percurso académico podem ser
perspectivadas à luz das questões desenvolvimentais, nomeadamente a consolidação da
identidade, a perspectivação do futuro, a consolidação da auto-estima, a capacidade de
vinculação, o relacionamento com a autoridade parental. Quer dizer, o tipo de relação que o
estudante estabelece com os professores, o seu investimento no curso, o modo como encara o
processo de aprendizagem, as situações de avaliação e de competição, são expressão do seu
funcionamento psíquico interno e também do modo como ele lida com as tarefas
desenvolvimentais. Clarificando este funcionamento com o estudante está-se, não apenas a
potenciar as suas capacidades académicas, mas também a contribuir para o seu desenvolvimento
psicológico.
É claro que nem todas as dificuldades académicas têm a ver com o desenvolvimento
pessoal. Deficiente preparação no secundário, falta de métodos de trabalho, etc., podem surgir
em estudantes sem dificuldades do foro pessoal/emocional. Estes estudantes deverão ser
encaminhados para workshops de desenvolvimento de competências académicas (estratégias de
estudo, ansiedade aos exames, etc.).
Genericamente, o modelo de intervenção que propomos pode ser esquematizado pela Figura 2,
que mostra o “triângulo de insight”, apropriado às intervenções dinâmicas breves, adaptado à
perspectivação da situação actual num quadro de desenvolvimento pessoal. Assim, são as teorias
psicodinâmicas desenvolvimentistas que melhor iluminam as ligações entre as dificuldades no
presente, as relações no passado e a atitude em relação ao aconselhamento e ao terapeuta.
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Figura 2. Modelo de intervenção

Em resumo, parece-nos vantajoso focalizar o aconselhamento, sempre que possível, nas
dificuldades actuais na resolução das tarefas desenvolvimentais, estabelecendo as ligações
possíveis e continuidade existentes, quer relativamente à história de vida e às relações no
passado, quer relativamente às atitudes face ao aconselhamento. Isto permite ao estudante uma
melhor compreensão do seu funcionamento psíquico interno. Estar-se-á assim a desbloquear o
desenvolvimento numa dada dimensão da personalidade, a contribuir para a consolidação do self
e para a construção de uma personalidade saudável e a potenciar também as capacidades
académicas do jovem. Tal focalização contribui para a possibilidade de fazer intervenções
breves, questão importante para os SAPES, que lutam geralmente com o problema das listas de
espera.
A realidade não é tão simples
Para alguns estudantes, contudo, intervenções breves não são suficientes e surge o
dilema de decidir quantos estudantes nestas condições podem ser acompanhados e por quanto
tempo, sem prejudicar aqueles para quem uma intervenção breve, agora, pode fazer toda a
diferença para prevenir situações psicopatológicas no futuro.
Apesar de advogarmos a importância de encarar as dificuldades dos estudantes à luz das tarefas
do desenvolvimento do jovem adulto centrando nelas o aconselhamento (Dias & Fontaine,
2001; Dias, 2006), o facto é que cada vez mais aparecem estudantes que apresentam uma
estrutura limite ou psicótica, ou uma constelação já rigidificada de sintomas psiquiátricos (e.g.
perturbação obsessivo-compulsiva), o que está em consonância com o observado noutros países.
Efectivamente, no âmbito da Association for University and College Counselling
(AUCC), uma divisão da British Association for Counselling (BAC), vários responsáveis de
serviços de aconselhamento elaboraram em 1999 um relatório, “Degrees of Disturbance: The
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New Agenda. The Impact of Increasing Levels of Psychological Disturbance amongst Students
in Higher Education”, sobre o impacto do aumento dos distúrbios psicológicos na população
dos estudantes do ensino superior. Segundo este relatório, existe consenso geral relativamente
ao facto de os problemas de saúde mental estarem a aumentar entre os jovens, compreendendo
doenças psiquiátricas, distúrbios do comportamento e dificuldades psicológicas e sociais, os
quais podem ter efeitos seriamente perniciosos na capacidade de os estudantes prosseguirem os
seus estudos adequadamente.
Os psicólogos são supostos saber identificar este tipo de estudantes e encaminhá-los para
apoio psiquiátrico. Estes estudantes requerem geralmente terapias longas. Mas têm melhor
prognóstico aqueles em que se pode identificar temas disfuncionais recorrentes de
comportamento interpessoal subjacentes ao modo com o estudante constrói e percepciona o
passado e o presente. Numa analogia musical, trata-se de identificar o tema recorrente de uma
sinfonia. Focalizar a terapia num desses temas principais pode contribuir para poder ajudar o
estudante numa terapia breve (Figura 3). Durante as sessões, o terapeuta ouve o cliente mas dá
especial atenção ao tema repetitivo que surge na sinfonia da vida do estudante.
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Temas	
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Processo	
  
terapêutico	
  

Figura 3. Modelo de intervenção

Consideramos o modelo do triângulo de insight também útil aos terapeutas com outras
abordagens, como forma de tentar conduzir o aconselhamento no âmbito de uma terapia breve.
As técnicas de intervenção é que serão diferentes. Por exemplo, numa terapia cognitivocomportamental o terapeuta poderá estar particularmente interessado nas cognições e nos
comportamentos desadequados que estão subjacentes às queixas actuais. Mas consideramos que
é também útil perspectivá-las no contexto da história de vida porque o facto de o estudante
tomar consciência de uma continuidade ao longo da vida favorece a consolidação da identidade,
tarefa fundamental nos jovens adultos. Além disso, a emergência desses esquemas cognitivocomportamentais no aqui e agora do processo terapêutico é uma ferramenta muito útil para o
terapeuta confrontar o estudante.
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Supervisão
Supervisão nos SAPES: interna ou externa?
No contexto dos SAPES, a supervisão em grupo, pertencendo tanto o orientador como os
orientandos à mesma instituição, tem uma matriz comunicacional complexa e passiva de
originar alguns conflitos. De facto, há que ter em conta as relações dos supervisandos entre si e
eventuais rivalidades, nomeadamente por terem modelos de leitura teórica e experiência clínica
diferentes. Podem emergir sentimentos de ciúme em relação ao orientador por este parecer ter
uma relação mais próxima, real ou fantasiada, com alguns dos orientandos. Mais facilmente
poderão ocorrer atitudes defensivas relativamente a expor dúvidas, ou relatar atitudes nas
sessões terapêuticas que imaginem não ter sido correctas, por receio de que isso possa prejudicar
de algum modo a sua posição institucional. Mas claro que uma supervisão em grupo é mais rica
do que uma supervisão individual por permitir o confronto de várias opiniões. Finalmente, a
complexidade do sistema de relações que se estabelece numa supervisão em grupo torna
também o supervisor mais vulnerável à reactivação das suas questões pessoais.
A situação ideal consiste em a supervisão ser realizada por um supervisor externo à
instituição, mas pago pela instituição, como acontece geralmente nos serviços de
aconselhamento psicológico no Reino Unido (Bell, 1996). Os terapeutas sentir-se-ão assim mais
livres para discutir as suas dúvidas e vulnerabilidades no trabalho com os clientes, sem receio de
serem julgados ou das consequências desse julgamento. A supervisão institucional passa então a
ter um cariz mais administrativo de gestão de listas de espera, a atribuição de casos aos
terapeutas, o planeamento de actividades, etc.
Contudo, a supervisão externa põe também alguns problemas (Bell, 1996).
Nomeadamente, surge a questão da relação entre o supervisor e a instituição de ensino superior
que deve ser clarificada: o supervisor é fundamentalmente responsável em relação ao estudante,
ao conselheiro ou à instituição? E que informação esta tem direito a exigir-lhe?
Considerações gerais sobre a relação supervisor-supervisando
Alguma investigação empírica recente tem-se debruçado sobre a relação supervisorsupervisando através de estudos exploratórios que utilizam a entrevista e a análise qualitativa
como metodologia preferencial. De facto, o supervisor tem a sua própria vulnerabilidade, não
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tem, evidentemente, todos os seus problemas resolvidos. Alguns destes podem até reactivaremse ou agravarem-se em contextos de orientação. O supervisor deve estar atento às suas atitudes
transferenciais e contratransferenciais, não só em relação ao supervisando mas também ao
cliente deste. Assim, a contratransferência negativa dos supervisores parece manifestar-se
predominantemente através de componentes cognitivas, nomeadamente questionarem-se sobre a
sua própria competência, componentes emocionais, especialmente a ansiedade, e componentes
comportamentais, tais como desligarem-se do processo de supervisão. E o método mais eficaz
para ultrapassar estas reacções parece ser desabafar e conversar sobre elas com colegas (Ladany,
Constantine, Miller & Erickson, 2000).
Os supervisandos, por seu turno, revelam como mais contraprodutivo para o seu
crescimento como terapeutas o facto de os supervisores investirem pouco na relação de
supervisão, serem pouco empáticos, não aceitarem pensamentos e sentimentos dos
supervisandos, não assumirem uma co-responsabilização nos conflitos que surgem na relação.
Frequentemente os supervisandos não revelam estas experiências negativas aos supervisores,
têm tendência a culparem-se a eles próprios ou a tornarem-se super-vigilantes, retraídos, ou
desligados do processo de supervisão (Gray, Ladany, Walker & Ancis, 2001; Nelson &
Friedlander, 2001). Em alguns casos, os supervisandos consideram-se explorados, sentindo que
ao contratá-los as instituições se preocupam com o trabalho que podem produzir mas não com o
seu treino; inversamente, alguns supervisandos consideram-se mais competentes que os
supervisores em áreas específicas e sentem-se desapontados por não serem tratados pelos
supervisores de uma forma mais horizontal (Nelson & Friedlander, 2001).
Supervisão de SAPES
Desde 2008 temos vindo a realizar supervisão a psicólogos envolvidos em
aconselhamento individual nos SAPES. A formação destes psicólogos abarca um vasto espectro
de abordagens teóricas (terapias dinâmica, centrada, narrativa, cognitivo-comportamental, etc.).
Consideramos que só enriquece a compreensão do cliente a análise do seu funcionamento à luz
de vários modelos teóricos de compreensão, com os quais quer o supervisor quer os
supervisandos estejam familiarizados.
Além disso, há vários factores comuns a todas as terapias, nomeadamente a importância
dada à aliança terapêutica e à responsividade terapêutica. Eugénia Ribeiro e a sua equipa têmse vindo a debruçar sobre estes tópicos (Ribeiro, 2009), salientando na sua revisão bibliográfica
que os terapeutas mais capazes no estabelecimento de uma aliança terapêutica de qualidade são
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os terapeutas empáticos, calorosos, genuínos, flexíveis. E que isto sugere a importância de os
terapeutas se envolverem numa terapia pessoal passível, por um lado, de incrementar estas
características e, por outro, de possibilitar um maior auto-conhecimento das suas facetas de
personalidade (os seus “pontos cegos”) que as podem bloquear. Quanto à responsividade
terapêutica, aqueles investigadores salientam que “a função do terapeuta passa pela construção
de uma compreensão holística do cliente, a promoção no cliente de um sentimento de ser
compreendido, a identificação das necessidades do cliente e provisão de respostas às mesmas,
bem como a avaliação das reacções do cliente a essas respostas” (Ribeiro, 2009, p. 114).
Outros aspectos do processo terapêutico podem ter mais relevância numas abordagens do
que noutras, mas são reconhecidos pela maioria, nomeadamente os aspectos da resistência, da
transferência e da contratransferência, que se entrosam com os aspectos que os autores acima
referidos denominam de rupturas da aliança terapêutica. Consideramos por isso pertinente expor
aqui a nossa visão relativamente às questões da resistência, transferência e contratransferência.
Alguns conceitos
Designa-se por resistência tudo o que ao longo do processo de aconselhamento dificulta
ou bloqueia o seu desenvolvimento, nomeadamente na aquisição de maior insight e de
mudanças de comportamento. O estudante pode desejar conhecer-se melhor mas recear o que
pode descobrir e os sentimentos que podem emergir; pode querer mudar certas atitudes e
comportamentos mas recear não ser capaz ou recear as consequências dessa alteração. Nos
jovens do ensino superior que recorrem ao aconselhamento psicológico constata-se que estas
resistências são, em geral, menores que nos clientes já claramente na idade adulta, quer porque a
personalidade não está ainda consolidada, quer porque estão em aberto amplas oportunidades
psicossociais, quer pelas suas capacidades cognitivas, a curiosidade e o desejo de autodescoberta, quer finalmente por não terem em geral psicopatologia grave. Contudo, as
resistências também aparecem no processo de aconselhamento e o terapeuta deve saber
identificá-las e como manejá-las. Isto passa por compreender as razões que levam o jovem a
defender-se.
As resistências podem ter a sua origem no ego (resistências ligadas aos mecanismos de
defesa do ego e aos ganhos secundários que podem estar associados às dificuldades actuais), no
id (resistências ligadas à transferência e à tendência para a repetição), no superego (resistências
ligadas à necessidade de ser castigado, de ser indigno, de não poder ser feliz). Não cabe no
escopo deste artigo alongarmo-nos sobre estes tópicos. Neste contexto, referiremos apenas
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algumas manifestações da resistência durante as sessões terapêuticas: o estudante mantém
grandes períodos de silêncio, fala de banalidades, evita claramente aprofundar certos temas,
aborda outros utilizando termos técnicos, atrasa-se, falta a sessões, apresenta bom humor
excessivo, o terapeuta apercebe-se de que ele guarda segredos.
A análise da resistência é importante porque permitirá ao cliente compreender-se melhor
e incentiva-o a realizar mudanças, se o desejar. Na nossa abordagem ao aconselhamento
deixamos repetir a resistência até que faça sentido um comentário, por exemplo do tipo “O
‘Pedro’ ultimamente só fala aqui de acontecimentos do quotidiano aos quais não atribui
importância; pergunto-me porque será, se eventualmente estará a evitar referir-se a questões
mais penosas”. Este comentário reconhece e demonstra a resistência e é um convite a que o
estudante a explore se quiser.
O terapeuta pode também avançar uma explicação possível para a resistência, se
considerar que a aliança terapêutica estabelecida o permite fazer. Por exemplo “O ‘Pedro’ tem
chegado sistematicamente atrasado às últimas sessões e só fala dos estudos. Pergunto-me se isso
não está relacionado com há três sessões atrás me ter referido o ambiente conflituoso que se vive
em sua casa e como o revoltava a forma como o seu pai trata a sua mãe”.
Note-se que faltar a sessões ou só falar sobre os estudos não é necessariamente uma
resistência ao processo de aconselhamento. Pode corresponder à realidade da vida académica,
especialmente em épocas de testes e exames. Nestas alturas, a pressão com que o estudante vive
as exigências escolares pode não lhe deixar disponibilidade psíquica para aprofundar outras
questões que em sessões anteriores debatia.
Os aspectos transferenciais surgem naturalmente numa relação terapêutica. Aliás,
fenómenos transferenciais ocorrem em qualquer relação humana e resultam do modo particular
do cliente se relacionar com os outros significativos. Num sentido mais restrito, a transferência
refere-se a projectar no terapeuta um objecto interno, ou parte dele (i.e. colocar características de
alguém do seu passado no terapeuta), e identificar-se com parte do self em relação com esse
objecto; ou o inverso, o terapeuta é vivido como uma parte do self e o cliente como o objecto.
Este tipo de transferência ocorre em geral apenas em terapias de longa duração, nomeadamente
em psicanálise. No aconselhamento, dada a sua brevidade, surge menos oportunidade do que
numa terapia de longa duração de a transferência se desenvolver.
Nas abordagens existenciais à psicoterapia, o cliente é encarado como um igual, como
um ser humano, tentando o terapeuta estabelecer com ele uma relação de trabalho tanto quanto
possível horizontal. No entanto, à medida que o processo progride, o conselheiro é confrontado
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com clientes que reagem defensivamente ou com zanga às intervenções do terapeuta e que
tendem a sentir-se permanentemente criticados, ou que sentem que o terapeuta nunca os
compreende; outros colocam-se na posição de esperar que o conselheiro tenha as respostas para
todas as suas questões. Estes são apenas dois exemplos de reacções que interferem com uma
relação de trabalho de colaboração.
Em terapia breve considera-se que apenas os aspectos transferenciais da relação que
impedem ou dificultam o processo terapêutico (transferências negativas) devem ser trabalhados
com o cliente de modo a serem ultrapassados. O conselheiro deve também estar atento às
reacções contratransferenciais que a transferência negativa do cliente lhe provoca. Pode sentir-se
ignorado, desqualificado e reagir com irritação (no caso do primeiro exemplo acima); ou sentirse narcisicamente investido e seduzido (por uma transferência idealizante que é também
negativa), acabando por dar opiniões e conselhos (caso do segundo exemplo acima). De
qualquer modo não está então a tentar compreender o que se passa com o cliente. Pelo contrário,
uma transferência positiva manifesta-se pela confiança, respeito, simpatia do cliente em relação
ao terapeuta e contribui para fortalecer a aliança terapêutica.
A razão de apenas as transferências que obstruem o trabalho terapêutico deverem ser
trabalhadas advém de que qualquer outra atitude pode fomentar os sentimentos do cliente para
com o terapeuta, correndo-se o risco de a terapia se prolongar e criar maior dependência no
cliente. Por exemplo, se um estudante depois das férias de Natal diz ao terapeuta “Senti a sua
falta”, ele não deve explorar este sentimento.
Aliás, o que se passa no aqui e agora da relação pode ser reformulado ao cliente
chamando a atenção não tanto para a relação terapêutica, mas para o que eventualmente se passa
também noutras relações. Se a toda e qualquer intervenção o estudante diz ao terapeuta “Tem
toda a razão” ele pode reformular esta atitude dando o “salto” para a realidade externa ao
encontro terapêutico: “Parece-me que tem uma certa tendência para concordar muito facilmente
comigo, será que isto se passa nas suas relações em geral?”
Note-se que o conselheiro deve ser cuidadoso ao considerar que o cliente está a ter uma
reacção transferencial em relação a ele. O cliente pode estar sim a reagir a atitudes e
comportamentos do terapeuta!
Como já referimos, ocorrem aspectos transferenciais em todas as relações na medida em
que, em geral, o indivíduo interactua de uma forma consistente com os outros revelando-se por
isso o seu funcionamento interno. A identificação destes padrões de relação é uma parte
importante do trabalho terapêutico, padrões de que o conselheiro se vai apercebendo através
daquilo que o cliente conta das suas relações com os outros ocorridas fora da sessão. Mas
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quando estes padrões ocorrem na própria sessão, no aqui e agora da sessão, eles ganham uma
evidência e actualidade mais convincentes para o cliente.
Geralmente, mesmo quando aceite, não basta uma intervenção, sobre o modo de relação com os
outros para provocar mudança. Só várias intervenções, ao longo das sessões quando o material
demonstra a mesma temática, e feitas de modo diferente com base nesse mesmo material,
permitem que ocorra uma perlaboração que faz o cliente passar da aceitação intelectual para
uma convicção fundada na vivência, e então mudar.
Entende-se como contratransferência o conjunto de reacções emocionais do terapeuta
em relação ao cliente. Estas reacções emocionais englobam dois aspectos. O primeiro refere-se
às reacções que têm a sua origem nos “nós cegos” do terapeuta, nas suas questões pessoais. Este
aspecto da contratransferência pode dificultar o avanço do processo terapêutico. São exemplos
deste tipo de contratransferência os sentimentos de irritação frequentes em relação ao cliente; ou
uma ansiedade exagerada que pode resultar da própria insegurança do terapeuta, ou do facto de
as questões do cliente lhe recordarem as suas próprias questões ou de alguém muito próximo.
O segundo aspecto da contratransferência está ao serviço do processo terapêutico.
Refere-se aos sentimentos despertados no conselheiro pelo cliente, os quais lhe permitem ter
uma relação mais empática com ele e compreendê-lo melhor. Assim, a irritação pode ser
despertada pelas atitudes, eventualmente subtis, que o cliente demonstra na relação terapêutica
(por exemplo uma certa arrogância). Se ele referir a sua dificuldade em manter relações
próximas, esse sentimento ajudará o terapeuta a identificar o que é que nas atitudes do cliente
pode fazer também os outros sentirem-se irritados. Atitudes que o cliente não verbaliza por não
estar consciente delas, mas que o terapeuta pode clarificar ao serviço do processo. Um outro
exemplo: o terapeuta sente-se revoltado com o relato da forma como o estudante é tratado em
casa. Mas o estudante não demonstra revolta por esse tratamento. Eventualmente o terapeuta
está a sentir o que o jovem tem receio de admitir ou exprimir.
É importante que o conselheiro seja capaz de distinguir se os seus sentimentos são despertados
pelos problemas do cliente ou pelas suas próprias dificuldades. Na realidade, só é possível
compreender o significado da contratransferência através de um trabalho psicológico contínuo
da parte do terapeuta. Em caso de dúvida, o terapeuta deverá levar estas questões para as
reuniões de supervisão ou de intervisão.
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Metodologia da supervisão
Voltando ao trabalho que temos vindo a realizar nos SAPES, consideramos que no
processo terapêutico a primeira tarefa do terapeuta é providenciar um contexto de congruência,
aceitação, compreensão empática e comunicação dessa compreensão. A segunda tarefa é ajudar
o cliente a reconhecer, organizar e clarificar a sua experiência, no âmbito da interacção entre os
dois, ao nível dos sentimentos e dos pensamentos, no aqui e agora. Experiência essa que se
reporta à relação do cliente consigo próprio, com os outros e com o terapeuta.
Assim, a nossa abordagem à supervisão utiliza uma metodologia centrada no
supervisando (Caldeira, 1980) e tem como objectivos principais facilitar no supervisando: o
aumento das capacidades de congruência, escuta incondicional positiva e compreensão
empática; a aprendizagem das técnicas e modos de actuar na situação terapêutica; a identificação
de padrões relacionais do estudante; a selecção de um tema focal para a terapia perspectivando
tanto quanto possível as dificuldades do estudante como desafios desenvolvimentais; a
aprendizagem teórica e prática da análise relacional; o reconhecimento das dinâmicas do cliente
e suas evoluções; a aprendizagem da elaboração de uma visão global histórica e dinâmica do
cliente.
Para concretizar estes objectivos utiliza-se uma metodologia de discussão de casos em
aconselhamento, que são apresentados individualmente pelos psicólogos e discutidos no grupo,
mantendo o orientador uma atitude centrada nos orientandos. Os resumos escritos das sessões
constituem o principal material em que se baseia a supervisão, e deles devem constar temas e
sentimentos expressos pelo cliente, reflexões e sentimentos despertados no terapeuta. A
evolução dos clientes é sistematizada periodicamente no que respeita às seguintes dimensões:
análise dos temas e sentimentos expressos ao longo de várias sessões; evolução da qualidade de
relação e de eventuais resistências e atitudes transferenciais; resumo dinâmico.
A propósito do material apresentado, são também discutidas questões genéricas
referentes à teoria e à teoria da prática subjacentes do aconselhamento, nomeadamente os
seguintes temas: tarefas do desenvolvimento do jovem adulto; aspectos psicopatológicos e
diagnóstico dinâmico; desenvolvimento e ciclo educativo; processo do aconselhamento (atitudes
e técnicas básicas, relação e aliança terapêuticas, neutralidade e abstinência, aspectos
transferenciais e contratransferenciais da relação, resistência); indicações e limites; questões
éticas e deontológicas; aconselhamento e o contexto organizacional.
Tem vindo a ser fornecida bibliografia pertinente ao aprofundamento desses temas e que
abaixo se indica.
36	
  
	
  
	
  

Factualmente, nos anos de 2008 e 2009 foram discutidos 26 casos clínicos em reuniões
de supervisão. Destes, 18 (cerca de 70%) eram casos graves, ou mesmo muito graves, que
tinham também acompanhamento psiquiátrico (perturbações da personalidade, depressões
graves, tentativas de suicídio). Dos 18 casos graves, 8 eram estudantes com idades superiores
(entre 27 e 39 anos) à média de idade dos estudantes do ensino superior, para os quais
presumimos um prognóstico que tem a seu favor o facto de a personalidade não estar ainda
consolidada. Todos os estudantes “mais velhos” apresentavam perturbações da personalidade.
A partir destes números não se podem tirar ilações relativamente à população que
procura apoio psicológico, uma vez que os técnicos traziam para as reuniões os casos que os
preocupavam mais. Mas podemos tirar ilações sobre a grande responsabilidade que recai sobre
os psicólogos dos SAPES!
É ainda em reuniões de supervisão que os conselheiros menos experientes têm a
oportunidade de aprender também as complexidades inerentes ao trabalho no âmbito de uma
instituição de ensino superior, obter inspiração sobre como lidar com elas, minorar o desgaste a
elas associado. De facto, vários factores podem contribuir em geral para o “esgotamento” dos
terapeutas (Gonçalves & Welling, 2001). Relativamente aos que trabalham nos SAPES,
consideramos que os mais relevantes são: (1) o isolamento, quer dos psicólogos que
efectivamente trabalham sós, quer dos que, pertencendo a uma equipa não se reúnem para
partilhar e discutir os seus casos clínicos e as suas dúvidas; (2) a vulnerabilidade e precariedade
dos contratos de trabalho (e.g. recibos verdes); (3) a inserção hierárquica na Instituição de
Ensino Superior que, geralmente, dificulta o acesso aos órgãos de poder relevantes; assim,
torna-se difícil a possibilidade de um diálogo que permita um melhor conhecimento sobre as
necessidades da instituição e, concomitantemente, a definição de estratégias de intervenção do
SAPES que, no âmbito das suas competências, se lhe adeqúem.
Bibliografia fornecida aos supervisandos
Amada, G. (Ed.) (1985). Mental health on the community college campus. New York:
University Press of America.
Bell, E. (1996). Counselling in further and higher education. Buckingham: Open University
Press.
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Dias, G. F. & Fontaine, A. M. (2001). Tarefas desenvolvimentais e bem-estar de jovens
universitários. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação para a Ciência e
Tecnologia.
Dias, G. F. (Coord.) (2006). Apoio psicológico a jovens do ensino superior: Método, técnicas e
experiências. Porto: Edições ASA.
Elson, M. (Ed.) (1987). The Kohut seminars on self psychology and psychotherapy with
adolescents and young adults. New York: W. W. Norton & Company.
Grayson, P. A. & Caulley, K. (1989). College Psychotherapy. New York: Guilford Press.
Jacobs, M. (1988). Psychodynamic counselling in action. London: Sage Publications.
Lees, J. & Vaspe (Eds.) (1999). Clinical counselling in further and higher education. London:
Routledge.
Noonan, E. (1983). Counselling young people. London: Routledge.
Rogers C. (1951). Terapia centrada no paciente. Lisboa: Moraes (1974).
Storr, A. (1979). The art of psychotherapy. London: Martin Secker & Warburg.
Talley, J. E. & Rockwell, W. J. (Eds.) (1985). Counselling and psychotherapy services for
university students. Illinois: Charles C. Thomas Publishers.
Talley, J. E. & Rockwell, W. J. (Eds.) (1986). Counselling and psychotherapy with college
students. New York: Praeger.
Conclusão
Os conselheiros no ensino superior estão numa posição difícil em que, por um lado, lhes
é exigido competências para lidar com uma gama muito variada de pedidos: “A minha
namorada deixou-me”; “Odeio o meu curso”; “Não consigo concentrar-me”; “Estou com
problemas bulímicos”; “A minha vida não tem sentido e penso no suicídio”. Por outro, é-lhes
pedido que tenham em conta o contexto académico em que trabalham. Neste variegado
contexto, as limitações de recursos humanos e financeiros obrigam frequentemente o psicólogo
a fazer intervenções terapêuticas mais breves do que, pela sua formação e avaliação das
dificuldades dos estudantes, consideram o desejável. Além disso, os conselheiros confrontam-se
com o objectivo principal da instituição – que os alunos estudem e tenham bons resultados – e a
constatação de que para alguns deles o trabalho académico pode não ser apropriado
temporariamente, e estar para além das suas capacidades emocionais. Torna-se por isso
fundamental que se possam encontrar regularmente em grupos onde discutam as suas dúvidas e
inquietações. Consoante a maior ou menor experiência dos técnicos, estes grupos podem ser de
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intervisão ou de supervisão. Parece-nos ainda importante que estas reuniões possam contar, de
vez em quando, com a presença do psiquiatra que segue os estudantes, o que constituirá uma
mais valia para a compreensão das situações mais graves.
A concluir, podemos dizer que consideramos a supervisão como um enriquecimento para
os conselheiros e uma garantia de uma maior qualidade do seu trabalho. Assim, a supervisão
contribui para: dar continuidade ao treino dos psicólogos; alargar o leque de compreensão das
problemáticas dos estudantes; discutir as questões associadas à inserção institucional dos
SAPES; aliviar e minorar o desgaste dos técnicos com o seu trabalho; compensar o isolamento
pela partilha de experiências.
A nossa experiência pessoal faz-nos advogar a supervisão externa, relativamente à qual a
RESAPES poderá desempenhar um papel fundamental. Acresce que as próprias instituições
terão interesse em mencionar que os seus SAPES têm uma supervisão externa, como
certificação adicional da sua qualidade.
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5 breves ideias sobre a universalidade, os direitos e a cidadania universitária
Hélder Castanheira – Universidade de Aveiro

1. O ordenamento jurídico português consagra na Constituição da República Portuguesa (CRP)
que constitui, entre outras, tarefa do Estado PROMOVER O BEM ESTAR E A QUALIDADE DE
VIDA DO POVO E A IGUALDADE REAL ENTRE PORTUGUESES, BEM COMO A
EFECTIVAÇÃO DOS DIREITOS ECONÓMICOS, SOCIAIS, CULTURAIS E AMBIENTAIS
(conf. al. d) do citado artº 9º da CRP).
Mais adiante a Constituição estatui, igualmente, o princípio da universalidade (artº 12º e o
princípio da igualdade (artº 13º) que estabelecei: TODOS OS CIDADÃOS TÊM A MESMA
DIGNIDADE SOCIAL E SÃO IGUAUS PERANTE A LEI (nº 1) e no nº2 NINGUÉM PODE SER
PRIVILEGIADO, BENEFICIADO, PREJUDICADO, PRIVADO DE QUALQUER DIREITO OU
ISENTO DE QUALQUER DEVER EM RAZÃO DE ASCENDÊNCIA, SEXO, RAÇA, LINGUA,
TERRITÓRIO DE ORIGEM, RELIGIÃO, CONVICÇÕES POLÍTICAS OU IDEOLÓGICAS,
INSTRUÇÃO, SITUAÇÃO ECONÓMICA, CONDIÇÃO SOCIAL OU ORIENTAÇÃO SEXUAL.
Poderíamos, ainda, determo-nos no Capítulo dos Direitos Liberdades e Garantias para reter a
determinação estabelecida no artº 26º designadamente quando afirma que A TODOS SÃO
RECONHECIDOS OS DIREITOS (…) Á CIDADANIA E À PROTECÇÃO LEGAL CONTRA
QUAISQUER FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO.
Mas é no Capitulo III (direitos e deveres culturais), no seu Artº 73º, que a Constituição da
República Portuguesa estabelece que TODOS TÊM DIREITO À EDUCAÇÃO E CULTURA (nº 1)
e que O ESTADO PROMOVE A DEMOCRATRIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E AS DEMAIS
CONDIÇÕES PARA QUE A EDUCAÇÃO, REALIZADA ATRAVÉS DA ESCOLA E DE
OUTROS

MEIOS

FORMATIVOS,

CONTRIBUA

PARA

A

IGUALDADE

DE

OPORTUNIDADES, A SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES ECONÓMICAS, SOCAIS E
CULTURAIS, O DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE E DO ESPÍTITO DE
TOLERÂNCIA,

DE

COMPREENSÃO

MÚTUA,
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DE

SOLIDARIEDADE

E

DE

RESPONSABILIDADE, PARA O PROGRESSO SOCIAL E PARA A PARTICIPAÇÃO
DEMOCRÁTRICA NA VIDA COLECTIVA.
Por sua vez, no artigo seguinte (Artº 74º) a CRP determina no seu nº 1 que TODOS TÊM
DIREITO

AO

ENSINO

COM

GARANTIA

DO

DIREITO

À

IGUALDADE

DE

OPORTUNIDADES DE ACESSO E ÊXITO ESCOLAR e no nº 2 al. a) que NA REALIZAÇÃO
DA POLITICA DE ENSINO INCUMBE AO ESTADO ASSSEGURAR O ENSINO BÁSICO
UNVERSAL, OBRIGATÓRIO E GRATUITO.
E afirma, deste modo, outras responsabilidades do Estado:
Na al. b) é atribuição do Estado CRIAR UM SISTEMA PÚBLICO E DESENVOLVER O
SISTEMA GERAL DE DUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR; na al. d) GARANTIR A TODOS OS
CIDADÃOS, SEGUNDO AS SUAS CAPACIDADES, O ACESSO AOS GRAUS MAIS
ELEVADOS DO ENSINO, DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E DA CRAIÇÃO ARTÍSTICA;
na al. e) ESTABELECER PROGRESSIVAMENTE A GRATUITIDADE DE TODOS OS GRAUS
DE ENSINO; na al. f) INSERIR AS ESCOLAS NAS COMUNIDADES QUE SERVEM E
ESTABELECER A INTERLIGAÇÃO DO ENSINO E DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS,
SOCIAIS E CULTURAIS; e na al. g) PROMOVER E APOIAR O ACESSO DOS CIDADÃOS
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA AO ENSINO E APOIAR O ENSINO ESPECIAL, QUANDO
NECESSÁRIO.
Por sua vez a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), a designada Lei nº 46/86, de 14 de
Outubro, já com algumas alterações introduzidas subsequentemente, em 1997 (Lei nº 115/97, de 19
de Setembro) e em 2005 (Lei nº 49/2005, de 30 de Agosto), determina no seu Capítulo III (Apoios e
Complementos Educativos), através do seu Artº 27º (promoção do sucesso escolar) que são
estabelecidas e desenvolvidas actividades e medidas de apoio e complemento educativos visando
contribuir para a igualdade de oportunidades de acesso e sucesso escolar (nº 1) e no nº 2 que os
apoios e complementos educativos são aplicados prioritariamente na escolaridade obrigatória.
Já o Artº 30º determina que «são desenvolvidos, no âmbito da educação pré-escolar e da
educação escolar, serviços de acção social escolar concretizados através da aplicação de critérios de
discriminação positiva que visem a compensação social e educativa dos alunos economicamente
mais carenciados.»
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Ainda no que concerne ao ensino superior e respectivas condições de acesso a LBSE estatui no
seu Artº 12º, nº 6, que «o Estado deve criar as condições que garantam aos cidadãos a possibilidade
de frequentar o ensino superior, de forma a impedir os efeitos discriminatórios decorrentes das
desigualdades económicas e regionais ou de desvantagens sociais prévias», no respeito pelos
princípios da «democraticidade, equidade e igualdade de oportunidades.»
Neste enquadramento a Acção Social no ensino superior desenvolveu-se não só em obediência a
esse ideário normativo, mas também tendo como referência a importante legislação entretanto
consignada: Decreto-Lei nº 129/93, de 22 de Abril (que estabelece as bases da acção social no
ensino superior), a Lei nº 113/97, de 16 de Setembro (que ficou referenciada como lei do
financiamento do ensino superior), a Lei nº 62/2007, de 10 de Setembro (também conhecida como
Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior), o Decreto-Lei nº 204/2009, de 31 de Agosto
(que alarga os benefícios da Acção Social aos estudantes estrangeiros residentes em Portugal) e por
fim o Decreto Regulamentar nº 15 / 2009, de 31 de Agosto, que institui o Conselho Coordenador do
Ensino Superior, que disporá de uma secção especializada em matéria de Acção Social nas
instituições de ensino superior (cfr, Artº 2º).
É precisamente no âmbito do novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES)
que os Serviços de Acção Social vêem fortalecida a sua relevância educativa ao serem considerados
como requisito para a criação e funcionamento dos estabelecimentos de ensino superior (cfr. Artº
40º, al. h, da Lei nº 62/2007, de 10 de Setembro). Por outro lado, o Artº 20º deste normativo
estabelece que na sua relação com os estudantes, o Estado assegura a existência de um sistema de
acção social escolar que favoreça o acesso ao ensino superior e a prática de uma frequência bem
sucedida, com discriminação positiva dos estudantes economicamente carenciados com adequado
aproveitamento escolar (nº 1). Por outro lado, afirma que a acção social escolar garante que nenhum
estudante é excluído do sistema de ensino superior por incapacidade financeira (nº 2). Por fim
garante que no âmbito do sistema de acção social escolar, o Estado concede apoios directos e
indirectos geridos de forma flexível e descentralizada (nº 3).
Este novo RJIES consigna como modalidades de apoio directo: a) as bolsas de estudo e b) os
auxílios de emergência (nº 4) e modalidades de apoio especial indirecto: a) acesso à alimentação e
ao alojamento; b) acesso a serviços de saúde; c) apoio a actividades culturais e desportivas; d)
acesso a outros apoios educativos (nº 5).
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E acrescenta (nº 6) que na sua relação com os estudantes, o Estado assegura ainda outros apoios,
designadamente: a) a atribuição de bolsas de estudo de mérito a estudantes com aproveitamento
escolar excepcional; b) a concessão de apoios a estudantes com necessidades especiais,
designadamente aos portadores de deficiência; c) a promoção da concretização de um sistema de
empréstimos para autonomização dos estudantes
Dito isto, refira-se que em Portugal a Acção Social concretiza-se através da atribuição de apoios
directos (bolsas de estudo, auxílios financeiros e empréstimos) e apoios indirectos (alimentação,
alojamento universitário, serviços médicos e de psicologia, actividades desportivas e culturais,
apoio bibliográfico e material escolar), entre outros.
As bolsas de estudo constituem o apoio directo mais significativo e de acordo com os dados da
DGES (2009) para um total de 360.384 alunos (publico e privado) existem 100.231 bolseiros
(27.8%), o que corresponde a uma bolsa média anual de 1.670 Euros.
Olhando agora para o Inquérito às Condições Socioeconómicas dos estudantes do Ensino
Superior em Portugal, aplicado em 2007 e integrado no projecto europeu (Eurostudent 2008) é
possível retirar os seguintes elementos ilustrativos da realidade portuguesa.
Quanto ás desigualdades sociais de acesso:
Apesar da evolução positiva verificada ao longo dos anos, continua a haver diferenças
significativas nas taxas de acesso ao ensino superior, consoante as origens sociais dos estudantes.
Os estudantes provenientes de famílias de categorias socioprofissionais com maiores recursos
económicos e / ou qualificação (empresários, dirigentes e profissionais liberais; quadros técnicos de
nível médio ou superior) são cerca de 50% do conjunto dos estudantes do ensino superior).
Em comparação, essas categorias sociais têm um peso de cerca de 30% na população portuguesa
da geração dos pais (40 – 60 anos).
Os estudantes provenientes das categorias socioprofissionais assalariadas de menores recursos
(operários e empregados de base dos serviços) estão já presentes em quantidade significativa no
ensino superior: são cerca de 30% dos estudantes.
Mas os jovens com essas origens sociais têm ainda dificuldades comparativas não desprezíveis
no acesso ao ensino superior, uma vez que o peso populacional daquelas categorias sociais na
geração dos pais é da ordem dos 60%.
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O mesmo se passa em relação ao nível de escolaridade das famílias de origem.
Basta referir que 36% dos estudantes do ensino superior provêm de famílias em que pelo menos
um dos progenitores tem o ensino superior, quando estas famílias representam apenas 10% da
população portuguesa na geração dos pais.
No extremo oposto, tendo 63% dessa geração parental não mais do que o primeiro ciclo do
ensino básico, apenas 22% dos estudantes do ensino superior provêm dessas famílias – o que,
representando um valor já significativo, é ainda bastante desproporcionado.
Em síntese: há hoje uma abertura social efectiva do sistema de ensino superior, possibilitando
trajectos de mobilidade social ascendente a filhos das camadas sociais com menores recursos
económicos e escolares, mas as desigualdades sociais de acesso são ainda muito significativas.
Poderá ainda afirmar-se que a maioria dos estudantes do ensino superior, cerca de 80%, tem
idades até 23 anos, inclusive.
Com 28 anos e mais são poucos: cerca de 6%. Este valor corrobora a ideia de que a formação ao
longo da vida é ainda reduzida no país, nomeadamente no ensino superior.
No mesmo sentido vai o facto de no ensino superior, em Portugal, haver apenas 16 % de
trabalhadores / estudantes.
2. A temática do ensino superior e em concreto dos apoios a conceder aos seus estudantes, não
pode ser desligada da agenda europeia e dos grandes desígnios traçados na Conferencia de Lisboa,
que aponta para uma estratégia que promova o acesso de todos os cidadãos interessados e
preparados aos mais elevados patamares educativos.
Em Portugal e nos restantes países europeus assiste-se a mudanças muito significativas no
ensino superior, com resultados que induzem perplexidades e interrogações nos sistemas educativos.
No inicio da década de 70, em quatro universidades do Estado (Coimbra, Lisboa, Porto e
Universidade Católica) frequentavam o ensino superior 49.000 jovens, que tinham atravessado um
apertado filtro de natureza económica e social, com um sistema educativo pensado para um universo
limitado de privilegiados. Hoje existem centenas de Instituições de Ensino Superior em Portugal,
que dão guarida a mais de 400.000 estudantes, mas que evidenciam, também que o sistema de que
dispomos, não tendo sido pensado, nem desenvolvido com a missão de servir um sistema
massificado, ou aberto, acaba por configurar respostas muitas vezes apressadas e incongruentes com
esta diversidade de públicos que hoje chega â Universidade. E parece que tal aconteceu porque
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faltou -

e porventura continua faltar -, capacidade para pensar e participar no nosso futuro

colectivo, nesta como em outras áreas, conferindo amplitude à cidadania a este desígnio individual e
colectivo, redefinindo rumos de desenvolvimento humano e social e garantindo as condições
económicas que propiciam bem-estar geral, igualdade de oportunidades no acesso e no percurso,
assumindo-o como matéria de relevância estratégica prioritária nas agendas politicas e institucionais
Como afirmou o antigo Presidente do CRUP e Reitor da Universidade de Aveiro, Prof. Júlio
Pedrosa 2 ponderadas as politicas de Estado e a legislação aplicável, os Serviços de Acção Social
devem assumir fins e realizar objectivos devidamente integrados com a missão e a estratégia de
cada Instituição, desenvolvendo a sua missão da seguinte forma:
- assegurando condições institucionais para concretizar a ideia de educação superior cmo bem
público;
- contribuindo para um ambiente institucional que sirva a educação integral de todos os
estudantes;
- promovendo o bem-estar da comunidade universitária, em aspectos essenciais para o
desenvolvimento daquele ambiente educativo.
Pode referir-se, então, que os Serviços de Acção Social devem ser entendidos como parte dos
recursos postos ao serviço dos projectos institucionais para apoiar a construção e a afirmação
identitária desses projectos.
Quando as instituições são frequentadas por uma população com o grau de diversidade que se
observa nas escolas superiores portuguesas, estas não podem ter uma Acção Social pensada apenas
para proporcionar apoios aos estudantes carenciados, por muito relevante que esta missão seja. Na
verdade a exigência de condições que assegurem a equidade, nas suas várias dimensões e
exigências, traduz-se numa carta de funções bem mais alargada e exigente. Isto quer dizer, por
exemplo, assumir também um papel activo em programas culturais, desportivos, de saúde e bemestar dos estudantes, a maioria dos quais são jovens com origem em famílias que têm neles os
primeiros membros a frequentar um curso superior.
Dar-se conta de que os jovens que ingressam no ensino superior têm um percurso de vida
anterior ao seu ingresso, que pesa a muitos nessa sua nova experiência, implica um esforço de
estudo e de investigação das relações entre os dois espaços de vida dos jovens, o espaço antes do
ingresso no ensino superior e o actual. Isto implica uma cooperação mais estreita entre os vários
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níveis de ensino, bem como a promoção de investigação que permita conhecer as condições que
impedem ou dificultam a abertura e o alargamento para aceder e concluir estudos superiores.
Facto é que se vive actualmente, uma encruzilhada análoga àquela que existia na época do pósguerra, recentrando-se a discussão mais urgente, no modo como deverá ser feito o alinhamento das
prioridades redistributivas e dos direitos sociais, em função da realidade em mutação.
Todavia a política educativa é (...) um resultado sempre provisório, de um processo de
negociação assimétrica entre grupos sociais e forças económicas e políticas, potencialmente
conflituais.
Deste modo, prevê-se que os novos desafios das políticas sociais exijam que se repensem os
direitos sociais, o ciclo de vida, o equilíbrio entre rendimentos e serviços públicos, afinal, os
princípios fundamentais de reordenamento do bem-estar-social, de forma a que o Estado, as famílias
e o mercado se revejam num sistema mais equitativo e mais eficiente.
Neste propósito, encontraremos algumas razões que conduziram ao actual modelo de Acção
Social Escolar, centradas na relação entre o Estado e as instituições de ensino superior, o Estado e
os estudantes e entre estes e os respectivos estabelecimentos de ensino – cujo quadro analítico
contempla o seu alinhamento com a execução das políticas sociais, no nosso País.
Assim, a concepção deste modelo, comporta, outro pressuposto: o da interrogação sobre a
pluralidade de registos da Acção Social e o da convicção genérica de que, numa demanda de
constituição e execução de políticas públicas, o Estado deve ponderar todos os factores que
contribuem para a idealização da acção política, no contexto, muitas vezes, de uma negociação
ajustada, para além do encadeamento formal, jurídico ou financeiro, em que se alicerça a actuação
dos sujeitos implicados nesse procedimento.
Ou seja, estará em causa, porventura, uma nova racionalidade política, que interage com outras
lógicas e racionalidades - nomeadamente de ordem social -, que deverá sustentar, com rigor, a
aplicação de políticas públicas, através de um sistema credível, exigente, reconhecido, isto é,
ancorado num elemento estruturador da própria intervenção social.
Defende-se, então, que a Acção Social como instrumento revelador do Estado Social, os seus
fundamentos ideais e a sua intervenção no sistema de ensino superior, poderão contribuir, ainda,
para iluminar uma estratégia de clarificação de todo o sistema.
Se esse for o caminho, é atinente o conceito de justiça social, no qual importa considerar dois
paradigmas alternativos: o primeiro – mais convencional -, alicerça-se no princípio, segundo o qual,
em termos directos, optimizar o bem-estar-social significa uma reafectação que provoque maior
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eficiência, sem perda para ninguém; o segundo – mais ambicioso -, aponta qualquer ganho de
eficiência como indutor de mais vantagens para os mais desfavorecidos.
Por outro lado, como já se afirmou anteriormente, a importância do sistema espraia-se, ainda, no
interesse da Acção Social como parte integrante do Projecto da Instituição, reconhecendo que a sua
identidade consiste na administração e execução de serviços sociais, através de uma prática de
cunho educativo. Educação entendida como self-help, capacitação, auto-determinação, cooperação,
quer para a expansão da personalidade e desenvolvimento das diferenças, quer para a democracia
como hábito quotidiano ou modo de vida, justiça social ou progresso cívico, tornando melhores as
relações humanas e o êxito individual.
A Acção Social não pode, assim, abster-se de uma concepção positiva da vida e da educação.
Deste modo, longe de impor doutrinas ou de se acomodar ao conformismo social e ou legislativo,
tem de contribuir para que se consolide uma consciência da importância das pessoas e dos cidadãos,
como agentes de criação e de aperfeiçoamento. Daí a importância da noção de compromisso, de
fazer compreender que a Acção Social, enquanto espaço público, é o ponto de encontro de relação e
de complementaridade e que a vida (académica ou outra qualquer), só faz sentido se as pessoas
puderem respeitar-se pelo que são e não pelo que têm, pela capacidade de interpretarem sinais e
orientações, pelo desenvolvimento da gradual construção de condições de igual consideração e
respeito para todos os estudantes.
A Educação não pode deixar, enfim, de compreender esse lado nobilitante de apelo às
singularidades, capazes de compreender, a um tempo, a força individual das pessoas e a essencial
criatividade das solidariedades livres, baseadas na diferença e orientadas para a justiça como
equidade.
É o próprio papel do Estado que se deve questionar e a sua intervenção ampla, ao nível das
estruturas sociais, onde os próprios problemas emergem, numa atitude integrada e compreensiva,
que interroga as medidas de política e as soluções burocráticas determinadas.
Esta emergência social, que envolve situações estruturais e persistentes, parece configurar um
novo direito de cidadania, que altera, substancialmente, as condições institucionais da Acção Social
Escolar, passando a contextualizar a administração de um direito, do ponto de vista material e
simbólico. O que estará, porventura, em causa, é a força emancipadora e original dessa mesma
cidadania social, próxima de uma solidariedade atomizada, simultaneamente regulada ao nível das
práticas e desregulada ao nível das políticas.
É verdade que já vão longe os tempos dos serviços sociais que acolhiam caritativamente os
estudantes, numa prática que nos remetia para antigas formas de paternalismo e moralização.
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Todavia, importa estudar essa outra relação na abordagem do estudante, enquanto cidadão activo e
não apenas assistido, no âmbito de uma concepção política dos direitos – tornando-os reais e
instaurando uma reciprocidade de obrigações -, numa articulação clara entre apoio social e
participação.
Neste quadro, interessa, também, reflectir e aprofundar os novos desafios com que se depara a
Acção Social Escolar e que poderão ser caracterizados como de ordem conceptual, metodológica e
organizacional, a par de uma outra, relacionada com o financiamento público do ensino superior.
Parece, contudo, que o cerne da resposta será mais de natureza político-cultural do Estado, do
que de índole financeira. Ou seja, a Acção Social Escolar deve assentar numa prática em que os
estudantes a assumam como de cada um e não como assunto do Estado, consolidada em direitos e
responsabilidades, patrocinada por instituições em que as pessoas participem, de facto e de direito,
na condução dos seus destinos, e que as reconheçam como suas. Evidencia-se, assim, uma reforma
da relação entre o Estado e o estudante, não perdendo de vista a actuação privilegiada daquele, na
organização das políticas e na garantia dos direitos sociais dos cidadãos.
Por outro lado, considera-se indispensável que o Estado assegure a sua missão primária de
garante do acesso democrático ao ensino. É necessário que a insuficiência de capacidade financeira
própria não constitua obstáculo ao progresso educativo de cada jovem. Importa, pois, aprofundar as
formas como o sistema de ensino superior interage com o Estado e com os estudantes,
estabelecendo patamares de responsabilidade financeira, em função da real situação económica e
social das famílias, das opções de política educativa e bem assim, das implicações individuais e
públicas de ambos.
O caminho – esse percurso visionário -, desenha-se através do exercício crítico da cidadania
plena, que constitui as bases do nosso querer ir por aqui, pelo lado da educação, afirmando a Acção
Social como lugar de relação, enraizada em instituições abertas ao seu ambiente, confrontadas com
saberes, expressões e histórias plurais, e nesse confronto descobrir a possibilidade de um encontro,
isto é, ser ao mesmo tempo capaz de, fundado sobre a diversidade das referências e a reciprocidade
dos contributos, recriar um espaço de coexistência e relação.
Assim sendo, vislumbra-se a Acção Social Escolar como uma probabilidade de construir uma
assimetria com o passado, no sentido de uma nova cidadania polifacetada e exigente.
Uma cidadania democrática, assente no compromisso, na presença e na participação; uma
cidadania social, que fomente a solidariedade, a cognitivização e a construção de capital social; uma
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cidadania intercultural que promova a aprendizagem cooperativa, a construção identitária na
diversidade e exalte uma nova relação contratual entre indivíduos e instituições.
3. Recentrando agora o tema nas questões específicas da saúde e do apoio psicológico a
estudantes do ensino superior, detenhamo-nos um pouco mais no Decreto-Lei nº 129/93, de 22 de
Abril que determina que «os serviços médico-sociais no ensino superior são assegurados através do
Serviço Nacional de Saúde e dentro dos parâmetros definidos para este Serviço, sem prejuízo da
existência de protocolos a firmar entre as instituições de ensino superior e as estruturas regionais ou
locais do mesmo Serviço.»
E por sua vez, a Lei nº 113/97, de 26 de Setembro, estatui, no seu Artº 23º, que os estudantes
têm acesso a serviços de saúde, sendo disponibilizado o apoio em áreas específicas como as de
diagnóstico e prevenção e o acompanhamento psicopedagógico, no quadro de protocolos celebrados
entre as instituições de ensino superior e as estruturas de saúde, nos termos a regular.»
Mais recentemente a Lei nº 62/2007, de 10 de Setembro fixa o acesso a serviços de saúde como
apoio social indirecto [Artº 20º, nº 5, al.) b)].
A verdade é que volvidos todos este anos e sucessivas reformas legislativas, a regulação prevista
não ocorreu, competindo aos diversos Serviços de Acção Social, no âmbito das suas iniciativas e
disponibilidades, garantir o acesso aos serviços de saúde.
Assim, a concretização daquele objectivo depende, em boa parte, da dinâmica de cada
instituição, originando, como é bem de ver, uma panóplia de oportunidades e soluções, consoante a
abertura e a diversidade de organização de respostas institucionais e as exigências de cada
comunidade educativa.
Mas também aqui, como noutra qualquer circunstância, o casuístico não pode instituir-se como
regra e a responsabilidade do acesso aos serviços de saúde não se compadece, nem com
proteccionismo, nem com arbitrariedade.
É o próprio Ministério da Saúde, que já o sugeria, no seu Plano Nacional de Saúde (orientações
estratégias), apresentado em Janeiro de 2003, ao afirmar que «não [há] reconhecimento da
importância da promoção da saúde: as actividades de promoção da saúde nem sempre ocupam lugar
de primazia no contexto geral da prestação de cuidados de saúde, designadamente a nível dos
centros de saúde e em particular no que se refere aos grupos etários em idade escolar e aos locais de
trabalho.»
Por outro lado, o referido Plano denunciava o aumento dos comportamentos de risco: nos
jovens, os principais problemas identificam-se com as repercussões dos comportamentos de risco:
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sedentarismo, desequilíbrios nutricionais, condutas violentas, morbilidade e mortalidade por
acidentes, maternidade e paternidade precoces e comportamentos potencialmente aditivos
(nomeadamente, álcool, tabaco e drogas ilícitas).
Por fim, o mesmo Plano referia que «as populações pobres e socialmente mais desfavorecidas
continuam a sofrer as desvantagens substanciais em relação à saúde (…) têm, geralmente uma
menor acessibilidade aos cuidados de saúde e estão também menos informados sobre os cuidados
preventivos.»
Já em 2006 o Programa Nacional de Saúde Escolar volta a fazer referencia a necessidade de
aumentar os factores de protecção relacionados com o bem-estar, preconizando actividades que
deverão ser orientadas para determinantes da saúde, de forma integrada, intersectorial e
multidisciplinar, onde a articulação com o sector da educação é fundamental.
Por sua vez, a Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde, a 4ª Conferencia Ministerial
sobre Ambiente e Saúde e por fim a Conferencia Ministerial sobre Saúde Mental, na sua Declaração
para a Europa, propõem acções de combate ao estigma e à discriminação, actividades para os
estádios mais vulneráveis do ciclo de vida, especialmente infância, adolescência e juventude,
inseridas em estratégias de longo prazo, com benefícios para o individuo, as sociedades e os
sistemas de saúde.
Entretanto os trabalhos preparatórios do Plano Nacional de Saúde 2011-2016 prevêem, em
primeiro lugar, que a promoção da cidadania terá reflexos na protecção contra a pobreza e a
exclusão na saúde. Em segundo lugar, as políticas públicas saudáveis, traduzindo-se, em especial,
no desenvolvimento de uma politica de saúde horizontal focada na identificação dois factores que
influenciam a saúde das populações maioritariamente condicionados por politicas sectoriais que vão
muito para além do sector da saúde; em terceiro lugar a ligação entre as politicas de saúde e outras
politicas em vários sectores da governação.
Foi concerteza esta consciência social que influenciou e tem vindo a motivar o legislador que
sucessivamente estatui para o ensino superior, como referenciado em todos os normativos
anteriormente citados, essa responsabilidade intacta do Estado que, através de um sistema de acção
social, assegure o direito à igualdade de oportunidades de acesso, frequência e sucesso escolar, pela
superação de desigualdades económicas, sociais e culturais, onde se inscreve, claramente, o acesso a
serviços de saúde.
Ora, para actuar eficazmente sobre este problema será necessário incentivar diversas medidas,
designadamente em três campos de actuação prioritários: i) estudar a situação existente no ensino
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superior ii) adequar os recursos iii) estabelecer parcerias com o sector da saúde e mesmo com outros
para além da educação.
Neste âmbito é importante caracterizar as situações de desigualdade em saúde e as suas
determinantes, incluindo as possíveis diferenças regionais; hierarquizar as prioridades nacionais,
relativamente ao ensino superior, cruzando essas prioridades com os principais problemas de saúde,
nas comunidades educativas; inventariar e divulgar as boas práticas neste domínio, de modo a
disseminar este tipo de intervenção; criar mecanismos que permitam aos Serviços de Acção Social
(SAS) adequarem-se às necessidades das suas Instituições, relativamente à acessibilidade,
efectividade e qualidade dos serviços prestados; aprofundar a autonomia, a responsabilização e o
mérito dos diversos SAS, no âmbito das inovações que livremente encetarem; elencar as situações
em que é necessário uma actuação intersectorial com outros Serviços; promover a elaboração de
uma Carta de Saúde no Ensino Superior; dinamizar um Plano Estratégico para uma Política de
Saúde no Ensino Superior, centrado em programas e projectos, fundamentados em conhecimento
cientificamente validado.
Na posse de tais elementos concluiríamos por:
- Um instrumento de coordenação entre Serviços e múltiplos actores.
- Um objecto para negociar intervenções no âmbito da saúde no ensino superior.
-Um processo para intensificar a colaboração intersectorial para o desenvolvimento do ensino
superior;
- Um modelo para a sustentabilidade téncnica, política e financeira desta missão dos Serviços de
Acção Social.
- Uma recentragem orgânica de todos os serviços de saúde, aconselhamento e de apoio
psicológico nos Serviços de Acção Social da IES, por serem serviços expressamente vocacionados
para esses fins, no âmbito do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior e considerando a
sua experiencia estruturante no desenvolvimento dos projectos educativos institucionais.
À falta deste enquadramento verdadeiramente consolidado, os diversos SAS (como
anteriormente referido), atentos a essa dispersão orgânica e funcional de recursos, estruturam-se no
sentido de melhor poder corresponder á medida de política social instituída e desse modo acolher a
decisão legislativa que estabelece o regime de funcionamento destes serviços.
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Na Universidade de Aveiro, a Acção Social assume-se como um Sistema de Ocasiões
Educativas, uma espécie de currículo oculto, no currículo académico dos estudantes. Com
sensibilidade social e bom senso financeiro, desenvolvemos um Programa que envolve a prevenção
primária da saúde da comunidade universitária e os chamados comportamentos de segurança. Para
isto contribuem os próprios Serviços de Acção Social, com o envolvimento de diversos parceiros:, a
Administração Regional de Saúde do Centro, a Sub-Região de Saúde de Aveiro, o Hospital Infante
D. Pedro, o Instituto Português de Sangue, a Fundação Portuguesa de Cardiologia, o Departamento
de Educação, a Escola Superior de Saúde e a Secção Autónoma de Ciências da Saúde, todos UA e
ainda cerca de 50 entidades de índole privada que, connosco quiseram estabelecer parcerias.
Se a tudo isto juntarmos a oferta própria, no âmbito da Clínica Geral e Medicina Familiar, da
Psicologia e da Saúde Mental, do Planeamento Familiar, da Ortopedia e Medicina Desportiva, da
Nutrição e Dietética, da Enfermagem e da Medicina do Trabalho, associado a um plano anual de
investimentos, intervenção cultural e animação de residências universitárias e refeitórios, com
valorização da dieta mediterrânica e de estilos de vida saudáveis, consignados num programa
desportivo articulado com as estruturas representativas do estudantes, (Associação Académica,
Associações de Estudantes, Núcleos de Curso, Comissões e Fóruns de Estudantes), onde se
destacam as ACD’s (actividades culturais e desportivas, isto é onde um estudante pode optar por
incluir no seu horário formal uma hora semanal, em que se dedica à prática de uma actividade
cultural ou desportiva), a LUA (linha da Universidade de Aveiro) e o Centro de Saúde Universitário
no âmbito da organização dos Serviços de Acção Social, facilmente se compreenderá que estamos
perante uma rede de interlocutores, que presta um serviço e está em permanência, atenta a tudo
quanto se passa na comunidade universitária e no que a ela diz respeito.
Temos uma ideia de Universidade, temos ousadia para a cumprir, estamos dispostos a correr
riscos por sermos arrojados. Falta-nos, então, esse reconhecimento essencial, para que, também
nesta área, possamos dar corpo a um projecto inovador, contratualizado, responsabilizante,
transparente, sustentado numa política de qualidade para o ensino superior.
Não se pretende com isto – e com aquilo que já existe na Universidade -, criar uma situação de
excepção para o ensino superior, antes adequar melhor estes recursos às necessidades desta
comunidade, constituída por cerca de 14 000 cidadãos, reduzindo encargos correntes primários e
custos de não qualidade, através de um conjunto de respostas oportunas, que contemplem sempre a
livre escolha dos utentes, mas no respeito pelos deveres constitucionais do Estado.
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4. A Universidade é, essencialmente, um sítio onde se estuda, se aprende, se cria e se critica ao
mais alto nível. É aqui que se privilegia o conhecimento, a cultura geral, a aquisição de um espírito
científico, a aprendizagem de um método, o hábito da crítica permanente, o uso da experiência, a
utilização da observação, o treino do raciocínio, o gosto pela especulação e o estímulo da
curiosidade.
Para trilhar os caminhos da modernização face à variedade plurimodal, à incerteza, à
complexidade, à explosão da intercomunicação, é preciso insistir no conhecimento, na informação,
na cultura e, sobretudo, na educação ao longo da vida.
É, então, possível, construir uma grande ideia de Universidade, que ao cepticismo fácil, oponha
uma razão crítica, geradora de consensos e capaz de validar normas comuns nos espaços públicos;
que à cultura pragmática da gestão dos factos, oponha a cultura utópica dos projectos de
transformação, baseados na capacidade da razão criadora.
Um projecto de Universidade que enalteça o que de melhor se herdou da sua história, que
alargue as práticas criativas, artísticas e conviviais, capazes de multiplicar os sentidos de e para a
existência, que promova a cultura da participação, do afecto, da memória viva do passado e da
perspectiva de um futuro valorizado, que não abafe a diferença.
Um projecto de transformação que, à fragmentação das relações, oponha um movimento de
retorno ao espaço local, como sujeitos autónomos, criadores e solidários em todos os planos da vida
universitária - para que o direito ao belo, à memória identificadora, ao saber e ao divertimento
lúdico-convivial, constitutivos do direito á Educação, sejam entendidos como exigências
incontornáveis em todos os domínios da Universidade.
Os Serviços de Acção Social têm por missão contribuir para essa formação integral, que visa a
inquietude e a insatisfação e que permanece como um recurso de significações e uma reserva de
sentido, isto é, têm por ambição formar liberdades, despertar valores e revelar limites.
Neste singelo objectivo, a Acção Social completa o verdadeiro sentido da Universidade, onde o
cidadão é verdadeiramente protagonista, porquanto a arte, a ciência, a cultura, a saúde, o desporto –
em suma a Educação -, constituem a tal busca de unidade, que se encontra alojada em semelhanças
escondidas, já que quanto mais a pessoa é comunitária mais é pessoa; quanto mais a comunidade é
comunidade mais é promotora da pessoa.
Mas, para quê a Universidade?
A pergunta tem de ser feita. É que continuamos ainda a pensar erradamente na fábrica de
diplomas, na máquina de dar instrução. Falta neste raciocínio a dimensão cívica: trata-se de apelar à
dimensão qualitativa, à actuação para além da epiderme – de apostar na formação de cidadãos aptos
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a compreender as mudanças e a responder aos estímulos novos. Cidadãos capazes de escolher e de
valorar.
Na literatura portuguesa, António Sérgio foi dos que melhor colocou este problema. Numa nota
à imprescindível “Educação Cívica”, de 1915, Sérgio dizia-nos: «Não vos canseis com problemas
de compêndios e programas; cumpre revolucionar os próprios métodos, o ambiente social (…)
apelar para as acções e para os hábitos pelas acções instituídos. Uma carneirada escolar dá uma
carneirada administrativa e um decorador de compêndios um amanuense; mas se cada escola for
uma cidade, um laboratório, uma oficina; se conseguirmos deslocá-la do enciclopedismo para a
criação – o aluno ao sair irá marcado, terá amoldado o seu espírito à iniciativa produtora e virá a ser
para a sociedade uma fonte de progresso.».
Se assumirmos a função de nos constituirmos em factor de qualidade, de compreensão do
concreto da vida, de atenção aos valores e aos princípios, bem como se nos tornarmos promotores
de autonomia, de tolerância, de respeito mútuo, de entendimento da complementaridade entre razão
e sentimentos e de apelo à iniciativa, à criatividade livre, ao espírito crítico e ao sentido de verdade,
de justiça e de solidariedade, estaremos a transformarmo-nos em sujeitos abertos à inovação e à
modernidade, à cidadania e à vida activa – tornando-nos, deste modo, num poderoso factor de
mudança.
Não faltarão, certamente, as caricaturas bem intencionadas dos que confundem a prioridade
cívica e educativa com as mais variadas formas de paternalismo – como se o futuro dependesse de
receitas sobre as mais diversas matérias. De pouco valerá ficarmos pelas receitas, sobretudo se
compactuarmos com a preguiça e o horror à dúvida, à leitura ou à complementaridade de saberes…
O primado das receitas para tudo origina um assustador divórcio com a vida, correndo-se o risco de
fabricar utilitaristas rasteiros, mais preocupados com o lucro e a conquista da melhor técnica para
alimentar, quer as pequenas soberbas, quer os grandes desastres.
Das pequenas soberbas estão cheias as burocracias e o mundo yuppie, onde se cultiva e dinheiro
e o êxito fáceis. Dos grandes desastres falam as crónicas dos novos marginalizados e do avanço das
desigualdades, dos privilégios ilegítimos, ou da falsa suposição de que o desenvolvimento se pode
aferir por acréscimos de produto ou de rendimento globalmente considerados.
Ai daqueles que renunciarem a fazer escolhas autênticas ou a exercitar a sua liberdade e a sua
cidadania. Ai daqueles que confundirem rigor e conhecimento com indiferença relativamente a tudo
o que nos cerca. Pascal diria com espírito geométrico que nada se pode ignorar. E que deve ser a
Universidade senão um local de encontro e de confrontos, mas sobretudo um centro onde as
heranças humanas se transmitem? Não se trata de reinventar a vida e as coisas ou a história, mas sim
de aprender a olhá-las, a percebê-las e a partir delas para essa sempre renovada imagem que é o
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percurso de cada um. Não se trata afinal de cultivar infalibilidades, como essas que por aí se
alimentam, mas sim de nos dispormos a olhar o que nos cerca com muito mais modéstia e
capacidade de admiração do que é usual. Só assim será possível termos ideias claras e distintas. Há
que saber interrogar. Há que saber procurar. A Universidade não se pode limitar a preparar para a
vida que lá vem. É a própria vida que tem de se manifestar na Universidade. É por isso já a
responsabilidade dos cidadãos que começa a ser assumida pelos jovens estudantes, desde o
momento em que vão ganhando autonomia e capacidade de compreenderem a liberdade.
Mas o que se pretende?
Pela abertura à acção e à vida, trata-se, no sentido popperiano, de incentivar a aspiração humana
à verdade – sabendo-se que nunca teremos a certeza de chegar a ela. Importa, pois, cultivar a
exigência na procura e a modéstia quanto aos resultados obtidos. É por isso necessário cultivar a
vigilância, manter o espírito crítico sobre as teorias e as hipóteses que estão em circulação, saber
estar abertos à confrontação de opiniões.
Numa palavra: é uma ética da responsabilidade que se impõe. Ética que apela não só à
inteligência, mas também à sabedoria. Porque não basta afinar a capacidade de resposta aos
estímulos. Há que relacioná-la com a necessidade de compreender o sentido da vida e a vocação
humana para a liberdade.
A nossa visão cívica – de cidadãos universitários -, não deseja uma Universidade limitada à
transmissão de conhecimentos técnicos, ou onde se cultiva um qualquer minimalismo ético. Os
direitos do homem, a tolerância, o respeito mútuo, a democracia, os valores éticos não podem ser
realidades distantes de uma visão aberta e humanista do mundo em que vivemos.
Há que apostar abertamente no COMPROMISSO. A Universidade não pode, assim, abster-se de
uma concepção positiva da vida e dos lugares das pessoas e cidadãos neles, como agentes de criação
e de aperfeiçoamento.
Como escreveu Mounier «a liberdade da pessoa é a liberdade de descobrir por si mesma a sua
vocação e de adoptar livremente os meios de a realizar.»
Esta é a margem estreita que nunca poderemos esquecer. Pluralismo exige, em suma, a
protecção da diversidade positiva – e não de uma soma de abstenções e de indiferenças. Daí a
importância da noção de COMPROMISSO - o assumir concreto de uma responsabilidade, como
dizia Landsberg -, como antídoto contra a concepções de minimalismo ético. Aí se situa o respeito
dos Direitos do Homem como pedra angular do pensamento democrático contemporâneo. E é esse
horizonte ético do nosso tempo a que a Universidade e nós próprios não podemos ficar alheios.
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Tal como Mounier explica, «Não é embriagando-se com forças vagas e gestos grandiloquentes,
não é submetendo-se às tiranias interiores e colectivistas que o homem de hoje poderá fugir ao
espiritualismo e ao materialismo. È situando-se pessoal e colectivamente num universo reabilitado,
é comprometendo-se pela livre decisão de uma pessoa que se renova em gestos responsáveis e a
uma luz unificadora».
E refiro outro grande nome Jean-Marie Domenach que chamava a atenção para a necessidade de
nos interrogarmos para além dos lugares comuns, sobre a complexidade do que é humano.
«Como ousamos pôr em questão a sociedade se não começamos por nos pôr em questão a nós
próprios, às nossa queridas ideias e à nossa velha linguagem? Ouço lamentar que vivemos numa
época pouco interessante: mas então porque não se tenta, se há falta de aventura e de combates, lutar
primeiro consigo mesmo, como treino, enquanto se espera o inimigo?»
Com ironia e acutilância o autor criticava ainda os instalados nas suas conclusões e nas
doutrinas acabadas sobre o mundo e a vida.
Domenach propunha, assim, que não puséssemos a cabeça na areia, seguindo o velho método do
único animal que descobriu uma subtil estratégia para ter sempre razão. Não é recusando o que nos
rodeia e a sociedade em que vivemos que poderemos descobrir o sentido para a vida, como procura
plural. E se falamos de sentido, não se trata nem de reencontrar um qualquer fio vermelho para a
história, nem de voltar a sonhar com qualquer paraíso perdido. Referimos, sim, a necessidade do
enraizamento dos valores – verdade, justiça, bondade, beleza -, numa humanidade tolerante e
equitativa. Em vez de uma sociedade de robtots ou de zombies, há que olhar com muito maior
atenção para os elos concretos, tantas vezes frágeis, em vez de cultivar as mistificações mascaradas
de epopeia…
A busca de sentido tem, por isso, de se ligar cada vez mais à recusa de uma caminhada sem
interrogações e sem modéstia, que permita percebermos que o aperfeiçoamento humano é
incessante, já que a verdade e o erro coexistem permanentemente como a certeza e a dúvida…
Como dizia Régio, no seu Cântico Negro: «Nasci do amor que há entre Deus e o Diabo». E
acrescentava: «Ah, que ninguém me dê piedosas intenções / Ninguém me peça definições /
Ninguém me diga vem por aqui.» É esta a tensão fundamental e exigente da procura de significação
que aqui se manifesta. Não de um sentido imposto e unívoco – mas de um apelo constante à
diferença e à complementaridade, à singularidade e ao outro.
Que tem isto a ver connosco? Tudo !.
Sobretudo, num momento em que a tentação das simplificações grotescas é cada vez mais
intensa. Há que ousar fazer a passagem para o outro lado do espelho, com Lewis Carroll, para que
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percebamos melhor os pequenos enigmas do quotidiano e da humanidade concreta – para, no fundo,
entendermos melhor o rosto do nosso próximo, para usar uma expressão tão cara a Lévinas.
Descer das torres de marfim? Abandonar as ondas do nosso hedonismo? Recusar um
utilitarismo estreito, com excesso de eficácia e míngua de sentimento?
A complexidade do homem e do mundo obriga-nos a combater o conformismo e a indiferença
que se esconde por detrás das estratégias de sedução. Ortega e Gasset fala de señoritos satisfectos.
O bem estar, o consumismo, a cultura do indiferenciado. Gente que corre atrás do imediato com ares
de prosápia e de domínio.
Porquê tudo isto?
Porque nos deixámos deslumbrar pela facilidade – tornando-nos cada vez mais dependentes de
estruturas centralizadas que nos condicionam poderosamente e que nos deixam cada vez manos
espaço de protagonismo e de intervenção, incapazes de dialogar e de influenciar pessoalmente o
nosso próprio destino. Por excesso de confiança e por indigestão hedonista. É o efémero que se
afirma e com ele a ânsia de possuir mais, de ser mais vistoso, de ostentar teres e haveres com maior
luzimento.
É verdade que em todas as épocas o homem correu atrás do passageiro e do fútil e não foi isso
que comprometeu definitivamente a criatividade da espécie ou as virtudes civilizacionais. Mas hoje
as sociedades abertas obrigam-nos a ter a coragem de lhes reconhecer as virtudes e as limitações,
deixando na penumbra ou reprimindo a interrogação sincera sobre o que queremos, aquilo de que
gostamos ou o que procuramos.
Parece, deste modo, que aquilo que ganhamos materialmente não tem tido correspondência
exacta no tocante à consciência. Há um défice de humanidade significativo. Somos cada vez mais
consumidores passivos, talvez carneiros em manada. Estão a instalar-se novas formas de domínio,
novas oligarquias, novos hegemonismos.
5. Quais são os grandes desafios? O que significa ser cidadão universitário? O que representa o
progresso e o desenvolvimento da sociedade?
É tempo descobrir uma certa “aristocracia do comportamento”, como escreveu Alçada Baptista
no livro «Os nós e os laços», desde que represente um modo de assumirmos a liberdade e a
igualdade na consideração e no respeito, como algo que nunca pode estar ausente, mesmo nas
escolhas mais simples e quotidianas. Temos de libertar-nos da passividade, do falso decadentismo,
sem passado e sem objecto, ou da sensação satisfeita e cínica de que nada vale a pena. Temos de ser
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cada vez mais sujeitos de direitos, de sentimentos e de anseios. A aristocracia do comportamento
necessita, no fundo, que sejamos mais modestos, mais tolerantes e mais exigentes. A liberdade
exige, no fundo, mais vontade e mais espírito de verdade. O pluralismo autêntico faz-se, afinal, de
mais respeito mútuo. Assim compreendemos melhor as diferenças e as singularidades.
A Universidade não pode deixar de assumir esse lado nobilitante de apelo às singularidades,
capazes de compreender a um tempo a força individual das pessoas e a essencial criatividade das
solidariedades livres baseadas na diferença e orientadas para a justiça como equidade.
É esta aventura para que somos convocados, para a cidadania universitária
A linha do nosso horizonte ideal é, pois, aquela onde se podem e devem desenhar os contornos
de uma sociedade civil robusta e, portanto, de uma democracia plena, não meramente formal ou
insidiosamente autoritária, de uma cidadania como crivo, que separa o útil do fútil, a verdade do
relativismo, o belo do feio, o expressivo do fosco, o límpido do turvo, a transparência da
obscuridade.
O que nos move é a recondução socialmente exigente das várias formas de cultura a esse crivo
tão pragmático, mas não menos universal, que é o exercício crítico, empenhado, concreto - nos mil
modos de a exercer em outras tantas dobras, de uma sociabilidade hoje tão difícil e complexa - da
cidadania, ela mesma.
Estamos, por isso, empenhados no crescimento, no aprofundamento e na extensão de uma
cidadania que recolha e amplifique todos os valores e ideais, que promovam a tolerância, a
diferença, a lógica argumentativa, o consenso activo, a liberdade subjectiva e a liberdade externa, a
autenticidade, a solidariedade, a beleza, as afinidades colectivas, o equilíbrio in progress da
colectividade.

É pois, nosso desígnio, assumir estas ideias força, como indício, como sinal de uma vontade
construtiva e plural, numa interacção que só o livre exercício da cidadania pode tornar possível.
Com a humildade que, como lição, recebemos daqueles que visionaram a Universidade,
propomo-nos contribuir para o projecto de uma sociedade de homens como sujeitos autónomos,
criadores e solidários, em todos os planos da vida. Por outras palavras: uma sociedade que nos leve
a empreender certas acções, sem nos importarmos de saber se, quando ou como elas serão coroadas
de êxito, sem nenhuma garantia de poder um dia tirar delas algum proveito.
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Um projecto que conduza à minimização do sofrimento evitável, que fomente uma pedagogia de
entreajuda, que combata o egoísmo, a competição selvagem, que se oponha à agressividade como
regra de conduta.
A utopia como atitude, como comportamento, como regra de vida. Como ética e como estética.
Ou, parafraseando Herberto Helder, «como um estado de clandestinidade na ditadura do mundo».
E depois ? Perguntam os medrosos do que está para vir. Depois, o mundo continua a dar voltas,
os homens continuam a viver e a morrer, os deuses continuam a ser impassíveis e a árvore continua
a florir e a frutificar.
Para que temer o futuro? Porque não nos lançamos a ele com o mesmo afã devorador com que
sondamos o passado? Se nós temos, ou parecemos ter, no celticismo anelante da nossa alma o amor
do desconhecido e até do inalcançável, porque receamos das novidades? Quem nos desvirtuou o
espírito, que já nem parecemos ser o que fomos um dia ? Não temos novas terras a descobrir;
porque não nos aventuramos a descobrir novas regiões da inteligência e da sensibilidade?
Meus Amigos:
Perguntaram-me, um dia, acabado de chegar à Universidade, se o meu sonho de Mundo e de
País, de relações das pessoas e das coisas, seria possível ou apenas uma utopia.
Ainda hoje não sei responder.
Sei, apenas, que é urgente unir convivialmente duas palavras do nosso tempo: solidariedade e
participação, num projecto de transformação social que, à massificação consumista e ao esteticismo
gratuito, oponha o alargamento das práticas artísticas e criativas, fruitivas e conviviais, capazes de
multiplicar os sentidos de e para a existência, que à cultura do isolamento, da privatização, da frieza,
do presente vazio e do egoísmo do sucesso individual, oponha a cultura da participação, do afecto,
da memória viva do passado e da perspectiva de um futuro valorizado, da solidariedade, que não
abafe a diferença.
E também sei que é possível, construir uma grande ideia de País, que ao cepticismo fácil,
oponha uma razão crítica, geradora de consensos e capaz de validar normas comuns nos espaços
públicos; que à cultura pragmática da gestão dos factos, oponha a cultura utópica dos projectos de
transformação, baseados na capacidade da razão criadora.
Um projecto nacional de transformação, que enalteça o que de melhor se herdou da sua história,
que, à fragmentação das relações, oponha um movimento de retorno ao espaço local, como sujeitos
autónomos, criadores e solidários em todos os planos da vida educativa - para que o direito ao belo,
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à memória identificadora, ao saber e ao divertimento lúdico-convivial, constitutivos do direito à
Educação, sejam entendidos como exigências incontornáveis em todos os domínios da
Universidade.
Individualmente ou associados, todos devemos ter por missão contribuir para essa formação
integral, que visa a inquietude e a insatisfação e que permanece como um recurso de significações e
uma reserva de sentido, singularmente movidos pela ambição de formar liberdades, despertar
valores e revelar limites.
Somos diferentes e somos nós mesmos. Ao assumirmos esta visão aberta de identidade - aberta
ao movimento, aos outros e ao diálogo (diálogo-reconhecimento de liberdade, como diria Jean
Lacroix) -, estamos a aceitar-nos tal como somos, por nós e pela nossa circunstância. Identidade
deixa, assim, de ser uma doença obsessiva, um medo perante o que muda e o que é diferente, para
passar a ser um sinal de vida, de existência, de ligação e amizade.
Como disse Fernando Pessoa: «uma nação que habitualmente pense mal de si mesma, acabará
por merecer o conceito de si que anteformou. Envenena-se mentalmente».
A vida vive-se vivendo – como tarefa gradual, aberta, plural e democrática. É esse o sentido
celebrizado pelo Prof. Keating no filme “Clube dos Poetas Mortos”, de Peter Weil.
Há, pois, que saber contrapor à descentragem permanente dos portugueses da sua própria
realidade, de que fala Eduardo Lourenço, uma natural assunção do que somos individual e
colectivamente.
Aprendi com Oloff Palm que apenas a visão larga e tolerante, a generosidade e a capacidade de
sermos fiéis a causas, projectos e pessoas nos permite ir além da periferia.
Ou como escreveu Mário Soares - ele próprio um dos símbolos da cidadania portuguesa,
europeia e mundial -, «os universitários portugueses são os novos descobridores que restituirão o
Mundo a Portugal e Portugal ao Mundo. Não apenas o mundo acanhado desta nossa casa planetária,
mas o universo do infinitamente grande e do infinitamente pequeno. Uma nova aventura está em
marcha neste início de século. Os Portugueses não podem estar à margem dessa aventura do homem
de hoje. Têm de assumir essa irrecusável responsabilidade. Fiéis ao seu humanismo próprio, saberão
pôr a ciência e as técnicas ao serviço do homem - de todos os homens.»
É esta a superioridade moral das sociedades democráticas. Os universitários têm, no fundo, de
ser mobilizados para todos os grandes debates da sociedade contemporânea – não como grupo à
parte, separado, mas como cidadãos que têm de começar desde já a pôr a generosidade criativa ao
serviço da sociedade. E não se vos pede que deixem na penumbra a procura própria dos melhores
caminhos. Os jovens universitários têm de conseguir por si o direito ao protagonismo na sociedade
em que se encontram, enquanto esta lhes deve criar, como a todos os cidadãos, condições de
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igualdade, de oportunidades, capazes de darem sentido útil à igual consideração e respeito devido a
todos. Nem privilegiados, nem menorizados, os jovens cidadãos são chamados a construir e a
aperfeiçoar a sociedade.
A Universidade será tanto mais rica quanto melhor se souber renovar e quanto melhor souber
favorecer e incentivar a complementaridade dos contributos.
O País precisa de ideias novas e da generosidade de quantos não baixam os braços ante a
necessidade de encarar com frontalidade a resposta aos estímulos concretos do mundo
contemporâneo.
Estamos numa encruzilhada de mudanças profundas. A convicção, e a responsabilidade, os
valores e os factos, o pensamento e a acção são faces da mesma moeda. A renovação do pensamento
passa por uma rigorosa compreensão disso mesmo. A Universidade tem todas as condições para
compreender o movimento – assim a responsabilidade e a cidadania não voltem as costas uma à
outra.
Ou como escreveu Camões:
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança;
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.
Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança:
Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem, se algum houve, as saudades.
E nós, que podemos fazer? Que nos é exigido?
Continuar a acreditar que o belo é o esplendor da verdade. E comover-nos com isso.
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Capítulo 2: Experiências integradas de investigação na saúde e bem-estar no
Ensino Superior
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Ansiedade dentária em estudantes universitários: análise factorial confirmatória do Dental
Fear Survey e do Modified Dental Anxiety Scale
Pedro Nuno Lopes, Anabela Pereira, Florencio Vicente Castro & Emanuel Ponciano
Serviços Médico-Universitários da Universidade de Coimbra; Universidade de Aveiro;
Universidad de Extremadura, Universidade de Coimbra
A Universidade de Coimbra vem disponibilizando, desde 1972, consultas médicas das
mais diversas especialidades aos seus alunos, de forma gratuita, através dos seus Serviços de
Acção Social, nomeadamente dos Serviços Médico-Universitários (Luzio Vaz, 2009). Na
especialidade de Medicina Dentária são tratados cerca de 1500 pacientes por ano (Lopes,
Medeiros, & Luzio Vaz, 2005). Mesmo entrando em conta com estimativas conservadoras da
prevalência de uma forma de ansiedade específica relacionada com a consulta de medicina
dentária, na ordem dos 3,5% - a literatura internacional coloca esta estimativa entre os 4,2 e
23,4% (Locker, Shapiro, & Liddell, 1996; Vassend, 1993); dados não publicados referentes à
nossa amostra situam-na entre os 3,4 e os 5,5% - , estaremos a falar de cerca de 50 utentes dos
nossos Serviços que podem ver a sua qualidade de vida afectada por este fenómeno, ou de mais
700 estudantes da Universidade de Coimbra.
Parece então, para abordar de forma adequada esta questão, importante adaptar
questionários psicométricos usados na avaliação e mensuração da ansiedade dentária, tais como
o Dental Fear Survey (DFS) (Kleinknecht, Klepac, & Alexander, 1973), e o Modified Dental
Anxiety Scale (MDAS) (Humphris, Morrison, & Lindsay, 1995).
O objectivo deste trabalho, integrado num trabalho mais amplo de validação destes
instrumentos (Lopes, 2009), é estudar a estrutura factorial de versões portuguesas do DFS e do
MDAS, numa amostra de alunos da Universidade de Coimbra.

Material e métodos
Participantes
A amostra, de conveniência, foi constituída por 560 alunos de ambos os sexos (30,7% do
sexo masculino) da Universidade de Coimbra.
Instrumentos
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O DFS é um questionário constituído por 20 itens que visam medir a ansiedade associada
a variados estímulos relacionados com a consulta de medicina dentária. Cada item é pontuável
de um a cinco, de acordo com o grau de concordância do respondente. A pontuação total da
escala é calculada pela soma das pontuações dos itens e pode variar entre 20 (ausência de medo)
e 100 (nível mais alto de medo). Os estudos de análise factorial realizados apontam para uma
tendência para que sejam encontrados três factores, cujos itens dizem respeito a: (1) padrões de
evitamento de consulta e ansiedade antecipatória (itens 1, 2, 8-13); (2) medo associado a
procedimentos e estímulos específicos (itens 14-19); e (3) sintomas de activação fisiológica
durante tratamento dentário (itens 3-7). O item 20, respeitante ao medo global satura de forma
cruzada nos três factores, e os itens 11 (sentado na cadeira do dentista) 12 (cheiro do
consultório) 13 (ver o dentista) saturam também de forma mais elevada nos factores respeitantes
à ansiedade antecipatória e aos estímulos relativos à consulta (Cesar, de Moraes, Milgrom, &
Kleinknecht, 1993; Kleinknecht, Thorndike, McGlynn, & Harkavy, 1984; McGlynn, McNeil,
Gallagher, & Vrana, 1987). Há estudos publicados que demonstram a fidedignidade e validade
de versões do DFS em várias línguas, em amostras da população geral, estudantes universitários,
pacientes normais e pacientes ansiosos.
O MDAS é constituído por cinco afirmações descrevendo situações relacionadas com a
consulta dentária: (1) se amanhã fosse ao seu médico dentista para tratamento; (2) sentado na
sala de espera (à espera de tratamento) (3) prestes a brocar um dente; (4) prestes a fazer uma
destartarização e polimento (limpeza); (5) prestes a receber uma injecção de anestesia local na
sua gengiva, por cima de um molar superior. Cada um dos itens é pontuável numa escala de
cinco pontos, que varia entre o nada ansioso e o extremamente ansioso, sendo que a pontuação
total da escala pode variar entre os cinco e os 25 pontos. O MDAS foi validado em diferentes
línguas e culturas, tendo apresentado propriedades psicométricas muito robustas.
Procedimentos
Os questionários foram aplicados a uma amostra de estudantes do ensino superior, numa
única sessão, colectivamente, na sala de aulas, imediatamente antes do início de uma aula
prática ou teórico prática, durante o período escolar e após explicação prévia da finalidade do
estudo. Os questionários foram preenchidos de forma anónima e voluntária.
A análise estatística foi efectuada recorrendo aos programas informáticos SPSS 16.0 para
Windows (SPSS Inc., 2007) e Amos 16.0 para Windows (Arbuckle, 2007).
Resultados
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Os 20 itens do DFS foram submetidos a uma análise factorial exploratória. A extracção
de factores foi efectuada com recurso ao método Principal Axis Factoring.
A análise do teste gráfico de Cattell, nomeadamente do ponto de inflexão da curva,
apoiada no critério de Kaiser (valores próprios maiores que 1,0), sugere a retenção de um, dois
ou três factores, esta última solução consistente com a estrutura factorial a priori referida por
Kleinknecht et al (1984), McGlynn et al (1987) e Cesar et al (1993). Optou-se então por manter
a estrutura de três factores.
Para a solução de três factores, em que estes explicam 66,254% da variância total, a
rotação Oblimin foi a que apresentou uma estrutura mais clara, em que se podem identificar
itens relacionados com (I) medo associado a procedimentos e estímulos específicos (itens 11,
12, 14 20); (II) evitamento de consulta e ansiedade antecipatória (itens 1, 2, 8 10, 13); (III)
sintomas de activação fisiológica durante tratamento dentário (itens 3 7). O item 11 (sentado na
cadeira do dentista) apresentou saturação cruzada para os factores I e II, tendo sido agrupado no
factor em que o valor da saturação era maior.
Tendo como base esta solução de três factores para a estrutura factorial do DFS proposta
a partir da análise factorial exploratória, formulou-se um modelo também de três factores que foi
testado através de uma análise factorial confirmatória, com o item 11 a saturar nos factores I e
II. A inspecção dos índices de modificação evidenciou correlações significativas entre os erros
residuais para alguns itens da escala, nomeadamente e14↔e15, e16↔e17, e16↔e18, e17↔e18,
e1↔e2 e e1↔e8. O conteúdo dos itens (14 e 15 – agulha; 16, 17, 18 – broca; 1, 2, 8 – marcação
de consulta) é partilhado, o que faz admitir a possibilidade de haver alguma sobreposição entre
eles. Assim, permitiu-se a correlação da co-variância dos erros destes itens como representado
na Figura 1.
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Figura 1 – Modelo de três factores do DFS

Obtiveram-se, para este modelo, os seguintes índices de ajustamento: χ2=514,444;
g.l.=160; p<0,001; Goodness of Fit Index (GFI)=0,913; Adjusted Goodness of Fit Index
(AGFI)=0,885; Tucker-Lewis Index (TLI )=0,949; Comparative Fit Index (CFI)=0,957; Root
Mean Square Error of Approximation (RMSEA)=0,064; IC90(0,058 0,070), que podem ser
considerados francamente bons.
Relativamente ao MDAS, os seus 5 itens foram também submetidos a uma análise factorial
exploratória. A extracção de factores foi efectuada com recurso ao método Principal Axis
Factoring.
A análise do teste gráfico de Cattell, apoiada no critério de Kaiser, sugere a retenção de
apenas um factor. No entanto os resultados obtidos por Yuan et al (2008), em que é descrita uma
estrutura factorial com dois factores (ansiedade dentária antecipatória e ansiedade dentária ao
tratamento) levaram a que se explorasse esta solução.
A solução de dois factores foi rodada (rotação Oblimin com normalização de Kaiser) e
avaliada, comparando-se os dois factores com os publicados na literatura. Ambas as rotações
apresentaram uma estrutura factorial bem definida e consistente com a estrutura obtida por Yuan
e colaboradores (2008), com itens dizendo respeito a ansiedade dentária antecipatória (Factor
I - itens 1 e 2) e ansiedade dentária relacionada com o tratamento (Factor II - itens 3, 4 e 5).
Esta solução foi sujeita a uma análise factorial confirmatória em que se permitiu que as
duas subescalas co-variassem e se assumiu que os erros de medição fossem não sistemáticos,
isto é, que não houvesse erros correlacionados.
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Figura 2 – Modelo de dois factores do MDAS

Obtiveram-se, para este modelo (Figura 2), os seguintes índices de ajustamento:
χ2=9,643; g.l.=4; p=0,047; GFI=0,993; AGFI=0,974; TLI=0,990; CFI=0,996; RMSEA=0,051;
IC90(0,006 0,094).
Discussão
Da análise factorial exploratória do DFS, o estudo do teste gráfico de Cattell sugere a
retenção de apenas um factor, que explica 52,37% do total de variância da escala, e que diz
respeito à ansiedade dentária geral. No entanto, esta decisão, quando apoiada no critério de
Kaiser (valores próprios maiores que 1,0), remete para uma solução com três factores, mais
consistente com a estrutura factorial a priori referida por Kleinknecht e colaboradores (1984),
McGlynn e colaboradores (1987) e Cesar e colaboradores (1993).
O primeiro factor encontrado neste estudo é definido por itens relacionados com medo
associado a estímulos específicos da consulta dentária e a procedimentos terapêuticos (itens 11,
12, 14 20). Estes estímulos, que incluem sensações decorrentes da infiltração de anestesia e do
preparo cavitário com broca, fazem parte dos mais frequentemente citados por pacientes como a
base para o seu medo (Bernstein, Kleinknecht, & Alexander, 1979; 1972; Kleinknecht, et al.,
1973; 2006; Oosterink, de Jongh, & Aartman, 2008; 1987). Aliás, a importância do grau de
resposta a estes estímulos como elemento da ansiedade dentária é sublinhada pelo facto de o
item relativo ao medo global (item 20) estar incluído neste factor, que explica 52,37% da
variância da escala.
O segundo factor (itens 1, 2, 8 10, 13) está relacionado com comportamentos de
evitamento da consulta e com o medo relacionado com situações prévias à consulta (marcar a
consulta, aproximar-se do consultório,…). Este factor parece espelhar a antecipação de uma
perturbação eminente. O relevo de um factor relacionado com ansiedade antecipatória é
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consistente com a observação de que, antes de tratamentos dentários, os pacientes ansiosos
tipicamente esperam, antes da consulta, vir a experienciar mais dor, relativamente aos outros,
(van Wijk & Hoogstraten, 2005), e que, mais tarde, acabam por relatar uma menor intensidade
de dor experienciada do que aquela que esperavam (Arntz, van Eck, & Heijmans, 1990;
Kleinknecht & Bernstein, 1978). Durante este período de antecipação, alguns pacientes ansiosos
podem iniciar pensamentos negativos e catastróficos, passíveis de potenciar o stress
experienciado durante o tratamento e causar um evitamento posterior da consulta dentária (de
Jongh, Muris, ter Horst, Van Zuuren, & De Wit, 1994; de Jongh & ter Horst, 1995).
Para os pacientes com pontuações elevadas neste factor relacionado com ansiedade
antecipatória, as intervenções dirigidas à redução de medo ou ansiedade poder-se-ão focar em
processos de reestruturação cognitiva concebidos para eliminar pensamentos catastróficos,
introduzir estratégias de coping positivas, ou ambos (de Jongh et al., 1995).
O terceiro factor identificado nesta versão do DFS representa a activação fisiológica
durante o tratamento dentário (itens 3-7).
A estrutura de três factores aqui apresentada, obtida pelo método Principal Axis
Factoring com posterior rotação Oblimin, é clara e consistente quer com o constructo teórico
subjacente à construção do DFS, quer com os resultados obtidos por Kleinknecht et al (1984),
McGlynn et al (1987) para a versão original, quer para uma versão traduzida e adaptada para
português do Brasil por Cesar et al (1993).
De ressalvar que o item 11 (sentado na cadeira do dentista) apresentou saturação cruzada
para os factores I e II. Ao contrário do descrito para a versão original, em que este item e o 12
(cheiro do consultório) se encontravam no factor relacionado com situações prévias à consulta,
nesta versão os itens foram agrupados no factor que diz respeito a estímulos e procedimentos
específicos da consulta. Conceptualmente, são itens que colocam o respondente no contexto da
consulta, embora antes do tratamento, mas já com estimulação sensorial específica e idêntica à
que irá sentir durante o tratamento. Podemos, por isso, considerar uma zona de transição entre as
situações prévias e os estímulos específicos e tratamentos. Na estrutura factorial que foi
determinada para a versão brasileira, os autores encontraram saturações cruzadas nos mesmos
itens, o que poderá reforçar esta noção.
Esta solução de três factores serviu de base para um modelo subsequentemente testado
por via de uma análise factorial confirmatória, com a produção de índices de ajustamento fortes,
que sugerem um bom ajuste do modelo.
Para o MDAS, os resultados da análise factorial exploratória sugerem, e de acordo com o
estudo do teste gráfico de Cattell e dos valores próprios, um modelo de um factor. No entanto, e
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seguindo o modelo proposto por Yuan et al (2008), optou-se por também forçar a extracção de
dois factores. Os factores extraídos, que representam 80,35% da variância explicada, são
constituídos, tal como na versão chinesa, por itens que dizem respeito a ansiedade dentária
antecipatória (itens 1 e 2), e por itens que dizem respeito a ansiedade dentária relacionada com o
tratamento.
A análise factorial confirmatória efectuada revelou um excelente ajuste do modelo, com
a produção de índices de ajustamento fortes, perfeitamente sobreponíveis aos obtidos por Yuan
et al (2008).

Conclusões
Os dados obtidos reforçam a solidez estrutural destas versões do DFS e MDAS enquanto
instrumentos psicométricos e sustentam a sua aplicabilidade na identificação, rastreio e
determinação da prevalência da ansiedade dentária no contexto de uma população de estudantes
universitários.
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Gestão do stress académico: Evidências do passado e desafios para o futuro
Paula Vagos3, Luísa Santos, Sara Monteiro, Gustavo Vasconcelos, Vânia Amaral & Anabela
Pereira
Universidade de Aveiro
O estudo dos factores que influenciam o sucesso académico e a retenção tem assumido
um interesse crescente nas últimas décadas. Dentro desses factores, para além dos factores
demográficos e académicos, os factores emocionais têm ganho particular relevo (Leafgran,
1989; Szulecka, Springett, & de Paul, 1987), de entre eles o stress.
O stress surge negativamente associado à percepção que o estudante tem de si mesmo,
nomeadamente a nível de competências escolares (Goldman, & Wong, 1997), tendo sido
apontado como um dos preditores do rendimento académico (Linn & Zeppa, 1984; Pritchard,
2003; Struthers, Perry & Monec, 2000; Vaez,& Laflamme, 2008; Van Heyningen, 1997). Se
tivermos em conta que os níveis de stress entre os estudantes parecem ter aumentado nos
últimos anos (Benton et al., 2003) nomeadamente em Portugal (Pereira et al., 2009), atingindo
prevalências alarmantes (Bayram & Bilgel, 2008; Wong et al., 2006), esta problemática torna-se
ainda mais pertinente. Como consequência, as instituições de ensino deverão fornecer aos
indivíduos recursos e ferramentas para que estes consigam gerir eficazmente o stress
(Robotham, 2008).
Neste contexto, a Universidade de Aveiro tem desenvolvido vários projectos que
objectivam reconhecer factores de sucesso e insucesso académico, para fundamentar a
intervenção através de programas psicopedagógicos. Um desses projectos é o Laboratório de
Estudo e Intervenção no Ensino Superior (LEIES), que envolve uma linha de investigação
dirigida à Promoção do Desenvolvimento Pessoal e Educação para a Saúde, centrando-se na
vertente psicológica e no bem-estar e o equilíbrio físico e emocional (Almeida, Soares &
Ferreira, 1999; Gerdes, & Mallinckrodt, 1994; Russell, & Petrie, 1992). Um dos objectivos
gerais desta linha é a identificação e optimização de formas de lidar com o stress e a ansiedade
em contextos académicos, promovendo a educação para a saúde nesses mesmos contextos pela
delineação e dinamização de programas e módulos de formação acessíveis a toda a população
universitária (Laboratório de Estudo e Intervenção no Ensino Superior II -LEIES II - 2006).
Neste sentido, têm sido desenvolvidas desde o ano de 2002/2003 diversas iniciativas
para a promoção do desenvolvimento pessoal e educação para a saúde (Monteiro, Gomes,
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Pereira, Tavares, & Gomes, 2005), recebidas e avaliadas de forma muito positiva (Pereira,
Monteiro, Gomes, & Tavares, 2005). Desde 2005/06 têm sido realizados módulos de formação
especificamente sobre os sintomas, abordagens teóricas e estratégias de gestão do stress, abertos
a toda a comunidade académica (Pereira, Monteiro, Santos, & Vagos, 2007; Pereira, Monteiro,
Vagos, & Santos, 2008)
O presente trabalho pretende apresentar uma análise do módulo de formação mais
recente, relativamente ao ano lectivo 2009/2010, no sentido de verificar da sua avaliação,
eficácia e contributo para a compreensão da relação entre stress e sucesso académico,
comparando com os módulos anteriores.
Método
Amostra
A amostra foi constituída por 111 membros da comunidade académica e escolar, entre
professores (4.9%; n = 5), funcionários (2.9%; n = 3) e alunos (92.2%; n = 95). Dos alunos, 65%
são alunos do Ensino Básico e Secundário (n = 65) e 34% são alunos do Ensino Superior (n =
34). Relativamente ao sexo, 44.1% dos participantes eram do sexo masculino (n = 49) e 46.8%
eram do sexo feminino (n = 52). Dez participantes foram omissos nesta informação (9%). As
idades dos participantes variaram entre os 14 e os 40 anos (M = 18.99; DP = 4.83).
Instrumento
Para avaliar a qualidade desta formação, foi usado um instrumento de auto-resposta,
composto por duas partes. A primeira é constituída por 6 itens que abordam a qualidade técnica
utilidade, dinâmica, cumprimento de expectativas, exercícios práticos e condições do espaço. A
segunda versa a identificação de sintomas de stress e seu impacto na vida escolar, sendo
constituída por 11 itens. Todas as questões são respondidas em escala gradativa de 1, que
representa mau ou nada a 5, que significa muito bom ou totalmente.
Procedimento
Foram abertas inscrições gratuitas no módulo a toda a comunidade académica no ano
lectivo de 2009/10, à semelhança do que vem acontecendo desde 2005. A sessão decorreu num
espaço cedido pela universidade, sendo dinamizada em duas partes: teórica, versando o
conceito, abordagens teóricas e formas de gestão do stress; e prática, incluindo dinâmicas
interactivas de relaxamento, orientadas pelas autoras, a saber, relaxamento muscular de
Jacobson, associado à indução de “imagens de paz” - Wishful Thinking. Os questionários foram
distribuídos no final da sessão, sendo garantida a confidencialidade e o anonimato das respostas.
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Resultados
Avaliação da qualidade da sessão
Todos os módulos foram avaliados de forma positiva, ao nível da utilidade do tema (M =
4.34; DP = 0.68), do cumprimento de expectativas prévias (M = 4.10; DP = 0.64), da dinâmica e
pedagogia das sessões (M = 4.25 DP = 0.76), da sua qualidade científica e técnica (M = 4.36;
DP = 0.66), dos exercícios práticos realizados (M = 4.34; DP = 0.66), e das condições do espaço
(M = 3.92; DP = 0.86).
Considerando cada grau de ensino em particular e por sexo, verificámos também ter sido
realizada uma avaliação positiva, conforme pode ser visto no Quadro 1.
Quadro 1: Avaliação da sessão por grau de ensino e sexo
Utilidade do tema
Ensino Básico e Secundário
Ensino Superior
Sexo feminino
Sexo masculino
Expectativas
Ensino Básico e Secundário
Ensino Superior
Sexo feminino
Sexo masculino
Dinâmica da sessão
Ensino Básico e Secundário
Ensino Superior
Sexo feminino
Sexo masculino
Qualidade técnica e científica
Ensino Básico e Secundário
Ensino Superior
Sexo feminino
Sexo masculino
Exercícios práticos
Ensino Básico e Secundário
Ensino Superior
Sexo feminino
Sexo masculino
Condições do espaço
Ensino Básico e Secundário
Ensino Superior
Sexo feminino
Sexo masculino

n

M

DP

64
34
51
49

4.47
4.15
4.33
4.39

0.62
0.70
0.71
0.64

64
34
50
49

4.19
3.97
4.10
3.10

0.59
0.72
0.61
0.68

64
34
50
49

4.39
4.06
4.24
4.33

0.66
0.74
0.74
0.63

64
34
50
49

4.41
4.21
4.38
4.29

0.64
0.74
0.69
0.65

64
34
50
49

4.52
4.03
4.36
4.35

0.64
0.63
0.69
0.63

64
34
50
49

4.08
3.59
4.00
3.82

0.84
0.96
0.83
0.88

Avaliação da eficácia da sessão
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Verificámos um aumento significativo do nível de bem-estar percebido do início (M =
3.21; DP = 0.78) ao fim da sessão (M = 4.21; DP = 0.63) (t = -12.49; p = 0.000).
Esta diferença foi também verificada para cada nível de ensino em particular e sexo.
Especificamente, o nível de bem-estar de alunos do Ensino Básico e Secundário passou de uma
média de 3.14 para 4.27 (t = -10.28; p = 0.000); para os alunos do Ensino Superior passou de
uma média de 3.29 para 4.09 (t = -6.35; p = 0.000). Para os alunos do sexo masculino, passou de
3.26 para 4.17 (t = -6.93, p = 0.000); já para os alunos do sexo feminino, o nível de bem-estar
passou de 3.1 para 4.21 (t = -10.61, p = 0.000).
Sintomas de stress
Os participantes identificaram maior número de sintomas de stress comportamentais (M=
1.03; DP = 0.91), seguido de cognitivos (M = 0.89; DP = 0.86) e fisiológicos (M = 0.67; DP =
0.89). Esta proporção de sintomas identificados é mantida para o sexo masculino (em média
identificaram 0.80; 0.73 e 0.51 sintomas comportamentais, cognitivos e fisiológicos
respectivamente) e feminino (em média referiram 1.29; 1.06 e 0.87 sintomas comportamentais,
cognitivos e fisiológicos respectivamente), sendo que os alunos do sexo feminino identificaram
significativamente mais sintomas cognitivos do que os alunos do sexo masculino (t = -2.89; p <
0.01). Considerando o nível de ensino, verificámos manter-se a mesma proporção, com os
alunos do ensino básico e secundário a identificarem em média 1.09, 0.97 e 0.62 sintomas
comportamentais, cognitivos e fisiológicos respectivamente e os alunos do ensino superior a
referirem em média 0.85, 0.79 e 0.79 sintomas comportamentais, cognitivos e fisiológicos
respectivamente.
Stress e sucesso escolar
Verificámos existir uma correlação positiva estatisticamente significativa entre
percepção de sucesso académico, nível de controlo percebido sobre a ansiedade aos exames (r =
0.34; p < 0.001), nível de interferência percebida do stress sobre o rendimento académico (r =
0.21; p < 0.05), e nível de optimismo auto-percebido (r = 0.25; p < 0.05). Por sua vez, o nível
de controlo percebido sobre a ansiedade aos exames associa-se de forma negativa e significativa
à interferência sentida do stress na vida académica (r = -0.238, p < 0.05).
Pela análise de regressão múltipla, verificámos que, o nível de optimismo pessoal, o
nível de controlo percebido à ansiedade aos exames e a interferência percebida do stress sobre o
rendimento académico, surgem como um modelo significativo de predição de 51.7% da
variância da percepção de sucesso académico (F = 12.17; p = 0.000), sendo que todos provaram
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ser preditores positivos e significativos (β = 0.196, p = 0.03; β = 0.391; p = 0.000; β = 0.36; p =
0.000, respectivamente).
Discussão
Os resultados obtidos confirmam a qualidade da sessão de relaxamento levada a cabo na
Universidade de Aveiro, aberta a toda a comunidade académica. Os critérios de avaliação
considerados receberam pontuações sempre acima da média, sendo evidente a melhoria na
avaliação das condições de espaço em relação a anos anteriores (Vagos et al., 2009). Ainda em
comparação com anos anteriores, verificamos que o aumento do bem-estar do início ao fim da
sessão foi superior ao que vinha sendo obtido, confirmando a eficácia da estrutura teóricoprática deste módulo de formação na gestão do stress.
De uma forma geral, os participantes nesta sessão de relaxamento identificaram menos
sintomas de stress do que os participantes em sessões anteriores semelhantes (Vagos et al.,
2009). O padrão de sintomas identificados é semelhante ao encontrado no ano lectivo
2008/2009.
O nível de controlo auto-percebido sobre o stress académico parece ser forte preditor do
nível de sucesso académico, em conjunto com a interferência percebida do stress na vida
académica e com o optimismo ou perspectiva positiva da vida académica, o que vem de
encontro aos resultados encontrados anteriormente (Vagos et al., 2009). O contributo do
optimismo apenas foi verificado neste trabalho, enquadrando-se nos pressupostos da psicologia
positiva, que salienta a importância de optimizar os valores, interesses e competências do sujeito
com vista ao seu bem-estar psicossocial (Snyder & Lopez, 2007).
Os resultados obtidos ao longo destes anos, permitem-nos concluir da utilidade e
pertinência dos módulos sobre gestão do stress, o que vem corroborar a perspectiva de Pritchard
(2003), segundo o qual as instituições devem oferecer aos seus alunos iniciativas que incidam
nas diversas variáveis associadas ao sucesso. Enquanto contextos de formação e
desenvolvimento, cabe às instituições de Ensino constituírem-se num espaço reforçador e
potenciador de um desenvolvimento e integração psicossocial adequada (Almeida & Ferreira,
1999). A planificação e dinamização de sessões de promoção de competências de gestão do
stress cumpre estes objectivos.
Especificamente, sessões que versem as componentes teóricas e práticas da gestão do
stress parecem poder trazer benefícios ao bem-estar dos seus participantes, optimizando a sua
capacidade de gestão e controlo do stress. Alunos de diferentes graus de ensino, professores e
funcionários pareceram beneficiar da participação nestes módulos, que se pretende serem
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psicoeducacionais: transmitir informação, modelar competências e motivar a prática com
feedback. A eficácia das sessões em estudo é demonstrada pelas diferenças obtidas entre o bemestar no início e no fim das mesmas.
Os alunos foram capazes no final da sessão de reconhecer sintomas de stress aos vários
níveis implicados. Estarão assim mais preparados para os identificar e gerir na sua vida
quotidiana, ainda que tenham identificado, em média, apenas um sintoma de cada tipo. Isto vem
de encontro de estudos recentes, que mostram que os estudantes não estão muito aptos a
reconhecer o seu stress (Baglin, 2003). De notar que verificamos diferenças em função do nível
de ensino e sexo, denotando possíveis diferenças de desenvolvimento e valorização de diferentes
aspectos da própria vivência emocional.
O modelo preditor do sucesso académico apresentado, salienta o papel do controlo
percebido da ansiedade e do optimismo na percepção do sucesso académico. Assim, a realização
deste tipo de actividades surge reforçada.
As sessões realizadas na Universidade de Aveiro desde 2005/06 com o objectivo de
ajudar os alunos a reconhecer os sintomas de stress e geri-los, têm vindo a ser avaliadas de
forma positiva. A par de outras iniciativas, demonstra a preocupação e inovação desta instituição
de ensino na promoção da saúde e bem-estar dos alunos (Monteiro, Gomes, Pereira, Tavares, &
Gomes, 2005; Pereira, Vasconcelos, Vagos et al, 2009). O aspecto mais negativamente avaliado
foi as condições do espaço. Para a realização do tipo de actividades práticas de relaxamento em
causa, é necessário não só um espaço físico alargado, como materiais que permitam dar algum
conforto aos participantes, o que nem sempre foi fácil alcançar.
Será importante que futuramente as condições para a realização deste tipo de iniciativas
sejam mais facilmente obtidas, instituindo um sistema sistemático e periódico que ajude o aluno
a lidar com o stress ao longo da sua vida académica. Os dados obtidos no presente trabalho
poderão constituir-se em ferramentas ao dispor das instituições para desenvolverem, de futuro,
acções no sentido da educação para a saúde e promoção do bem-estar como combate ao
insucesso académico.
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Stress em Linha: Programa de Intervenção no Ensino Superior
Tânia Oliveira4 & Anabela Pereira
Universidade de Aveiro
Nos últimos trinta anos temos assistido, em Portugal, a muitas e profundas mudanças no
ensino superior. O aumento expressivo do número de jovens que frequentam o ensino superior e
a sua diversidade constituem um dos fenómenos mais visíveis, decorrentes de tais alterações
(Tavares et al., 1998). Quando as Instituições passam a ser frequentadas por uma população tão
heterogénea, configura-se como imprescindível que se preocupem, não só com o desempenho
escolar dos seus alunos, mas também com a promoção das diversas áreas do seu
desenvolvimento, contemplando para além do domínio cognitivo, os domínios psicossocial,
físico, ético-moral e vocacional-profissional, nos quais se reflectem as mudanças operadas com
o final da adolescência e as exigências colocadas por um novo contexto educativo. Na sua
relação com os estudantes, é fundamental que as Universidades favoreçam a prática de uma
frequência bem sucedida, concretizando um conjunto de acções que promovam o sucesso
académico.
A frequência do ensino superior pode ser estimulante e ter um valor positivo para o
desenvolvimento dos indivíduos, ajudando a promover a socialização, a independência e a
autonomia, factores que são significativos para o incremento da auto-estima e da resiliência.
Pelo contrário, as elevadas taxas de insucesso académico e de abandono dos cursos obrigaram as
Instituições do ensino superior a repensar as suas políticas, a reorganizar os seus currículos, a
diversificar as metodologias de ensino e a criar novas estruturas de apoio aos estudantes,
transformando-se em Instituições mais humanizadas e preocupadas com o bem-estar físico e
psíquico dos alunos (Pereira, 1999; Tavares, 2003).
De acordo com os dados apresentados nas publicações da Rede de Serviços de
Aconselhamento Psicológico no Ensino Superior (RESAPES, 2002), os problemas mais
frequentemente sentidos pelos jovens no ensino superior distribuem-se por três áreas que se
encontram interligadas: problemas relacionados com as questões académicas, desafios impostos
por questões desenvolvimentais, e desequilíbrios emocionais, que se enquadram em
problemáticas clínicas.
Pereira (1999), na tentativa de perceber as capacidades necessárias para que o aluno
universitário tenha sucesso, mostrou que este pode ser seriamente comprometido por questões
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de ordem pessoal que, mais do que as de natureza académica, se constituem como problemas
significativas. Neste contexto, partindo dos resultados de estudos realizados em quinze
estabelecimentos do ensino superior em Portugal, as situações problemáticas mais comuns estão
relacionadas com perturbações de ansiedade, com o stress, a baixa auto-estima e a depressão
(RESAPES, 2002).
O meio académico implica a realização de um conjunto de actividades enriquecedoras,
cabendo ao aluno desenvolver aptidões, de forma a lidar satisfatoriamente com a vida académica
e com o seu crescimento pessoal e social (Pereira, 2006). Quanto mais exigentes forem as
tarefas a cumprir e menor a percepção de ter os recursos necessários para lidar com elas, maior é
a probabilidade de o estudante se sentir “em stress”.
De um modo descritivo é possível listar factores potencialmente stressores, inerentes à
frequência do ensino superior (Figueira e Pinto, 2005): a separação da família, o contacto com
um maior número de colegas, com diferentes backgrounds, diversidade de estilos de ensino,
maior isolamento, relações menos próximas com os outros, menor atenção dada pelos
professores, maior responsabilidade pessoal na gestão do tempo e da aprendizagem/estudo e
maior competitividade. É apontada como possível acontecimento indutor de stress a sobrecarga
do trabalho, que se verifica quando as tarefas a realizar ultrapassam a capacidade de responder
adequadamente às exigências criadas, podendo ser quantitativa, quando o indivíduo tem
demasiado trabalho para fazer num determinado período de tempo ou qualitativa, quando o
trabalho a desempenhar ultrapassa as suas competências técnicas ou intelectuais.
Consideram-se, igualmente, como fontes de stress, a existência de relações interpessoais
insatisfatórias (que podem revelar-se desgastantes e diminuir o grau de satisfação com a vida
académica, a motivação e execução das tarefas), a incerteza em relação à inserção no mercado
de trabalho e as elevadas taxas actuais de desemprego.
Apesar de o stress não ser sinónimo de doença e de a sua existência ser necessária num
nível moderado e equilibrado pode, se for intenso, prolongado e/ou frequente, contribuir para o
aparecimento de respostas cognitivas, emocionais e comportamentais desajustadas, exacerbando
problemas psicológicos já existentes ou precipitando o desenvolvimento de perturbações
psiquiátricas. É neste contexto que têm vindo a ser desenvolvidos programas de gestão de stress,
por instituições de Ensino Superior quer internacionais quer nacionais.
O programa “Stress em Linha” incluí-se neste tipo de iniciativas, tendo sido
implementado no ano de 2006/07. O programa Stress em linha destina-se a alunos do ensino
superior e visa promover a aquisição de estratégias de gestão do stress em contexto académico.
Constituído por oito sessões, cinco das quais presenciais e três on-line, com a duração de
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noventa minutos cada, obedece a uma estrutura geral que é, no entanto, suficientemente flexível
para dar resposta às necessidades e às motivações dos participantes. A sua construção baseou-se
na revisão da literatura e nos objectivos gerais previamente assumidos. Esta intervenção é
apenas parcialmente original, uma vez que incorpora elementos do “The coping with stress
course”, desenvolvido por Clarke e colaboradores (1995). O presente trabalho pretende
apresentar os resultados da sua implementação e avaliação.
Método
Amostra
A amostra foi recrutada na população estudantil da Universidade de Aveiro, em função
de dois critérios: a) frequência de um curso do ensino superior na Universidade de Aveiro e b)
ter disponibilidade para voluntariamente participar na investigação.
Dos 29 estudantes da Universidade de Aveiro que mostraram disponibilidade para
participar, 6 viram a sua presença inviabilizada por incompatibilidade com os seus horários
lectivos. Dos restantes 23 alunos que, 82,6 % (n=19) pertencem ao género feminino e 17,4%
(n=4) ao género masculino, com idades compreendidas entre os 18 e os 58 anos de idade (M =
25.61; DP = 8.16). Frequentavam diversas Licenciaturas, Pós-Graduações, Mestrados e
Doutoramentos da Universidade de Aveiro, em diferentes anos e áreas de formação.
Instrumentos
A selecção dos instrumentos de recolha de dados utilizados no presente estudo, teve em
consideração os objectivos previamente definidos, bem como os resultados que se pretendiam
alcançar com esta intervenção. No processo avaliativo recorremos a instrumentos de carácter
quantitativo e qualitativo, mediante a utilização de escalas de recolha de dados, a elaboração de
um programa de gestão do stress e a análise do conteúdo dos trabalhos realizados pelos alunos
nas sessões on-line, uma das modalidades contempladas para o desenvolvimento do programa, a
par com a outra modalidade, correspondente às sessões presenciais.
Recorremos aos seguintes instrumentos de avaliação: Ficha de Dados Pessoais,
Programa de gestão do stress, Inventário de Ansiedade de Beck (IAB), Lista de Sintomas (LC),
Inventário Depressivo de Beck – 2ª edição (BDI-II) e Escala para Avaliação da Implementação
de Programas, para avaliar depressão, ansiedade e queixas psiquiátricas.
Procedimento
As sessões presenciais decorrem num espaço físico amplo, confortável e acolhedor e as
sessões de auto-formação (on-line) desenvolvem-se através da Internet (mais especificamente,
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do programa Messenger), permitindo que os dinamizadores conversem com os participantes,
individualmente ou em grupo, discutindo um conjunto de exercícios previamente enviados por
correio electrónico. As sessões são construídas com base num modelo colaborativo, pelo que a
sua planificação, que inclui uma sequência e tempo estimado para realizar cada actividade tem,
no entanto, subjacente uma estrutura não rígida, que permite dar resposta a preocupações ou
necessidades imediatas dos estudantes, no âmbito de uma relação que se prevê apoiante,
recíproca e genuína.
Resultados e Discussão
Relativamente à hipótese 1 (“Os estudantes que participam no programa de gestão de
stress melhorarão, de modo estatisticamente significativo, a sua sintomatologia ansiosa,
comparando os momentos de pré-teste e de pós-teste”), verificamos que esta foi confirmada pelo
nosso estudo. Constatamos que a sintomatologia ansiosa dos participantes na intervenção
diminuiu no momento de avaliação posterior à implementação do programa e que esta diferença
é estatisticamente significativa.
Relativamente à hipótese 2 (“Os estudantes que participam no programa de gestão de
stress melhorarão, de modo estatisticamente significativo, a sua sintomatologia depressiva,
comparando os momentos de pré-teste e de pós-teste”), podemos afirmar que também esta foi
confirmada pelo nosso estudo. Verificámos que os níveis de sintomatologia depressiva
demonstrados pelos participantes do nosso estudo, no segundo momento de avaliação, foram
inferiores aos registados no pré-teste e que as diferenças encontradas são estatisticamente
significativas. Estes dados vão ao encontro dos resultados obtidos por outros estudos (Seligman,
De Rubeis & Hollon, 1999; Clarke & Lewinshon, 1995), que têm demonstrado que a
sintomatologia depressiva e a depressão podem ser prevenidas através de programas
psicopedagógicos, sobretudo aqueles que se fundamentam na Terapia Cognitiva de Beck (Beck,
Rush, Shaw & Emery, 1979) e que, como tal, trabalham aspectos como o reconhecimento e
disputa do pensamento catastrófico.
Em relação à hipótese 3 (“Os estudantes que participam no programa de gestão de stress
melhorarão, de modo estatisticamente significativo, as suas queixas psiquiátricas, comparando
os momentos de pré-teste e de pós-teste”), esta foi igualmente confirmada pelo nosso estudo.
Observámos que as queixas psiquiátricas dos estudantes que participaram no nosso programa
diminuíram no segundo momento de avaliação e que essa diferença é estatisticamente
significativa. Estes resultados estão em concordância com estudos anteriormente realizados, que
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apontam para a presença de elevados níveis de psicopatologia na população universitária e que
sublinham o impacto que as dificuldades emocionais e pessoais têm no sucesso académico dos
estudantes (Ferraz, 2000; Pereira & Williams, 2001).
Em termos gerais podemos afirmar que os resultados que obtivemos mediante a recolha
dos dados dos instrumentos quantitativos, permitem-nos verificar que, para as variáveis em
análise (sintomatologia ansiosa, sintomatologia depressiva e queixas psiquiátricas) existem
diferenças estatisticamente significativas nas fases de pré-teste e de pós-teste. Podemos supor
que a participação neste programa de gestão do stress contribuiu para encontrar uma explicação
para as diferenças encontradas, sugerindo que esta intervenção parece ser eficaz para promover
a saúde mental em contexto universitário. Consideramos, no entanto, que independentemente
das mudanças ocorridas elas devem ser analisadas com prudência, uma vez que são
necessariamente multideterminadas.
Relativamente aos resultados obtidos através da análise de conteúdo dos trabalhos
realizados nas sessões de auto-formação, sugerimos que o programa possa ter um efeito positivo
ao nível da identificação de eventuais fontes de stress, na expressão aberta e na auto-regulação
de sentimentos e na utilização de estratégias de coping eficazes.
Estes dados vão ao encontro dos apontados pela revisão da literatura, que refere a
necessidade de desenvolver intervenções psico-educativas com o objectivo de melhorar a
qualidade de vida dos estudantes, nomeadamente no que diz respeito a questões de ordem
pessoal e relacional (Pereira et al., 2008).
Os principais temas trabalhados nas sessões de auto-formação, que retratavam
preocupações e dificuldades dos estudantes, coincidem com os encontrados na literatura e que
apontam para a necessidade de repensar a estruturação dos tempos lectivos para que os alunos
não se sintam sobrecarregados com as tarefas a cumprir, para a importância de potenciar o
aumento de emoções positivas (Fredrickson, 1998) e de mudar esquemas de pensamento
disfuncionais (Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979).
No que diz respeito à avaliação que os participantes fizeram em relação à intervenção,
esta é positiva e encorajadora, o que sugere a necessidade de implementar programas de
desenvolvimento de competências em contexto académico, tal como proposto por Jardim
(2007). Consideramos expressivo o facto de os participantes nesta intervenção reconhecerem,
após o seu termo, o alcance de mudanças pessoais, que foram sendo mencionadas de modo
tácito ou manifesto.
Pelo exposto, a avaliação do programa Stress em linha, parece ser encorajadora, o que
nos leva a pensar que faz sentido e é necessário implementar intervenções desta natureza é um
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iniciativa válida e produtiva, contribuindo significativamente para os objectivos integrais das
instituições de Ensino Superior que actualmente ultrapassam largamente o desenvolvimento
académico para incorporar o desenvolvimento e bem-estar pessoal e social.
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O Stress e a Ansiedade aos Exames: Contributo do Biofeedback
Humberto Rodrigues & Anabela Pereira
Universidade de Aveiro
O estudo do stress inerente ao contexto académico assume-se como uma área de
investigação em franca expansão. Os diversos factores subjacentes à frequência universitária,
quer a nível pessoal, académico ou social, fazem-se acompanhar, não raramente, de stress e
ansiedade. A maioria dos estudantes vive pela primeira vez fora da sua família nuclear, tal como
dos restantes elementos que até aí formavam a sua rede social. Adicionalmente, enfrentam uma
contínua pressão, relacionada com o seu desempenho académico e com a escolha da sua futura
carreira. Recentemente, o stress foi identificado enquanto principal factor prejudicial ao bom
desempenho académico para (32%) de cerca de 50.000 estudantes, segundo um inquérito
realizado em 74 campus universitários nos Estados Unidos. A saúde física e mental pode ser
afectada quando o nível de stress percebido ou real culmina em recorrentes ruminações, que
consomem a energia indispensável ao bom funcionamento académico, diminuindo os factores
de resiliência, como a esperança e a capacidade adaptativa. Altos níveis de distress estão
relacionados com respostas de ansiedade, depressão, ideação suicida, comportamentos de risco,
distúrbios de sono, dores de cabeça, etc. (Oman, Shapiro, Thoresen, Plante, & Flinders, 2008).
Segundo Halvorsen e Vassend, os estudantes universitários em alturas de grande exigência,
como as épocas de exames, sofrem alterações no funcionamento imunológico e, para Conway e
colaboradores, nesta fase, os consumos de tabaco e café aumentam severamente (in Dias et al.,
2001). Nestas condições, a actividade intelectual fica comprometida, a percepção do meio
ambiente altera-se, as interpretações erróneas sucedem-se e o indivíduo torna-se
intelectualmente improdutivo. A tolerância à frustração diminui e a pessoa fica ansiosa, podendo
cair num ciclo vicioso de tensão e apreensão que irá comprometer a capacidade de atenção, de
concentração, de memorização e de decisão (Serra, 2002). Deste modo, as decisões podem
tornar-se prematuras e impulsivas. A pessoa torna-se um mau observador, pois a sua atenção
está diminuída devido ao seu estado de stress. O aumento da prevalência do stress e da
ansiedade nos estudantes universitários, e consequentes associados, tornam vital a emergência
de novas abordagens para ajudar os estudantes a gerir o stress. Vários programas foram
desenvolvidos neste sentido, como por exemplo as intervenções cognitivas, as imagéticas, as
comportamentais, as sensoriais e as intervenções interpessoais (Mendes, 2002). Neste estudo,
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pretendemos estudar o biofeedback enquanto ferramenta auxiliar e complementar destas
abordagens.
O que é o Biofeedback?
Etimologicamente, a palavra biofeedback é composta pela palavra grega (bios), que
significa vida, conjuntamente com as palavras inglesas (feed e back), que significam
respectivamente alimentar e retorno. Assim, podemos constatar que se trata de um processo de
retroinformação biológica (Araújo, 2008). Segundo Yucha e Gilbert (2004), o biofeedback é
uma terapia mente-corpo que usa instrumentos electrónicos para ajudar as pessoas a obterem
controlo e consciência sobre os seus processos psicofisiológicos. Para Robbins (2001), as
primeiras aplicações do biofeedback devem-se aos trabalhos de Neal Miller na década de 50.
Este psicólogo experimental norte-americano, da Universidade de Yale, era um estudioso das
funções biológicas inconscientes e involuntárias do sistema nervoso (Araújo, 2008). Miller,
usando o condicionamento operante, descobriu que poderia ensinar ratos de laboratório a alterar
as suas funções autónomas, demonstrando que o sistema nervoso autónomo regula processos
internos do organismo, como os batimentos cardíacos, a temperatura e a pressão sanguínea. Para
Kaplan e Sadock (2007), distúrbios como a pressão alta, podem ser controlados através do treino
e condicionamento. Portanto, o biofeedback ensina as pessoas a exercerem um controlo
consciente sobre as várias funções autónomas do organismo através do feedback, ou seja, da
retroinformação biológica apresentada em dispositivos electrónicos (e.g. visuais e/ou áudio) em
tempo real, tornando visível o invisível, como se de um espelho se tratasse. Ora, na posse da
informação destes sinais, os pacientes aprendem a alterar as suas respostas autónomas através do
condicionamento operante.
Há várias modalidades do biofeedback que ajudam na aprendizagem de como controlar
inúmeros processos fisiológicos (e.g. tensão muscular, pressão sanguínea, respiração, batimento
cardíaco, estados de ondas cerebrais, temperatura e condutância da pele), tais como: o
biofeedback da resposta galvânica da pele (GSR), que mede a condutância e a resistência da
superfície da pele; o biofeedback termal mede e regista a variação da temperatura periférica e os
instrumentos de medição fazem-no regra geral em graus Fahrenheit, normalmente nos dedos das
mãos ou dos pés; o biofeedback electromiográfico (EMG) mede a actividade eléctrica dos
músculos esqueléticos; o neurofeedback ou biofeedback electroencefalográfico (EEG) regista a
actividade eléctrica cerebral e as suas ondas a partir de eléctrodos colocados no couro cabeludo;
o biofeedback cardíaco (ECG) mede a frequência cardíaca e a pressão arterial, através da
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colocação de sensores no pulso da mão não dominante e o biofeedback respiratório regista
valores da respiração.
A metodologia do biofeedback pode dividir-se em três passos: o primeiro é a medição de
um determinado processo orgânico interno; o segundo é a tomada de consciência deste processo
pela apresentação de forma inteligível desse processo orgânico e o terceiro passo é a
manipulação e controlo destes processos psicofisiológicos.
O Biofeedback Aplicado ao Manejo do Stress e Ansiedade pelos Estudantes
A nova geração de estudantes evidencia clara familiarização com as novas tecnologias, o
que para além de atraente, permite uma abordagem facilitadora e eficaz destas técnicas. Desta
forma, urge a implementação de programas por parte das universidades que fomentem esta
prática. Os instrumentos de biofeedback portáteis são simples, fáceis de usar, de custo reduzido
e podem ser uma ajuda complementar em alturas de maior exigência no combate ao stress,
aumentado o bem-estar e o sucesso dos alunos. Segundo Reiner (2008), esta tecnologia portátil
evoluiu de forma a permitir aos utilizadores a aprendizagem dos instrumentos através de um
treino mínimo. Estudos recentes demonstraram que o biofeedback portátil é mais eficaz do que
outras técnicas de relaxamento, como por exemplo o yoga, a meditação e outras técnicas de
respiração sem auxílio (Ratanasiripong, Sverduk, Hayashino & Prince, 2010). Desde a década
de 60, algumas universidades estrangeiras têm oferecido tais serviços aos alunos, mas quando os
peritos na área saem de cena, os programas não têm sobrevivido. Para controlar este problema,
uma nova abordagem foi desenhada, a qual iremos analisar. Para estabelecer um programa
“novo” de biofeedback numa universidade, de forma a ajudar os alunos a lidarem com o stress e
a ansiedade, desenvolveram-se novos critérios para assegurar um programa sustentado, simples
e económico. Este não deveria depender de uma pessoa ou de um par para a manutenção do
programa. Os autores deste estudo, adquiriram vários equipamentos para testar entre eles e os
estudantes, segundo os critérios: facilidade de uso, portabilidade, acessibilidade ao público e
necessidade mínima de aprendizagem. Existem vários instrumentos que satisfazem este critério,
mas foi seleccionado o “emWave PSR”, pela facilidade de manejo e possibilidade de conexão ao
Windows de um vulgar computador, através do “softhware emWave PC”. Foi implementado
um centro de atendimento com o equipamento informático mencionado, assim como o
biofeedback portátil em Wave PRS. Estes dois sistemas funcionaram muito bem com os
estudantes.
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Os conceitos de biofeedback foram introduzidos e treinados no computador numa
primeira fase, e seguidamente foi usado o biofeedback portátil no campus da “California State
University”. Qualquer dos dispositivos mede a variabilidade cardíaca ou o ritmo cardíaco,
fornecendo a resposta destes processos através de números, luzes, gráficos e/ou áudio. Os
estudantes puderam verificar o impacto da sua função respiratória e estados emocionais no seu
ritmo cardíaco. Deste modo, essa informação serviu para controlar a variabilidade do seu ritmo
cardíaco e as suas emoções de forma indirecta. Foi-lhes explicado e ensinado que as emoções
positivas estão associadas com a melhoria da atenção, com a tomada de decisões, a resolução de
problemas, memória, redução da pressão sanguínea e da tensão muscular e no fortalecimento do
sistema imunitário. Do mesmo modo, foram demonstrados os efeitos contrários causados pelas
emoções negativas. Através do biofeedback, os estudantes aprenderam a produzir ritmos
cardíacos associados com emoções positivas, que reduziram os seus níveis de stress e
melhorando o seu bem-estar. Grande parte do sucesso deste programa prende-se com a
facilidade de uso e gosto pela tecnologia, nomeadamente pelo biofeedback portátil, pois a
prática domiciliária entre as sessões na universidade teve uma aceitação de quase 100% dos
alunos (Ratanasiripong et al., 2010). Passado um semestre desde a implementação deste
projecto, a maioria dos estudantes participantes afirmou ter obtido controlo sobre o stress e a
ansiedade, com vários indicadores confirmando a significância desta mudança. Alguns dos
estudantes comentavam: “sinto que compreendo a minha ansiedade”; “sinto-me muito mais
calmo”. Os mentores do programa apresentaram a mesma percepção, verificando que os novos
instrumentos de biofeedback são muito mais fáceis de usar.
Num outro estudo, realizado na Marquette Universit no Wisconsin, foram comparados
os efeitos da técnica de relaxamento de Benson (BRT) com a técnica de relaxamento BAR, mas
com a ajuda do biofeedback de resposta galvânica (BAR), e obteve-se também um grupo de
controlo. O instrumento de biofeedback usado foi o “ GSR 2”, um dispositivo de mão, pequeno,
que regista a resposta galvânica da pele associada à actividade do sistema nervoso simpático,
emitindo um som que aumenta ou diminui de acordo com o nível de resistência da pele. Os
grupos foram constituídos por 78 estudantes universitários, distribuídos pelos 3 grupos de 26
cada, e os grupos BRT e BAR praticaram o respectivo relaxamento uma vez por dia num
período de oito semanas. Aplicou-se o Teste do Perfil de Estados de Humor (POMS) a todos os
estudantes, e o State Trait Anxiety Inventory (STAI), pré e pós intervenção. Os resultados
indicaram que o grupo BAR obteve uma diminuição do estado de ansiedade nos testes STAI e
POMS, em comparação com os grupos BRT e de controlo (p<0.05) (Fehring, 1983).
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Durante a primavera de 1982, na Baruch College-The City University de Nova Iorque,
realizou-se um programa de manejo do stress aplicado a estudantes. O programa aplicado foi o
Open Focus, uma técnica relacionada com o treino da atenção nas várias modalidades sensoriais
(e.g. visão, audição, olfacto, paladar, pensamentos, emoções, sentimentos corporais e sentido do
corpo). Esta técnica implica um estado de auto-integração do ambiente externo e interno. Foram
examinados os dados de 4 semestres para avaliar os resultados do uso desta técnica. Durante os
dois primeiros semestres, o Open Focus foi usado sem o recurso ao biofeedback. No ano
seguinte, o biofeedback foi incluído no programa. Todas as variáveis seleccionadas e
representativas do stress, assim como as medidas fisiológicas em todas as modalidades do
biofeedback (EEG, EMG, GSR e Termal), foram melhoradas e reduzidas. Não se encontraram
diferenças entre os dois grupos de controlo (Valdes, 1988). Para todos os grupos foi aplicada
uma escala de avaliação – Stress level assessement (SLA) – e foram medidas as suas variáveis
psicofisiológicas, usando as várias modalidades de biofeedback (Termal, GSR, EMG, batimento
cardíaco e pressão sanguínea) antes e após a intervenção. No grupo de controlo (1), foi aplicada
a SLA e medidas as suas variáveis psicofisiológicas, como no grupo experimental. No grupo de
controlo (2), as aferições foram as mesmas, no entanto, este grupo tinha entre 1-1/2 hora de
sessões todas as semanas. Todas estas sessões eram ministradas pelo mesmo terapeuta, nas quais
se abordavam assuntos do interesse dos estudantes, tendo-lhes sido mostrado o laboratório de
biofeedback, de modo a familiarizar os estudantes com os instrumentos. Este grupo de controlo
não participava no programa Open Focus ou quaisquer sessões de biofeedback, permitindo-nos
averiguar o efeito placebo.
Considerações Finais
Dos estudos mencionados neste trabalho, o biofeedback evidencia eficácia enquanto
técnica complementar no controlo do stress em contexto universitário. A literatura mostra que o
biofeedback é mais eficaz do que outras terapias sem auxílio (Ratanasiripong, et al., 2010). No
entanto, não apresentamos estudos de comparação entre o biofeedback e outras técnicas,
assumindo-se como uma limitação deste estudo.
Para Pereira (1997), o stress é um grande inimigo do estudante e, atendendo à sua
imaturidade emocional e aos diversos stressores inerentes ao contexto de Ensino Superior, este
dever-se-ía munir de programas de apoio aos alunos. Segundo Tavares e Pereira (1999), os
principais problemas em contexto universitário relacionam-se com os estudos, as indisposições,
as doenças, as depressões e a inadaptação aos conteúdos programáticos.
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Torna-se evidente a necessidade da implementação de programas de combate ao stress,
promovendo estratégias de coping adaptativas, que forneçam aos alunos importantes
ferramentas para gestão dos estados emocionais negativos. O biofeedback, sendo uma técnica
reconhecida e usada desde a década de 60, especialmente em universidades americanas, poderá
ser um contributo relevante, pela simplicidade de uso e baixo custo. Em Portugal, a fase de
conhecimento acerca do biofeedback é preliminar, pelo que ainda não foram encontrados
estudos que usem este instrumento. O biofeedback apresenta inúmeros aspectos positivos
comparativamente a outras formas de tratamento. Ao contrário do que acontece com os
tratamentos medicamentosos, esta técnica não apresenta efeitos colaterais, não é invasiva, é
segura e indolor. O paciente tem o controlo da evolução da terapia e a sua participação
consciente e voluntária apresenta um papel decisivo no sucesso da mesma, responsabilizando o
utilizador a assumir uma modificação de hábitos e comportamentos, e até a reorganização da sua
conduta. Assim, consideramos pertinente que num futuro próximo sejam implementados
programas neste âmbito, direccionados ao contexto universitário, comparando os seus resultados
com outras técnicas. Convém acrescentar que, nalguns casos, há dificuldade em aderir a técnicas
de relaxamento tradicionais e, no que se refere à literatura por nós considerada, os estudantes
aceitam com agrado a técnica do biofeedback portátil no manejo e controlo do stress e
ansiedade. Por último, deixamos em aberto e lançamos o desafio para o desenho de futuros
estudos nas universidades portuguesas através do biofeedback portátil, comparando a sua
eficácia com outras técnicas tradicionais.
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Acção Social no Ensino Superior: novos contributos para uma agenda estratégica
Hélder Castanheira, Rosa Nogueira, Pedro Oliveira, Gustavo Vasconcelos & Anabela Pereira
Universidade de Aveiro
Hoje enquanto resultado da massificação do ensino superior, chega à Universidade uma
população heterogénea nas suas origens sociais e económicas, nas suas aptidões e
conhecimentos, nas suas expectativas e projectos e de vida. Neste contexto, a Universidade e os
Serviços de Acção Social afirmam-se como organização inteligente, geradora de conhecimento
próprio, capaz de harmonizar os quatro saberes profissionais: o saber conceptual, o saber fazer,
o saber estar e o saber tratar, contribuindo desta forma para amplificar e prestigiar o valor social
do mérito. Assim, faz sentido aprofundar uma estratégia de acção social que atraia os melhores
alunos para a UA, assegurando a igualdade de oportunidades de frequência bem sucedida do
ensino superior, proporcionadora de uma educação inclusiva, isto é, que na textura académica
acrescenta valor, conhecimento e dimensão humana a todos quantos procurem a Universidade
de Aveiro, igualmente referência emancipadora e original de uma verdadeira cidadania social
(Castanheira, 2008).
A missão dos Serviços de Acção Social da Universidade de Aveiro (SASUA) concretizase em “contribuir para a formação integral dos estudantes, enquanto desígnio constitutivo do
projecto educativo da UA, proporcionando apoios sociais aos alunos, por forma a garantir a
igualdade de oportunidades no acesso e na frequência bem sucedida no Ensino Superior, em
contexto académico de cidadania activa” (PA SASUA, 2010).
Neste sentido, os SASUA que têm como visão afirmarem-se como uma referência
nacional no âmbito das políticas sociais no Ensino Superior, são promotores de vários
programas que têm como objectivo estratégico a promoção da coesão social e de onde se destaca
o programa “UA: Consciência Social” (PA SASUA, 2010).
Promovido pelos Serviços de Acção Social da Universidade de Aveiro, o “UA:
Consciência Social” integra vários projectos que têm como principal objectivo aprofundar e dar
coerência social ao projecto institucional dos SASUA, através do alargamento de iniciativas e de
um vasto conjunto de Programas (alguns deles com mais de uma década de existência), em
estreita colaboração com a Associação Académica da Universidade de Aveiro e os seus
respectivos Núcleos, bem como a Associação de Estudantes do ISCA-UA (PA SASUA, 2010).
O Programa UA: Consciência Social que integra assim os projectos: “Fundo Social
Activo”, “LUA – Linha Universidade de Aveiro”, “Certificação de Alojamento”, “Banco Social
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e de Cooperação”, “Jogos do Atlântico”, “Próximus”, “Causa Nossa”, e “Loja do Cidadão
Estudante”, adquire mais importância num momento de responsabilidade e exigência em que se
torna imprescindível assegurar o direito constitucional de que nenhum estudante do ensino
superior será excluído do sistema por razões de natureza social, económica ou financeira (PA
SASUA, 2010).
Neste contexto, a LUA (Linha Universidade de Aveiro) foi a primeira experiência
nacional de peer support em contexto de Ensino Superior. Operacionalizada no ano lectivo de
1994/1995, foi a primeira nightline (linha telefónica nocturna) de apoio a alunos universitários
por alunos universitários, a funcionar diariamente das 20h as 8h. Este serviço teve como
objectivo satisfazer necessidades dos alunos no período pós-lectivo, face a diferentes carências
inerentes ao processo de transição para o Ensino Superior ou à gestão do afastamento do
contexto familiar e social habitual. A entrada no Ensino Superior coloca variadas exigências
intra e interpessoais aos alunos, que merecem apoio psicológico, nomeadamente por um peer
counsellor (Pereira, 1997; Vagos & Pereira, 2008).
A LUA utilizava uma linha telefónica que proporcionava ajuda aos estudantes,
fundamentada nos pressupostos da actuação de um peer counsellor, através de apoio emocional,
na resolução de problemas e tomada de decisão, escuta activa, partilha empática (Carr, 1984).
Simultaneamente, permitia o desenvolvimento de um projecto de investigação sobre os
problemas do ensino superior - diagnóstico e intervenção - inserido no doutoramento da
Professora Doutora Anabela Pereira. Esta experiência de investigação-acção inaugurou a
propagação de serviços de peer counselling no país. Universidades como Évora, Coimbra ou
Algarve têm relatado as suas experiências de sucesso nesta área (Pereira, 2005; Pereira & Motta,
2005).
Assim, e considerando a política de desenvolvimento académico, vocacional e
psicossocial do aluno do Ensino Superior praticada pelos SASUA, a LUA foi reactivada em
2008, desta feita por recurso aos ambientes virtuais tridimensionais como forma inovadora de
reconhecer, compreender e prestar serviços de peer counselling a uma população universitária
variada. Esta activação experimental obteve resultados positivos, quer a nível da procura dos
serviços, como da resposta dada aos pedidos. Ainda, a experiência de voluntariado contribuiu
para o bem-estar e desenvolvimento psicossocial dos alunos participantes como peer counsellors
(Pereira et al., 2009). Estes resultados são concordantes com os resultados relatados para a
primeira activação da LUA em formato de linha nocturna (Pereira, 1997).
Tendo por base estas experiências, estava lançada a necessidade e condições para a
reactivação da LUA, desta feita em três formatos: LUA Nightline, LUA Second Life e LUA
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Face-to-Face, que se concretizou em Novembro de 2009. A LUA mantém como objectivo
prioritário a promoção da saúde e bem-estar dos alunos da Universidade de Aveiro,
desenvolvendo estratégias de formação, investigação e intervenção ao nível da promoção do
sucesso escolar, analisando e percebendo as especificidades e a eficácia desta intervenção em
diferentes plataformas, e identificando e respondendo a problemáticas e necessidades ao nível
do apoio psicológico, clínico e social.
O presente trabalho pretende dar a conhecer as várias fases do processo de construção
deste projecto de voluntariado no ensino superior e reflectir sobre processos futuros que possam
levar a um mais eficaz funcionamento dos serviços prestados.
As “fases” da LUA
LUA Second Life
O formato LUA - Second Life utiliza como instrumento essencial o ambiente
tridimensional Second Life, na ilha comprada pela UA. Foi construído um espaço específico
para este serviço, composto por dois gabinetes de consulta, um espaço informativo e de
convívio, e uma sala de reunião ou intervenção em grupo. A marcação de pedido é feita nesse
próprio espaço, e os registos de cada sessão são realizados numa página online disponibilizada e
construída para o efeito.
LUA Face-to-Face
Este serviço pretende ser um serviço excepcional e limitado a um número muito
reduzido de casos, nunca substituindo o serviço de psicologia disponibilizado pelos SASUA. As
consultas são activadas numa perspectiva da intervenção em crise, quando o apoio prestado
pelos voluntários na LUA Nightline indica a necessidade urgente de uma intervenção
psicológica sistematizada (e.g. tentativas de suicídio, ataques de pânico, violência…). As
consultas estão a cargo de psicólogas clínicas, estando neste momento 4 sujeitos em
acompanhamento presencial.
LUA Nightline
A LUA Nightline é uma linha telefónica nocturna, gratuita e confidencial, de apoio
psicológico a alunos do Ensino Superior. A LUA no Second Life é um serviço disponível através
do ambiente virtual Second Life, integrado na ilha da UA, o Second.UA. Em ambos os casos, o
apoio é prestado por alunos que recebem formação específica, supervisionada por psicólogos e
outros técnicos especializados na área, vital ao sucesso e qualidade do apoio prestado (Pereira,
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1997; 1998). A LUA Face-to-Face é um serviço presencial de consultas prestado por psicólogos
em setting terapêutico cedido pelos Serviços de Acção Social.
A activação da LUA Nightline contou com o apoio e trabalho conjunto de uma equipa
multidisciplinar, nomeadamente membros dos SASUA, da Associação Académica da
Universidade de Aveiro e do StressLab. Decorreu em várias fases, que passamos a explorar:
divulgação e recrutamento, inscrição e formação e activação dos serviços.
Divulgação e recrutamento
Com vista à operacionalização do projecto, definiram-se duas fases de inscrições para
alunos voluntários, uma por semestre lectivo (Outubro e Fevereiro). Na 1ª fase (Outubro 2009),
inscreveram-se 152 alunos com a seguinte caracterização: 126 (82,8%) do 1º ciclo e 26 (17,2%)
de pós-graduação; 45 (29,6%) do sexo masculino e 107 (70,4%) do sexo feminino. Na 2ª fase de
inscrições (Fevereiro 2010), inscreveram-se 164 alunos com a seguinte caracterização: 138
(84,1%) do 1º ciclo e 26 (25,9%) de pós-graduação; 42 (25,6%) do sexo masculino e 122
(74,4%) do sexo feminino.
Dos 152 inscritos na 1ª fase, 35 (23%) frequentaram e concluíram a Formação Básica,
com a seguinte caracterização: 33 (94,2%) do 1º ciclo, 2 (5,8%) de pós-graduação; 11 (31,4%)
do sexo masculino, 24 (68,6%) do sexo feminino.

Caracterização	
  dos	
  inscritos	
  
200	
  
150	
  
100	
  
50	
  
0	
  

1ª	
  fase	
  
2ª	
  fase	
  

Dos 164 inscritos na 2ª fase, 42 (25,6%) frequentaram e concluíram com êxito a
Formação Básica, com a seguinte caracterização: 36 (85,7%) do 1º ciclo, 6 (14,3%) de pósgraduação; 9 (21,4%) do sexo masculino, 33 (78,6%) do sexo feminino.
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Instrumentos de divulgação
Desde o início da concepção do projecto, foi claro que as novas tecnologias teriam que
ser usadas para facilitar todos os processos e chegar com mais eficácia ao público-alvo, os
estudantes da Universidade de Aveiro, tal como tem vindo a tornar-se evidente pela grande
afluência de pessoas que se inscrevem nas fases de captação da LUA.
Um dos pontos-chave do projecto consiste nas estratégias de divulgação. Sem utilizar os
meios adequados ao público-alvo, dificilmente seria conseguida uma base alargada de alunos
com intenção de ajudar, sabendo à partida que uma grande percentagem desistirá entre a
inscrição e a formação e alguns mesmo entre a formação e o início do serviço.
Assim, e fazendo uso dos meios da Universidade de Aveiro, a divulgação é feita através de 4
canais fundamentais: mailing list geral da UA (alunos-list), jornal ua@online, portal UA
(através de banners na home page www.ua.pt) e cartazes, sem desprezar a importância dos
professores e colegas como elementos motivadores.
Nas 2 primeiras fases de inscrições (outubro 2009 e fevereiro 2010), a mailing list
“alunos-list UA” foi o meio mais eficaz de captação, seguido do jornal ua@online, portal UA e
os cartazes foram o meio menos eficaz, captando menos estudantes do que os próprios
professores e colegas, conforme podemos verificar no gráfico que se segue.
Da 1ª para a 2ª fase, denotamos uma queda acentuada na percentagem de captação do
jornal ua@online e uma ligeira descida de todos os meios, facto que associamos ao cada vez
maior conhecimento do projecto por parte os estudantes, o que os leva a não eleger nenhum
meio em especial, simplesmente sabem que existe e inscrevem-se.

100	
  
	
  
	
  

EQicácia	
  dos	
  meios	
  de	
  captação	
  
80	
  
70	
  
60	
  
50	
  
40	
  
30	
  
20	
  
10	
  
00	
  

1ª	
  fase	
  
2ª	
  fase	
  

Website
Instrumento essencial para a divulgação e gestão do funcionamento de todo o projecto é
a presença web da LUA. O site foi construído na plataforma já existente do “portal UA”,
mantendo a mesma linha de
design e formato de todos os
sites

institucionais

da

Universidade,

o

que

lhe

confere

carácter

de

um

institucionalidade

e

credibilidade que é importante
num projecto deste tipo. Foi
alojado

sob

o

endereço

www.ua.pt/sas/lua, ou seja,
dentro da presença web dos
Serviços de Acção Social da
UA, uma das páginas mais
visitadas de toda a Universidade.
O

site

assume-se

como

o

veículo principal de comunicação entre
a equipa da LUA e os seus voluntários,
o seu público-alvo e público em geral.
Nele está incluída toda a informação
mais

actualizada

referente

ao
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funcionamento do projecto. Na página de entrada, são disponibilizados destaques das notícias do
jornal ua@online relacionadas com a LUA. É também relembrado o número de telefone e o
horário de funcionamento, assim como chamadas de atenção para novidades relevantes inseridas
no próprio site. Mais pormenorizadamente, subdivide-se em 4 áreas principais: “a lua”,
“equipa”, “fases da lua” e “links de interesse”.
Dentro dessas áreas, estão incluidas páginas como a apresentação geral e objectivos, uma
síntese histórica do projecto, um portfolio dos materiais leccionados, tanto na Formação Básica
como na Formação Contínua, vídeos relacionados com a LUA (reportagens, apresentações,
tutoriais), clipping (recortes de imprensa), galerias de imagens de eventos relacionados, os
contactos da coordenação geral, científica, de voluntariado e restante equipa envolvida,
informação útil relativa aos vários tipos de formação e aos vários formatos disponíveis de apoio
(Nightline, Second Life e Face-to-Face), links de interesse para o público-alvo da LUA. Será
disponibilizado brevemente um blogue, incluído no website oficial, mantido pelos voluntários e
que pretende substituir o “Log-Book” existente no gabinete da LUA, onde se registam as
primeiras impressões após cada chamada.
Inscrição e formação
Processo de Inscrição
Uma das páginas mais visitadas do website é, no entanto, a dedicada às inscrições
(outubro e fevereiro de cada ano) em que é disponibilizado um pequeno formulário para os
potenciais voluntários manifestarem o seu interesse em colaborar com o projecto. A página
relativa à escala de serviço e respectivas inscrições é, provavelmente, a mais importante e que
permite gerir com alguma eficácia cerca de 80 voluntários e as suas disponibilidades, o que se
revelou impossível de fazer com a utilização apenas do e-mail. De referir que não existe
qualquer serviço mínimo obrigatório, ou seja, os voluntários inscrevem-se quantas vezes querem
e quando querem.
Formação
Após a captação, todos os inscritos são contactados e informados das datas e horários e
locais em que decorre a Formação Básica, que consiste em módulos de aprendizagem, de cariz
essencialmente prático, versando vários temas como: técnicas básicas de aconselhamento, autocriticismo, auto-compaixão, depressão, distúrbios da sexualidade, estilos de interacção social,
falar e ajudar com a voz, gestão da agenda pessoal, helping the helpers, lidar com pensamentos
automáticos negativos, o sono e o estudo, relações interpessoais românticas, substâncias
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psicoactivas, estratégias de promoção da auto-estima e da capacidade de tomada de decisão,
entre outras actividades práticas relacionadas com os temas. Trata-se de temáticas que têm vindo
a ser salientadas como pertinentes e de preocupação frequente no ensino superior (RESAPES,
2002).
Outros meios de interacção
Outro instrumento utilizado para fazer a gestão de todo o projecto, no que diz respeito ao
contacto, que se pretende o mais eficaz possível com a equipa de voluntários é o e-mail. Apesar
do sistema de inscrições ser exclusivamente online e através do site oficial, existem sempre
alterações ou avisos de indisponibilidade, que são feitos através do e-mail para a coordenação do
voluntariado, que também utiliza o mesmo meio para fazer alguns avisos ou chamadas de
atenção ou reforço de informação que diga respeito apenas à equipa e não ao público em geral.
Em último recurso, e apenas em situações excepcionais, é utilizado o telemóvel, nomeadamente
através de SMS.
Activação dos serviços
Escala de serviço
Após cerca de 15 horas de Formação Básica, os voluntários estão aptos a inscreverem-se
na escala de serviço. Para o bom funcionamento do serviço são necessários 2 voluntários por
noite e dois suplentes, caso haja indisponibilidade de última hora de algum efectivo. Todo o
processo de inscrição é feito online. A coordenação do voluntariado distribui da melhor forma
os voluntários disponíveis, consoante os interesses do serviço. Na primeira noite de cada
voluntário, existe sempre uma supervisão. Na primeira fase, essa supervisão foi assegurada por
psicólogos da equipa. Na segunda fase, a supervisão foi assegurada pelos voluntários seniores,
ou seja, aqueles que já tiveram experiência de serviço do semestre anterior, contribuindo para a
pretendida crescente autonomização do serviço e responsabilização dos voluntários.
Espaço LUA
Para que os voluntários possam estar de
serviço

nas

melhores

condições

e

sem

prejudicarem o seu percurso académico, foi
criado o espaço LUA, que lhes permite
trabalhar,

divertirem-se,

descansar

ou

simplesmente passar o tempo entre chamadas.
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O espaço situa-se no edifício dos Serviços de Acção Social e está equipado, para além do
telefone da linha gratuita (800 208 448), com 3
computadores, acesso wireless caso queiram trazer os
seus portáteis, material de escritório, uma zona de
chill out com puffs, frigorífico, algumas comidas e
bebidas, um telemóvel para situações em que seja
necessário fazer chamadas enquanto a linha está
ocupada, entre outros equipamentos e amenidades.
Protocolo de segurança
Num serviço nocturno como a LUA, a segurança assume papel importante. Para isso, o
protocolo de segurança foi adaptado de forma a poder dar resposta a um serviço tão específico.
Assim, às 21 horas, um segurança da UA está presente no local para abrir a porta intermédia que
dá acesso à zona de gabinetes onde está sediada a LUA. Após a entrada dos voluntários de
serviço nessa noite, essa porta é fechada, evitando assim que o gabinete fique acessível a
qualquer pessoa, mesmo que saiba onde é o gabinete. Existem chaves dentro do espaço LUA
para uso dos voluntários, caso queiram sair e voltar. No final do serviço, à 01 hora, o segurança
volta para abrir a porta intermédia. Ao fim de cerca de 5 meses de funcionamento, ainda não
houve qualquer tipo de problema de segurança, o que nem sempre acontece neste tipo de
situações.
Discussão, Conclusão e perspectivas futuras
Analisando a eficácia de cada meio de divulgação, podemos em acções futuras
privilegiar uns em detrimento de outros. Previsivelmente, nas próximas fases de captação, os
cartazes serão substituidos por outro meio mais eficaz. Para isso, já foi criada a presença da
LUA no Facebook, rede social de enorme sucesso entre os estudantes e que contribui para uma
imagem de modernidade do projecto, importante quando se trata de captar um público jovem.
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Ajudar quem ajuda: A outra face da LUA
Anabela Pereira, Paula Vagos, Luísa Santos, Gustavo Vasconcelos, Sara Monteiro, Ana Torres,
Vânia Amaral, Lívia Andreucci, Ana Allen Gomes, Andreia Oliveira, José Tavares, Hélder
Castanheira, Rosa Nogueira & Pedro Oliveira.
Universidade de Aveiro
A saúde mental dos estudantes do ensino superior parece ter vindo a piorar nos últimos
anos, registando-se um aumento da prevalência e severidade dos problemas psicológicos
daqueles que procuram ajuda (Benton, Robertson, Tseng, Newton, & Benton, 2003; Gallagher
& Taylor, 2009; Sharkin, 2006). Torna-se, por isso, cada vez mais premente a necessidade de as
instituições de ensino superior delinearem estratégias de prevenção e promoção da saúde mental
dos seus alunos (Vagos & Pereira, 2008), que funcionem como alternativas ou complementos ao
aconselhamento e psicoterapia e que alcancem um maior número de estudantes, nomeadamente
alunos em risco, mas que ainda não apresentem psicopatologia.
Nesse contexto, uma estratégia que tem sido colocada em prática internacionalmente e
também em Portugal é o peer counselling, ou seja, o processo no qual estudantes, treinados e
supervisionados, ajudam outros estudantes com problemas pessoais e académicos, oferecendo
relações de apoio, clarificando os pensamentos e sentimentos, explorando opções e alternativas
e ajudando os estudantes apoiados a encontrar as suas soluções (Myrick, Highland, & Sabella,
1995).
O peer counselling é, aliás, uma das estratégias mais vantajosas, com benefícios para
todas as partes envolvidas: a instituição, os estudantes que procuram ajuda e aqueles que
ajudam. Por um lado, as instituições conseguem oferecer uma alternativa aos serviços
profissionais de aconselhamento, a baixo custo. Por outro lado, os estudantes que procuram
ajuda têm a oportunidade de falar dos seus problemas num ambiente mais informal, sem o
estigma de consultar um profissional. Por fim, os próprios alunos apoiantes podem beneficiar,
com estas iniciativas, ao nível do desenvolvimento pessoal, emocional, cognitivo e social, tendo
a oportunidade de desenvolver novas capacidades e o seu sentido cívico e de responsabilidade
(Solomon, 2004).
A Universidade de Aveiro, conhecedora das potencialidades do peer counselling em
contexto universitário, foi a primeira instituição do ensino superior português a criar, há vários
anos atrás, uma linha telefónica de apoio ao aluno por aluno. A Linha da Universidade de
Aveiro – LUA - foi um projecto implementado em 1993/94, inserido numa investigação
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conducente ao doutoramento de Anabela Pereira, docente naquela instituição, consistindo numa
linha telefónica nocturna, confidencial e de apoio psicológico a estudantes por estudantes, que
funcionava todos os dias das 20:00 às 08:00 (Pereira, 1997). Posteriormente, em 2008, foi
transportada para o ambiente virtual Second Life onde funcionou experimentalmente durante
cerca de um mês, substituindo o telefone como meio de comunicação, numa experiência
pioneira que procurou acompanhar a evolução tecnológica (Pereira, 2005; Pereira et al., 2008;
2009). No ano lectivo 2009/2010 a LUA foi reactivada enquanto linha telefónica, como uma das
valências de um serviço de apoio psicológico integrado nos SASUA, funcionando agora de 2ª a
6ª feira, das 21:00 à 01:00, prevendo-se também a sua reactivação no Second Life num futuro
próximo.
A LUA tem funcionado sempre com base no recrutamento de estudantes voluntários que
recebem formação básica antes de iniciarem funções, formação contínua ao longo do período de
funcionamento da linha e supervisão. O presente estudo tem como objectivos caracterizar a
formação básica oferecida aos voluntários no ano lectivo 2009/2010, bem como analisar a
avaliação feita pelos voluntários que nela participaram.
Metodologia
Amostra
A amostra deste estudo foi constituída pelos alunos voluntários que frequentaram, no ano
lectivo 2009/2010, a formação básica do projecto da LUA (cerca de 30 horas), para se tornarem
peer counsellors. Mais concretamente, 74 alunos de diversos cursos da Universidade de Aveiro
responderam aos instrumentos de avaliação da formação, dos quais 67.6% eram do sexo
feminino, 23% do sexo masculino e os restantes 9.5% foram omissos nesta informação.
Instrumento
Para avaliar a formação básica da LUA foram utilizados dois instrumentos construídos
para o efeito: o “Avaliação Global da Formação Básica” e o “Questionário de Auto-Avaliação
no Curso de Formação Básica”.
O primeiro instrumento, com 19 itens, destinou-se à avaliação da formação propriamente
dita. A primeira parte deste instrumento, constituída por 15 itens, foi dedicada às características
da formação, nomeadamente em termos de qualidade geral, temas abordados, exercícios práticos
realizados, condições oferecidas e participação individual e do grupo. A segunda parte foi
composta por 4 questões sobre a competência e o desempenho dos formadores. Todos os itens
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deste questionário foram respondidos numa escala tipo Likert de 1 a 5, em que 1 significava
“mau e 5 “muito bom”.
O segundo instrumento tem 16 itens que se distribuem por duas partes: a primeira parte,
com 9 itens, destina-se a avaliar a participação dos formandos, através de característica como a
pontualidade, a sociabilidade ou a participação activa, numa escala tipo Likert de 1 a 5, em que
1 significa “mau” e 5 “muito bom”; a segunda parte, com 7 itens, diz respeito a características
mais específicas do peer counselling e integra itens como “coloquei o apelante à vontade” ou
“comecei a ver o problema sob o ponto de vista do outro”, numa escala tipo Likert de 1
(“nunca”) a 5 (“sempre”).
Procedimento
A formação básica ministrada aos alunos voluntários do projecto LUA visava diferentes
objectivos. Com esta formação pretendemos: (i) integrar o aluno voluntário na equipa LUA, (ii)
promover a partilha das motivações e receios inerentes a este desafio com os restantes colegas e
supervisores, (iii) identificar e compreender os problemas dos estudantes, (iv) ensinar, modelar e
aplicar técnicas básicas de aconselhamento e estratégias de coping adequadas, (v) promover o
desenvolvimento pessoal e estilos de vida saudável e (vi) aprender a gerir o stress.
Desta formação é possível destacar dois principais propósitos. Por um lado a formação
propunha-se à transmissão de informação, conhecimentos teóricos e conceptuais, por outro lado
e em paralelo visámos a integração do grupo, o envolvimento afectivo e cognitivo dos alunos
apoiantes, a promoção do auto-conhecimento e aprendizagem de técnicas básicas de
aconselhamento.
Desta forma, aos alunos foi possível a aquisição de informação relativa a temáticas
como: técnicas básicas de aconselhamento, estratégias de promoção da auto-estima e da
capacidade de tomada de decisão, depressão, distúrbios da sexualidade, estilos de interacção
social, falar e ajudar através da voz, gestão da agenda pessoal, lidar com pensamentos
automáticos negativos, auto-criticismo e auto-compaixão, sono e estudo, relações interpessoais
românticas e substâncias psicoactivas. Os conteúdos eleitos para esta primeira formação
basearam-se nas problemáticas mais frequentemente apresentadas pelos estudantes e na
aprendizagem das técnicas de ajuda inerentes a uma linha de apoio psicológico. A apresentação
de cada módulo teórico era seguida de um período de discussão e aplicação dos conhecimentos
transmitidos através de exercícios de role-play que simulavam possíveis pedidos de ajuda via
telefone.
Intercaladamente, foram realizadas diversas dinâmicas de grupo, não menos importantes
que os objectivos teóricos. Estes exercícios de envolvimento grupal permitiram o fortalecimento
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da relação entre os voluntários, a compreensão da importância da entreajuda e as dificuldades
inerentes, a consciencialização e aceitação das próprias limitações, o compromisso neste
projecto, e o sentido de gratificação de se ser peer counsellor.
Resultados
Avaliação das sessões de formação
Podemos verificar que todos os parâmetros de avaliação das sessões de formação
considerados foram avaliados com valores entre o “Bom”e o “Muito Bom” (Gráfico 1).

Os parâmetros que receberam cotações mais elevadas foram a dinâmica do grupo e do
curso, bem como a utilidade das simulações realizadas enquanto exercícios de preparação para a
prática de peer counselling por telefone. Os parâmetros que receberam cotação mais baixa,
ainda que valorados como “Bom” foram a participação a nível afectivo e cognitivo (M=3.94;
M=4.00, respectivamente). A formação de uma forma geral foi avaliada com a pontuação média
de 4.57 (DP = 0.58), numa escala de 1 a 5.
Avaliação dos formadores

109	
  
	
  
	
  

A competência técnica da formadora principal (M = 4.81; DP = 0.43), bem como dos
formadores por ela convidados (M = 4.64; DP = 0.54) foi avaliada como acima da média. O
mesmo foi verificado na avaliação da relação entre a formadora principal e os participantes da
formação (M = 4.81; DP = 0.43) e o modo como foram transmitidos conhecimentos (M = 4.7;
DP = 0.52).
Participação dos formandos
Os três critérios considerados para a auto-avaliação da participação dos formandos
obtiveram pontuações médias acima dos valores médios: pontualidade (M = 4.07; DP = 0.91),
sociabilidade e integração no grupo (M = 4.09; DP = 0.65), e participação activa nas actividades
do grupo (M = 3.74; DP = 0.81).
Desenvolvimento de competências
Relativamente às competências trabalhadas na formação, verificamos que os formandos
identificam maior aprendizagem de competências relativas à aceitação e sensibilidade para com
o outro e menor aprendizagem de competências relativas a ouvir e responder ao apelante
(Gráfico 2).

De uma forma geral, os formandos consideraram que esta formação estimulou o seu
crescimento pessoal de uma forma boa ou muito boa (M = 4.34; DP = 0.65)
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Discussão
Os resultados obtidos permitem concluir pelo sucesso das sessões de formação
desenvolvidas, quer considerando a sua dinamização, quer a competência dos formadores, quer
participação e relevância das actividades propostas. As dinâmicas privilegiadas nas sessões de
formação, nomeadamente dinâmicas de grupo e simulações, foram muito valorizadas pelos
formandos, destacando-se na avaliação dos parâmetros efectuada. Tal sustenta a sua utilização
em formações futuras.
Os formandos avaliaram tanto as sessões de formação como a competência técnica e
relacional dos formadores com valores entre o “Bom” e o “Muito Bom”. Também se autoavaliaram em relação à formação de forma positiva, ainda que seja pertinente notar que a autoavaliação realizada é claramente inferior à hetero-avaliação, relativa aos formadores e às sessões
de formação. Dada a importância da auto-estima dos peer-counsellors nas funções esperadas,
sugere-se que esta variável seja avaliada e desejavelmente potenciada em futuras formações.
Os objectivos de formação da sessão parecem ter sido cumpridos, uma vez que os
formandos percebem o desenvolvimento positivo de várias competências inerentes à tarefa de
peer consellor. A corroborar esta conclusão encontra-se o bom nível atribuído ao crescimento
pessoal conseguido com a formação. Neste sentido, pode afirmar-se que este estudo vem
reforçar os benefícios sugeridos por outros autores relacionados com a função de peercounsellor em contextos de ensino superior (Solomon, 2004; Pereira, 2005, 2009).
As competências relativas ao ouvir e responder ao aluno apelante foram percebidas como
as menos desenvolvidas ao longo da formação. Considerando a sua pertinência para a função
que se espera que estes alunos venham a desempenhar na LUA, esforços devem ser
concretizados para optimizar o desenvolvimento destas competências em formações futuras.
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As Interfaces entre o Ensino Superior e a Toxicodependência
Raul Melo
IDT - I.P. - Departamento de Intervenção na Comunidade

Em 2006 foi constituído no Instituto da Droga e Toxicodependência (IDT-I.P.) um grupo
de trabalho direccionado ao desenvolvimento de linhas de intervenção com e no Ensino
Superior. Este grupo assumiu três preocupações iniciais: Em primeiro lugar ter um carácter
transversal integrando respostas nas diversas áreas de missão – prevenção, tratamento,
reinserção e redução de riscos e minimização de danos -, promover dinâmicas regionais através
da mobilização das estruturas do terreno - e finalmente estabelecer uma parceria consistente com
as estruturas do Ensino Superior.
Uma das metas imediatamente traçada foi a de concretizar um levantamento das
interfaces existentes entre o Ensino Superior e o contexto de intervenção do IDT. Esta tarefa foi,
na altura, considerada fundamental, não apenas como ponto de partida para a definição de
necessidades neste contexto, mas também como tarefa organizadora da Equipa Regional que na
altura foi criada. Cada Região seguiu o seu ritmo, utilizando grelhas comuns, mas adoptando
procedimentos de contacto próprios de acordo com as estratégias locais. Tal veio a revelar-se
muito importante no volume de dados recolhidos em cada Região, como facilmente se verificará
seguidamente.
De forma a estruturar a tarefa, começou-se por definir as áreas de levantamento. Nesse
sentido considerou-se que seria importante ter uma noção da Produção Científica desenvolvida
nos últimos 5 anos em contexto académico na área da toxicodependência. Por outro lado,
assumindo que a melhoria da intervenção no terreno depende grandemente da Oferta
Formativa que permite uma actualização de conhecimentos e práticas, considerou-se que seria
incontornável o levantamento da oferta existente no ensino superior e, na sua ausência, as
necessidades identificadas no sentido de colmatar esse vazio. Simultaneamente e tendo
consciência que muito do trabalho de suporte aos alunos no ensino superior são dadas através
dos Gabinetes de Apoio ao Estudante, considerou-se, igualmente, fundamental reunir
informação sobre o seu funcionamento e as necessidades por eles identificadas na área do
consumo de substâncias psicoactivas. Tendo a noção que uma parte significativa da dinâmica
académica se centra no trabalho desenvolvido pelas Associações de Estudantes, consideramos
ser importante ter a noção da sensibilidade destas estruturas à problemática do consumo de
substâncias psicoactivas e qual o envolvimento das mesmas nas diferentes áreas de intervenção.
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Finalmente, tendo a noção que a renovação dos interventores no terreno, na área da
toxicodependência, é feita através da integração de recém-licenciados e da articulação entre a
Rede social e as instituições do ensino superior consideramos que este levantamento deveria
também reunir informação sobre as interfaces existentes entre estas duas realidades na área
específica da toxicodependência.
O presente documento pretende dar conta dos resultados obtidos e reflectir sobre
algumas linhas de investimento deles emergentes.
Área da investigação / Produção Científica
Nesta área foi efectuado um levantamento da produção científica – teses de mestrado,
doutoramento e estudos internacionais - realizados nos últimos cinco anos tendo a
toxicodependência como objecto de análise.
Foram enviados questionários para 212 instituições do ensino superior públicas e
privadas das quais se recebeu um total de 76 respostas o que corresponde a 36% de retorno.
Consideramos que esta taxa de retorno é relativamente baixa havendo vários factores que podem
contribuir para a sua explicação:
- Ainda que tenha havido alguma preocupação de enviar os questionários para instituições cujas
áreas poderiam tocar a problemática das toxicodependências – excluído deste modo áreas como
engenharia, física, veterinária, etc. – mesmo assim tem-se a noção que há diferentes graus de
proximidade das diferentes licenciaturas à problemática e que em alguns casos a ausência de
resposta traduz a inexistência de trabalho nesta área.
- Por outro lado, o envio dos questionários foi frequentemente endereçado aos órgãos directivos
das instituições que, por sua vez, encaminhavam para os responsáveis de departamento, criandose deste modo condições para a perda de informação neste circuito.
- Finalmente, pomos como hipótese explicativa que da parte de algumas das instituições
contactadas haja uma menor disponibilidade para corresponder à solicitação feita por razões
muito diversas que podem ir desde a sobrecarga até à menor sensibilidade para a articulação
com estruturas de distintas áreas de intervenção.
Das respostas recolhidas, junto aos 76 estabelecimentos do Ensino Superior, foram
referenciadas 72 teses de mestrados e 20 teses de doutoramento e ainda 40 trabalhos
desenvolvidos no âmbito de redes nacionais ou internacionais de investigação, perfazendo
um total de 132 trabalhos científicos produzidos no âmbito da toxicodependência.
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Genericamente os trabalhos incidem sobre as áreas da Neurobiologia (toxicologia),
Social

(prevalências

em

contextos

específicos),

Intervenção

(Tratamento/Prevenção

/Reinserção/Dissuasão/Redução de Riscos), Psicológica (comportamentos, cognições, autoimagem, percepções e crenças), do Direito e da Política.
Paralelamente foram enviados questionários para todas as unidades especializadas do
IDT-IP solicitando informações sobre trabalhos de investigação que tenham sido desenvolvidos
com envolvimento dos técnicos das referidas unidades. Foram reportados o desenvolvimento de
59 trabalhos de carácter científico enquadrados nos diversos níveis de formação universitária
pós licenciatura (doutoramento, mestrado), 37 dos quais foram realizados por técnicos do
próprio Instituto no âmbito da sua formação académica/profissional.
Quadro 1 - Investigação Produzida no âmbito da toxicodependência – Levantamento interno e externo por Região
Instituições

DR
Norte
DR
Centr
o
DRLV
T
DR
Alente
jo
DR
Algarv
e
Totais

Contacta
das
75

Externos
Responder
am
28

Mestrad
os
14

Internos
Doutorame
nto
16

Internacion
ais
12

S/ inf

Tota
is

Apoi
os
15

Mestrad
os
21

Doutoramen
tos
2

80

1

1

0

2

130

43

57

3

28

5

9

1

5

3

0

-

0

1

3

0

101(
*)
4

2

2

1

1

0

0

0

0

2

212

76

72

20

40

22

34

3

191

Deste modo, do cruzamento de informações de ambas as vias, reporta-se a existência de
um total de 191 trabalhos de investigação concluídos ou em curso, iniciados nos últimos 5
anos.
Área da Oferta Formativa
Nesta área foi realizado um levantamento da oferta formativa na área da
toxicodependência nos mais diversos contextos – 1º e 2º ciclos do ensino superior,
doutoramentos cursos pós graduados – e em diferentes áreas – tratamento, prevenção,
reinserção, dissuasão, contexto laboral, entre outros.
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Foram enviados um total de 164 questionários tendo-se obtido 101 respostas. É
contudo importante realçar que, enquanto em alguns casos, o questionário foi enviado para os
órgãos de gestão dos Estabelecimentos de Ensino que por sua vez os remeteram para os
departamentos/cursos pertinentes, noutros (como na DR Algarve) os questionários foram
directamente enviados aos responsáveis dos departamentos/curso. Este facto traduz-se na
possibilidade de, em alguns casos – como o da DRN – ser recepcionados um número de
questionários superior ao enviado. Os 101 questionários recebidos referem-se a 55 instituições
do Ensino Superior público e privado das 115 contactadas correspondendo a 48% de retorno.
Quadro 2 – Levantamento da oferta formativa na área da toxicodependência por Região
Questionários
Enviados

Questionários
Recebidos

DRN
56

DRC
S/inf

DRLVT
50

DR Alentejo
7

DR Algarve
51
questionários
de
2
instituições

60
questionários
referentes a
34
instituições

S/inf

23
questionários
referentes a
13
instituições

6
questionários
referentes a
6 instituições

12
questionários
referentes a 2
instituições

Totais
164
questionários
referentes a
115
instituições
101
questionários
referentes a
55
instituições

Não nos sendo possível avaliar da grandeza do número de respostas recebido
consideramos contudo que este servirá de referência a levantamentos posteriores.
Relativamente à caracterização das respostas recebidas – apresentada no quadro 3 constata-se que 30% provêm de cursos de via de ensino, 45% são cursos com prática ou estágio
em meio escolar, 63% dos cursos envolvem parcerias com instituições de saúde. No que diz
respeito à inclusão de conteúdos referentes à área da toxicodependência e alcoolismo nos
curricula, 54% dos inquiridos respondem afirmativamente, a grande maioria situada ao nível da
licenciatura, incluído 35% estágios neste âmbito e havendo referencia em 14% das respostas à
participação de técnicos do IDT no processo formativo dos docentes. Dentro das situações em
que não foi reportada a abordagem de conteúdos ligados a esta problemática foi contudo
reconhecida em 26% dos casos a pertinência do desenvolvimento do tema face à área de
formação.
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Quadro 3 - Levantamento da oferta formativa na área da toxicodependência por tipo de curso e por Região
DRN

DR

DRLV

C

T

DRA

DR
Algarve

Totais

Cursos via ensino

15

13

1

1

30

Cursos com estágio/prática em meio escolar

27

16

1

1

45

43

17

0

3

63

37

14

1

2

54

31

10

1

3

45

20

9

0

0

29

3

0

0

0

3

22

10

0

3

35

10

4

nr

nr

14

Cursos que trabalham em parceria com
instituições da saúde
Cursos cujos curricula têm conteúdos no
âmbito da toxicodependência e alcoolismo
Grau académico dos cursos
que têm curricula no âmbito
desta área

Licenciatura
Formação pós
graduada
Outros

Existem estágios em contexto académico
nesta área
Os técnicos do IDT participam no processo de
formação dos docentes no âmbito dos cursos

No que respeita à opinião dos inquiridos relativamente à adequação dos conteúdos no
âmbito das problemáticas das toxicodependências e do alcoolismo, nos cursos em que os
mesmos existem, a média das respostas é de 4 pontos, numa escala tipo Likert de 5 pontos,
variando entre “pouco importante” (1 ponto) e “muito importante” (5 pontos), donde se pode
inferir que os conteúdos existentes se encontram num nível “importante”.
Já no que concerne aos estágios, a média das respostas (também numa escala
semelhante, variando entre 1 ponto = “pouco adequados”, e 5 pontos = “muito adequados”) é de
3,97 pontos, donde se pode inferir que os estágios existentes se encontram num bom nível O
acompanhamento dos estágios é considerado como tendo um nível médio de adequação (3,28)
por parte dos técnicos responsáveis nas instituições onde decorrem. É de referir que 39% dos
inquiridos consideraram não haver um número suficiente de locais de estágio no âmbito da
toxicodependência e alcoolismo.
Relativamente à opinião dos inquiridos sobre as áreas em que os docentes sentem mais
necessidades de formação, relativamente a estas problemáticas, as que apresentam uma média
de respostas mais elevada são a Prevenção e a Redução de Riscos e Minimização de Danos a
Reinserção, e Dissuasão/Enquadramento Legal (ambas com uma média de 3,8, o que indicia um
nível de necessidade de formação na área média-alta), ficando apenas a área do Tratamento,
num nível médio de necessidade. Já se atendermos ao posicionamento da maioria (valores
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fornecidos pela moda) verifica-se que a Prevenção é sentida como muito necessária (moda=5), a
formação na área da Redução de Riscos mantém um nível de necessidade média-alta (moda=4)
verificando-se que as restantes apresentam um nível de necessidade médio (moda=3). Esta
distribuição é perfeitamente compreensível uma vez que só alguns cursos preparação os
estudantes do ensino superior para uma intervenção de tipo clínico, sendo bastante mais
alargado o interesse das formações nas áreas de intervenção social em relação a qualquer uma
das restantes áreas de missão do IDT.
Os dados disponíveis justificam que se refira que existem algumas diferenças e
semelhanças entre as regiões, relativamente à opinião dos inquiridos sobre os eixos de
intervenção em que os docentes do Ensino Superior sentem mais necessidade de formação no
âmbito das toxicodependências e alcoolismo:
- Os eixos da Prevenção e da Redução de Riscos/Minimização de Danos são os que
apresentam um nível mais elevado de necessidade de formação, o que se verifica para todas as
regiões que dispõem de dados relativamente a esta questão (Norte, LVT e Algarve);
- Os eixos da Reinserção e Dissuasão, para as regiões do Norte e LVT, apresentam médias de
respostas que indicam níveis de necessidade de formação mais elevados, verificando-se valores
mais baixos nas restantes regiões. Este aspecto pode-se prender com o carácter mais urbano
destas duas regiões e consequentemente uma maior premência nos processos de integração e
controlo de indivíduos em situação de exclusão – mais marcadas nestes contextos mais
populosos.
Finalmente, e no que concerne à avaliação da importância de participação dos técnicos
do IDT na formação dos docentes responsáveis pela abordagem destes conteúdos, os inquiridos
consideraram ser de elevada importância (3,87) o suporte dos técnicos deste instituto na
preparação dos docentes. É de realçar que 57% dos inquiridos afirma a pertinência de ser
proporcionada formação adicional aos docentes nesta área de forma a garantir uma melhor
abordagem da temática no decurso dos processos formativos no Ensino Superior.
Área dos Gabinetes de Apoio ao Estudante
No que diz respeito às interfaces entre o trabalho produzido pelo IDT e pelos Gabinetes
de Apoio ao estudante, o levantamento de informação envolveu a identificação de necessidades
dos técnicos das segundas estruturas na intervenção junto aos estudantes universitários, em
resposta a pedidos de ajuda directa ou indirectamente associados ao consumo de substâncias
psicoactivas.
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Foram enviados questionários para 72 gabinetes de apoio ao estudante do ensino
superior público e privado tendo sido recebidas um total de 30 respostas o que corresponde a
42% de retorno.
Quadro 4 - Levantamento efectuado junto dos gabinetes de apoio ao estudante por Região
Enviados
Recebidos

DRN
33
14

DRC
S/inf
3

DRLVT
35
9

DRA
3
3

DR Algarve
1
1

Totais
72
30

Os gráficos apresentados, baseiam-se nos dados recolhidos, no levantamento efectuado
pelas Delegações Regionais do IDT.

Gráfico 1 – Nº de Gabinetes que responderam por Região
Gráfico 2 – Gabinetes que responderam por tipo de instituição e por Região

Quanto às necessidades sentidas pelas Equipas Técnicas ao nível de intervenção nas
Toxicodependências e Alcoolismo.

Gráfico 3 – Necessidades sentidas pela Equipa Técnica dos Gabinetes
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Do gráfico anterior, podemos inferir, que a maior necessidade dos gabinetes aponta para
o apoio técnico ao desenvolvimento de Projectos na Área da Prevenção e da Promoção da
Saúde, sendo mesmo sugerido em alguns casos, a elaboração conjunta dos mesmos.
A segunda necessidade identificada é a falta de acções de formação, para técnicos que
intervêm com jovens do Ensino Superior, com especial enfoque nas substâncias, nas novas
dependências e novos padrões de consumo.
Como terceira prioridade é referia a necessidade de estabelecer canais de
encaminhamento de utentes dos gabinetes para o IDT e outras entidades, sendo essencial, para
uma resposta mais eficaz, em situações que envolvam o consumo de substâncias psicoactivas.
Mais ou menos com a mesma pertinência, situa-se o apoio técnico ao desenvolvimento de
intervenções em contexto de residências universitárias e nas festividades académicas.
Na mesma ordem de grandeza estão identificadas a supervisão clínica por parte de
técnicos do IDT e a discussão de casos.
As Associações Académicas
As Associações Académicas constituem-se como um veículo privilegiado no acesso aos
estudantes do Ensino Superior por diversas razões, nomeadamente pelo facto de serem
responsáveis pela realização de diferentes eventos académicos - festividades como a recepção ao
caloiro e a semana académica – que se constituem como contextos privilegiados para a
intervenção no âmbito da Prevenção e Redução de Riscos.
O levantamento de dados, junto das Associações Académicas, foi desenvolvido com o
intuito de aferir possíveis projectos que tenham sido realizadas no âmbito da prevenção do
consumo de substâncias psicoactivas, assim como a duração das intervenções, objectivos das
mesmas, entidades envolvidas, publico alvo abrangido, materiais produzidos/utilizados e
resultados alcançados. Foi ainda pedida a identificação de necessidades e propostas para futuros
projectos/actividades/acções no âmbito da problemática do consumo de substâncias
psicoactivas.
Quadro 5 - Levantamento efectuado junto das associações académicas por Região
Enviados
Recebidos

DRN
31
12

DRC
S/inf
1

DRLVT
94
10

DRA
8
2
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DR Algarve
1
1

Totais
133
26

12
10
DR Norte

8

DR Centro

6

DRLVT
DR Alentejo

4

DR Algarve

2
0
Nº de respostas no âmbito do levantamento junto das Associações de Estudantes

Gráfico 4 – Número de respostas no âmbito do levantamento junto das Associações de Estudantes por Região

Foram enviados questionários a 133 Associações de Estudante do ensino superior
público e privado tendo sido recebidas um total de 26 respostas o que corresponde a 20% de
retorno.
Nos contactados efectuados registou-se uma grande ausência de respostas aos pedidos
solicitados. Pensamos que este facto não se deve a falta de interesse – sempre manifestado em
contactos directos - mas a um conjunto de factores, entre os quais (1) a grande efemeridade de
algumas direcções das AE que acarreta que alguns dossiers não cheguem a ser abordados (2) a
desorganização por multiplicidade de interesses e dispersão entre os mesmos AE (3) a ausência
de uma tradição de envolvimento das AE neste tipo de área de intervenção, etc.
No âmbito da intervenção nas semanas académicas muitas foram as associações e as
federações académicas contactadas e envolvidas. A experiencia de articulação foi rica e revelou
interesse e envolvimento que contudo não foi expressa nas respostas obtidas aos questionários
enviados.
Em termos de projectos em curso foram assinalados dois no distrito de Santarém (um de
Redução de Riscos do abuso de álcool, debates/workshops e campanhas em espaços nocturnos)
e um trabalho de intervenção de pares de Redução de Riscos na Guarda. Refira-se também que
em Coimbra já se desenvolviam intervenções no âmbito do Redução de Riscos em contexto
académico. No Norte foram mencionadas acções de sensibilização e 3 formações (sobre
ecstasy).
Relativamente às necessidades identificadas por parte das diferentes associações
académicas as respostas apontam muito para uma preocupação relacionada com (ab)uso do
álcool por parte dos estudantes e com o consumo de “drogas ditas leves” (como são designadas
pelos próprios estudantes). Como necessidades, em termos de respostas, apontam mais para
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informação, sensibilização e formação. Um aspecto importante, referido pela Associação do
Instituto da Guarda, é o facto de haver cada vez mais jovens do secundário nas festividades
académicas.
Nas propostas para futuros projectos as associações académicas propõem sessões de
esclarecimento, workshops, a formação de pares e intervenções em espaços nocturnos
frequentados por estudantes.
Face ao exposto, apesar do número total de respostas não ultrapassar as 26, as
necessidades apresentadas permitem identificar preocupações e propostas comuns.
Interfaces com a Rede Social (ONG e IPSS)
Finalmente, no que toca à capacidade das Associações da Rede Social ONG/IPSS
absorverem e interagirem com o Ensino Superior em iniciativas na área da toxicodependência e
do alcoolismo, foi enviado um questionário a diferentes instituições que trabalham no âmbito da
problemática do consumo de substâncias psicoactivas, nomeadamente nas áreas da Prevenção,
Redução de Riscos e Minimização de Danos, Tratamento e Reinserção.
O critério para a selecção das instituições a quem foi enviado o questionário envolveu a
participação destas em algum tipo de relação presente ou passada nas diferentes áreas de missão
do IDT,I.P.
Foram enviados questionários a 172 ONG e IPSS tendo sido recebidas um total de 45
respostas – o que corresponde a uma taxa de retorno de 26% - das quais, apenas 18 instituições
têm protocolos ou desenvolvem projectos no/ com o Ensino Superior.
Quadro 6 – Levantamento das interfaces existentes entre ONG/IPSS e o Ensino Superior na área da
toxicodependência
Enviados
Recebidas
Com Protocolos
estabelecidos

DRN
72
27
4

DRC
7
2
2

DRLVT
59
10
6

DRA
2
1
-

DR Algarve
22
5
5

Totais
172
45
17

A disparidade das realidades regionais está bem patente no quadro acima apresentado,
traduzindo não apenas riqueza das redes sociais mas sobretudo o conhecimento das mesmas e
uma maior selectividade nos contactos estabelecidos.
Entendemos que a baixa taxa de retorno pode ser explicada pelo facto de poucas
instituições/associações da rede social desenvolverem intervenções articuladamente com o
ensino superior na área da toxicodependência e alcoolismo. Aquelas que as desenvolvem,
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fazem-no, fundamentalmente, ao nível (1) da realização de estágios em distintas áreas, que vão
desde a Psicologia à Enfermagem, Sociologia e Fisioterapia até as Ciências Empresariais,
Nutrição e Turismo, (2) da intervenção em Contextos Recreativos Académicos (Latada e
Queima das Fitas) e ou Espaços Recreativos nocturnos envolvendo trabalho de equipas de rua e
(3) da organização de acções de formação neste âmbito. Estas actividades fazem-se com o
envolvimento de técnicos do IDT (CRI e NAT) nas diferentes regiões.
É de referir que muitas das respostas recebidas não descrevem projectos concretos,
expressando sobretudo, intenções, ou comentários sobre a pertinência da articulação entre estas
duas realidades, esclarecendo sobre as ligações existentes, facto que resulta numa menor
possibilidade de fazer um tratamento quantitativo da informação recebida.
Destacamos ainda que, das instituições que tem articulação com o ensino superior, estas
distribuem-se pelas diferentes regiões do país destacando-se Lisboa e Vale do Tejo (2), Porto (3)
e do Algarve (5) na área da formação/estágio, a Região Centro (Coimbra - 1), Lisboa e Vale do
Tejo (4), a Região Norte (3) Algarve (1) e Alentejo (1) na área da intervenção com contextos
festivos/recreativos e a Região Norte onde se referenciam 5 projectos, ligados à intervenção face
ao consumo de substâncias lícitas e ilícitas e 3 na prevenção de comportamentos sexuais de risco
o mesmo se verificando em 3 projectos na Região de Lisboa e Vale do Tejo. Estas actividades
envolvem a distribuição de folhetos informativos, preservativos e a realização de jogos lúdicopedagógicos.
Os resultados obtidos são surpreendentes podendo sugerir ou uma escassa articulação
das instituições com o Ensino Superior nas múltiplas áreas de intervenção em que estão
envolvidas – nomeadamente ao nível da prevenção e do tratamento – ou um processo de recolha
de dados que poderá remeter excessivamente para projectos estruturados e organizados,
podendo ter induzido a ideia de que estes incidiriam sobre o Meio Universitário. Se por um lado
o primeiro plano de compreensão nos parece credível já que tirando o enquadramento de
estágios curriculares a articulação entre as IPSS/ONGs e o Meio Universitário parece ser
incipiente, por outro lado, a construção do questionário poderá ter enviesado as respostas
recebidas, não permitindo uma noção real da articulação existente. Esta é pois uma área a rever
em levantamentos futuros.
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Linhas de Investimento Futuro
Indo ao encontro do objectivo inicial deste documento, avançamos agora com a
apresentação de um conjunto de linhas de investimento que decorrem do levantamento
efectuado e que poderão servir de orientação à intervenção futura deste grupo de trabalho.
No que diz respeito aos investimentos do GIES no âmbito da Investigação estes poderão
traduzir-se na realização - à semelhança do que foi efectuado em 2009 pela Delegação Regional
do Norte do IDT, I.P., com a colaboração da Dra. Lígia Ferros – de um levantamento
circunscrito às tendências e necessidades de investigação na área das toxicodependências. Este
trabalho poderá permitir uma melhor orientação para os esforços académicos no plano da
compreensão dos fenómenos associados à adição, conjugando-os com as necessidades do
terreno na intervenção quotidiana que desenvolve nas diversas áreas de missão: prevenção,
tratamento, reinserção e redução de riscos.
Considera-se igualmente importante que este procedimento assuma um carácter regular
de modo a não perder os contactos que se vão estabelecendo no decurso do levantamento,
contribuindo para alargar a rede de investigação sobre drogas já existente e consolidando esta
área de interface. Os dados assim recolhidos deveriam ser disseminados, quer através da criação
de uma secção específica no sítio do IDT, quer através da colaboração da Direcção Geral do
Ensino Superior, facilitando a sua difusão no seu sítio na Internet ou fazendo chegar a
informação às diferentes escolas através dos seus circuitos de informação internos.
Por outro lado, e reforçando um objectivo anteriormente apresentado pelo IDT, será
importante concretizar uma linha de investigação que permita obter um quadro claro dos
padrões de consumo no Ensino Superior e o seu enquadramento na dinâmica universitária. Este
estudo que já iniciou os seus primeiros passos com a assinatura de um protocolo com a DGES e
com a elaboração do instrumento de recolha de dados. Este estudo contribuiria igualmente para
a consolidação da anteriormente referida rede entre diferentes centros de investigação que
seriam convidados a servir de referência e suporte à aplicação dos procedimentos nas suas
regiões específicas.
No que se refere ao investimento futuro na área da Formação, e tendo em conta a análise
dos dados recebidos, as iniciativas deverão incidir basicamente no reforço do desenvolvimento
do tema da toxicodependência e alcoolismo na área de formação dirigida ao Ensino Superior, já
que:
- mais de metade (54%) dos inquiridos refere a inclusão de conteúdos referentes à área da
toxicodependência e alcoolismo nos curricula, integrando 35% estágios neste âmbito, o que
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pode sugerir a necessidade de um investimento de cariz mais teórico no âmbito da formação
desenvolvida nos curricula do Ensino Superior;
- por outro lado, nos casos em que não foi reportada a abordagem de conteúdos ligados a esta
problemática, 26% dos mesmos reconhece a pertinência do desenvolvimento do tema face à área
de formação;
Sendo a toxicodependência e o alcoolismo uma área específica, os dados parecem indicar
a pertinência de acentuar a participação dos técnicos do IDT no processo formativo dos
docentes, ou pelo menos intensificar uma articulação interinstitucional que reforce os
mecanismos de formação já existentes no contexto do (ou em relação com o) Ensino Superior,
parecendo-nos que esta questão merece ser alvo de análise mais detalhada, nomeadamente numa
perspectiva bilateral e de intercâmbio entre o Ensino Superior e o IDT.
Quando passamos a especificidades no domínio da formação, o investimento futuro,
deverá ter em conta nas suas linhas de actuação, os seguintes aspectos:
- nos cursos em que os conteúdos no âmbito das problemáticas da toxicodependência e do
alcoolismo já existem integrados nos curricula, apesar da média das respostas indicar que os
mesmos se encontram num nível “importante” e “adequado”, será de analisar, no entanto, em
que áreas curriculares estes conteúdos se encontram, se mais práticas ou teóricas, no sentido de
maximizar referenciais teórico-práticos nos quais o IDT deverá investir no conjunto dos seus
eixos de intervenção, adaptando-os posteriormente a diferentes realidades e necessidades
formativas.
- a área dos estágios deverá ser alvo de reflexão tendo em conta que os dados consideram não
haver um suficiente número de locais de estágio no âmbito da toxicodependência e alcoolismo,
o que pode revelar uma dissonância entre procura e capacidade de oferta por parte do IDT;
- de um modo geral, as áreas em que os docentes sentem mais necessidades de formação,
relativamente a estas problemáticas, são a Prevenção, a Redução de Riscos/Minimização de
Danos, a Reinserção e Dissuasão/Enquadramento Legal, seguindo-se a área do Tratamento. No
entanto, os dados apontam para a existência de diferenças e semelhanças entre as regiões que
deverão ser melhor analisadas e tidas em consideração no plano da formação e definição de
áreas prioritárias de investimento por região, no âmbito do processo formativo no Ensino
Superior nas temáticas da toxicodependência e alcoolismo;
- a participação dos técnicos do IDT na formação dos docentes é uma realidade presente nos
dados disponíveis bem como a pertinência de ser proporcionada formação adicional aos
docentes nestas áreas da toxicodependência e alcoolismo, de modo a garantir uma melhor
abordagem da temática no decurso dos processos formativos no Ensino Superior. Seria
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importante perceber os moldes em que apoio ao processo formativo poderia ter lugar, isto é, que
tipo de formação os docentes universitários estariam dispostos a frequentar, em que contextos e
com que frequência. Estas questões poderão constituir-se como uma nova linha de levantamento
que permite a construção de um programa de formação complementar dirigido aos docentes,
programa esse que poderia já contemplar as alterações a introduzir nos estágios nesta área de
modo a torná-los de maior utilidade para ambas as partes.
Os principais investimentos do GIES no âmbito dos Gabinetes de Apoio ao Estudante
deverão incidir na consolidação da relação iniciada com a Rede Nacional (RESAPES) visando a
formação e apoio aos respectivos técnicos para a construção de projectos de intervenção na
Área da Prevenção e da Promoção da Saúde, tendo em consideração os dois contextos
referidos, o das residências universitárias e das festividades académicas, bem como a numa
perspectiva

mais

clínica,

permitir

uma

melhor

compreensão

da

problemática

da

toxicodependência, explorando as implicações no percurso académico e a existência de comorbilidades que possam estar na base dos pedidos de ajuda que estes estudantes possam vir a
fazer junto aos Gabinetes. Este procedimento poderá capacitar os técnicos destas estruturas a um
melhor enquadramento do consumo nas histórias de vida dos seus utentes, aspecto que se deseja
complementado com o estabelecimento de canais dedicados ao encaminhamento de utentes
para os serviços do IDT e pela criação de grupos de discussão de casos ou de supervisão
técnica.
Em virtude dos Gabinetes de Apoio ao Estudante dependerem dos Serviços de Acção
Social do respectivo Instituto Politécnico /Universidade, será conveniente, que se estimulem
e/ou estreitem os laços de proximidade com estes serviços, como forma de agilizar
procedimentos, podendo mesmo em alguns casos ultrapassar constrangimentos com os
Gabinetes de Apoio ao Estudante, constituindo uma mais-valia para as intervenções.
Isto seria concretizável através de reuniões de carácter mais institucional, entre o IDT
através dos seus Centros de Resposta Integrada (CRI) e os Gabinetes de Apoio, onde seria
apresentado o levantamento de necessidades, as várias problemáticas e as diversas propostas de
intervenção.
Relativamente à articulação com as Associações de Estudantes as linhas de
investimento apontadas foram as da informação, sensibilização e formação. Nas propostas
para futuros projectos as associações académicas propõem sessões de esclarecimento,
workshops, formação de pares e intervenções em espaços nocturnos frequentados por
estudantes.
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Neste sentido a aposta deve ser na continuidade da formação de pares iniciada com o
Projecto de Redução de Riscos no Ensino Superior em curso desde 2007 e na criação de uma
bolsa de interventores em diferentes contextos nocturnos (festividades académicas, festivais de
música). A intervenção em espaços nocturnos (frequentados por estudantes) é coberta por alguns
projectos financiados pelo IDT,I.P. nomeadamente através do PIF e PRI (por exemplo em
Castelo Branco, Lisboa e Santarém).
A já referida intervenção de Redução de Riscos em contextos académicos, que conta
com o terceiro ano de execução, veio permitir o alargamento de contactos com as Associações
Académicas, consolidar as relações iniciadas através do levantamento assim como ir ao encontro
de necessidades e propostas levantadas. O projecto visa um trabalho de rua no decurso das
festividades académicas, nomeadamente nas semanas académicas e recepção ao caloiro. A
intervenção inicia-se com formação a estudantes voluntários cobrindo áreas como as
substâncias, padrões de consumo, níveis de intervenção, a redução de riscos e estratégias de
abordagem no âmbito da relação de entreajuda. O programa de formação é concretizado
localmente pelas equipas técnicas dos CRI. Paralelamente é desenvolvido um trabalho de
aproximação às Associações Académicas de modo a garantir o enquadramento desta intervenção
na dinâmica de organização das semanas académicas.
Os estudantes que receberam formação no âmbito de Redução de Riscos em contexto
académico também têm vindo a intervir em festivais de música em diferentes partes do país (ex.
Festival de Paredes do Coura em Viana do Castelo, Super-Bock Super-Pop no Porto, Festival de
Música do Sudoeste no Alentejo)
Finalmente, no que diz respeito à promoção de um trabalho mais integrado entre a
Rede Social e o Ensino Superior as linhas de investimento vão no sentido de sensibilizar as
estruturas do ensino superior para um maior conhecimento ou envolvimento dos projectos
desenvolvidos pelas instituições - IPSS e ONG´S - a colaborar com o IDT, indo deste modo ao
encontro das necessidades de oferta formativa de que a Universidades tem para os seus alunos
na realidade pós Tratado de Bolonha. Esta articulação poderá passar pela promoção de “feiras“
de projectos de IPSS e ONG´S junto ao público universitário, mostras essas onde se discutam e
experimentem em workshops algumas das metodologias empregues.
Por fim, no sentido de reforçar a componente de avaliação dos projectos propostos ao IDT em
candidatura – PORI, PIF, etc. - poderá ser valorizado como um dos critérios de ponderação, a
inclusão de um parceiro universitário com o qual seja desenvolvido um projecto de
avaliação/investigação associado ao programa de intervenção.
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Conclusões
A concretização deste levantamento prolongou-se por 3 anos - um de produção e
testagem de instrumentos, outro de aplicação generalizada e um para a elaboração do relatório –
facto que consideramos ter ultrapassado as nossas expectativas. Contudo os motivos que se
encontram por detrás deste facto traduzem eles próprios a dinâmica que se pretendia estudar. A
constituição do GIES em 2006 e a sua estruturação com base na representação regional garantiu
o cumprimento das linhas orientadoras do IDT no que toca à descentração e ao envolvimento
directo das estruturas do terreno, mas introduziu o esforço adicional de respeitar ritmos e
prioridades diferentes que nem sempre se coadunam com um esforço colectivo. O processo de
recolha de dados encontrou dificuldades internas e externas que traduzem nos resultados finais a
disponibilidade e o grau de importância dada a esta franja de intervenção.
Acreditamos que os motivos que levaram a esta situação têm uma razão de ser e devem
ser respeitados em prole da consolidação da rede regional/nacional e da integração de realidades
muito dispares (IDT versus Ensino Superior) sendo importante compreender que face ao objecto
em estudo neste levantamento, esta é uma realidade com a qual devemos contar.
Os resultados obtidos, apesar de limitados, permitem contudo traçar um primeiro quadro
que de ora avante servirá de referência para levantamentos futuros. Como foi possível verificar
muitos dos dados apenas confirmaram o que empiricamente se pensava sobre a realidade
académica no âmbito desta problemática mas serviram para reforçar ou suportar um conjunto de
linhas de intervenção que vimos defendendo nestes últimos dois anos.
Os contactos estabelecidos mereceram em muitos dos casos uma boa receptividade facto
que sublinhou o nosso sentimento de pertinência na escolha do Meio Universitário como um
campo de enorme potencial estratégico. Consideramos que esta é uma área onde há muito a
fazer e abertura para o lançamento de trabalho articulado. Algumas áreas reúnem já condições
para um desenvolvimento rápido, nomeadamente no que diz respeito à formação dos técnicos
dos Gabinetes de Apoio ao Estudante e ao envolvimento de pares nas intervenções preventivas e
de redução de riscos. Outras áreas requerem um investimento maior, como ao nível da
investigação e da consolidação de ofertas formativas no âmbito da toxicodependência.
No cômputo geral pensamos que foram atingidos os objectivos com este levantamento de
interfaces, facto que encerra o primeiro acto. A cena segue dentro de momentos com o
desenrolar das expectativas criadas num cenário que se nos afigura positivo.
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Desafios e oportunidades de promoção da saúde no Campus Universitário
Ângela Maia, Ana Elias, Vanessa Azevedo, Ana Catarina Samorinha & Ana Sara Ferreira
Grupo de Promoção da Saúde, Universidade do Minho
O campus universitário, por diversas razões, assume-me como um espaço privilegiado
para implementar a promoção da saúde. Contudo, apenas recentemente isto se tornou uma
realidade em Portugal, sendo ainda muitos escassos os exemplos sobre as práticas neste âmbito.
O presente tem como objectivo apresentar o trabalho desenvolvido pelo Grupo de
Promoção da Saúde junto da comunidade da Universidade do Minho no que concerne a estas
questões. Assim, inicialmente procede-se a um enquadramento conceptual sobre a promoção da
saúde no campus universitário, apresentando alguns casos internacionais e nacionais. De
seguida, será apresentado o Grupo de Promoção de Saúde (GPS) e o seu âmbito de acção, ou
seja, serão discutidas não só as oportunidades com que se depara, como também as actividades
já desenvolvidas. Por fim, serão alvo de reflexão os desafios enfrentados no dia-a-dia pelo GPS.
A Promoção da Saúde nas Universidades
Desde os anos 90, com o movimento das Health Promoting Universities, tem sido
reconhecido que as universidades são contextos privilegiados para a prática de promoção da
saúde, devendo ser uma preocupação para os profissionais desta área. A Carta de Otava (1986,
p.3) postula que “a saúde é criada e vivida pelas pessoas nos seus contextos quotidianos, nos
locais onde aprendem, trabalham, se divertem e amam”. Para além deste aspecto ecológico da
promoção da saúde, as universidades encerram outros motivos que justificam estas práticas,
nomeadamente enquanto: centro de aprendizagem e desenvolvimento profissional, centro de
desenvolvimento pessoal, centro de criatividade e inovação, centro de parcerias locais, nacionais
(e globais) e, por fim, centro de negócios (Tsouros, Dowding, Thompson & Dooris, 1998).
No que concerne à concretização do principal objectivo da universidade – a
aprendizagem, alguns autores (e.g. Ewin, Ryan & Zarco, 2007) enfatizam que a Promoção da
Saúde poderá dar um contributo valioso, através da criação de ambientes de aprendizagem
saudáveis e de apoio aos estudantes. Neste sentido, um estudo revelou que a saúde dos
estudantes universitários é pior que a dos jovens da comunidade na mesma faixa etária (StewartBrown, Evans, Patterson, Baldin & Regis, 2000). Estes resultados podem ser explicados
atendendo ao facto de serem múltiplos os factores que podem afectar a saúde e o bem-estar da
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comunidade universitária e, por isso, é premente uma aposta na minimização destas
problemáticas, bem como na promoção de aspectos que melhorem a qualidade de vida
(Warwick, Statham & Aggleton, 2008). Especificamente em relação aos estudantes
universitários, os ajustamentos que o contexto implica promovem alterações negativas nos
estilos de vida (por exemplo, ao nível da alimentação e da prática de exercício físico) e adoptem
comportamentos que põem em risco a saúde. Pereira e colaboradores (2002, cit in Pereira, 2006)
realizaram um estudo com esta população, tendo concluído que o consumo de álcool, a ausência
de actividade física, os hábitos tabágicos e o consumo de drogas são factores de risco para a
saúde.
A promoção da saúde no campus universitário não é uma prática muito recente no
contexto internacional. Na verdade, já no início dos anos 90, a pioneira Universidade de
Lancaster desenvolveu projectos de intervenção centrados em cinco temáticas: álcool, exercício,
saúde mental, saúde ocupacional e sexo seguro. Entre as actividades realizadas pode salientar-se
a abolição das máquinas de venda de tabaco no campus e a criação de trilhos pedestres dentro do
próprio campus. Actualmente, a promoção da saúde é uma prática enraizada quer nas
universidades europeias, quer nas universidades americanas.
Em Portugal, tem-se assistido à emergência de diversos projectos orientados para a
promoção da saúde e prevenção de comportamentos de risco juntos dos jovens universitários
portugueses. A este respeito pode citar-se o caso da Universidade de Coimbra, que em parceria
com o Gabinete de Apoio Psicopedagógico dos Serviços de Acção Social e a Fundação
Portuguesa de Cardiologia, desenvolveu vários trabalhos na área dos comportamentos de risco,
nomeadamente um programa de educação para a saúde pelos pares com o objectivo da
optimização dos recursos e conhecimentos dos alunos. Outro exemplo paradigmático é a
Universidade de Aveiro, na qual existem módulos de gestão e controlo do stress, mais
especificamente uma unidade curricular que se designa por “Estratégias Promotoras de Sucesso
e Aprendizagem no Ensino Superior” aberta a todas as licenciaturas da universidade (cf. Pereira,
2006).
A Universidade do Minho partilha as necessidades de promoção da saúde das restantes
instituições de ensino, questão que se tornou prioritária para o Grupo de Promoção da Saúde
(GPS). De seguida, será apresentado o grupo e a sua actuação.
Grupo de Promoção da Saúde
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O Grupo de Promoção da Saúde (GPS) encontra-se afiliado ao Serviço de Psicologia da
Escola de Psicologia da Universidade do Minho, tendo surgido em 2007 da necessidade de
reformular e revitalizar a Unidade de Saúde, que até então encerrava como único objectivo a
intervenção na doença. Assim, o GPS introduziu uma nova valência nos serviços
disponibilizados pela referida Unidade, a saber a promoção da saúde. O GPS, coordenado pela
Doutora Ângela Maia, é constituído por várias psicólogas e estudantes de Psicologia da Saúde,
embora seja privilegiada a colaboração com outros profissionais e a integração de equipas
multidisciplinares.
Actualmente, o GPS actua nas duas vertentes de intervenção da Psicologia da Saúde,
assegurando a intervenção da doença através das consultas psicológicas individuais e realizando
investigação e intervenção em diversos formatos nas questões de promoção da saúde. Uma vez
que está inserida num campus universitário e embora a comunidade em geral não seja excluída,
a população-alvo por excelência é a própria comunidade académica, nomeadamente os docentes,
discentes e funcionários. Atendendo ao propósito do presente artigo será privilegiada a actuação
no âmbito da promoção da saúde, sendo neste domínio que a maioria dos projectos do GPS é
desenvolvida.
A fim de cumprir o objectivo geral a que se propõe – isto é, promover a adopção e
manutenção de comportamentos saudáveis junto do público-alvo, procura-se apostar em
intervenções multidisciplinares que envolvam a criação de ambientes de suporte aos
comportamentos saudáveis, o desenvolvimento dos recursos e competências do indivíduo e a
aposta na acção comunitária.
Oportunidades e acções de promoção da saúde da Universidade do Minho
A primeira preocupação do GPS foi tentar perceber quais as oportunidades e
necessidades de intervenção dos estudantes da academia minhota. Neste sentido, foi realizado
um estudo para explorar quais as áreas mais problemáticas (Elias, Azevedo & Maia, 2009). Os
resultados apontaram para a necessidade de intervenção nas questões da gestão de stress e
ansiedade, da gestão da alimentação, do padrão de sono e da adaptação e manutenção de estilos
de vida saudáveis. Este foi o ponto de partida do trabalho desenvolvido pelo GPS, direccionando
(embora de forma não exclusiva) as actividades e intervenções.
Uma das áreas que tem sido alvo de atenção prende-se com os comportamentos de risco
adoptados durante o Enterro da Gata (a festa académica equivalente à Queima das Fitas). Neste
sentido, inicialmente foram criadas mensagens sob o lema “Enterra-te em Segurança”, que
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foram divulgadas através de e-mail na semana anterior ao início das festividades. Estas
mensagens abordavam a importância do consumo moderado de álcool e da utilização do
preservativo, através do fornecimento de informações factuais sobre aspectos da edição anterior
(por exemplo, número de testes de alcoolemia realizados) e da apresentação de alternativas
concretas favoráveis à adopção de comportamentos saudáveis. Posteriormente, tendo em
consideração a escassez de investigação sobre o contexto das festividades académicas, foi
desenvolvido um estudo sobre comportamentos de risco e conhecimento de medidas de
protecção da saúde durante o Enterro da Gata. Este questionário foi disponibilizado online em
2009 e revelou alguns dados preocupantes, dos quais se pode salientar os valores da embriaguez
(65%), da condução sob o estado de fadiga (20.2%), o envolvimento em situações de violência
(entre os 5.1% e os 7.9% em função da relação entre os envolvidos) ou a dificuldade em
recordar momentos da noite anterior (33.6%). Além disso, cerca de 50% dos estudantes
desconheciam as estratégias e medidas de protecção da saúde encetadas no recinto (Azevedo,
Elias, Ferreira, Samorinha, & Maia, 2010). Actualmente, o instrumento, após algumas
reformulações, foi novamente colocado online. Esta investigação tem como propósito o
desenvolvimento de intervenções e campanhas de sensibilização, em colaboração com a
Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM).
No ano lectivo 2008/2009, o GPS colaborou activamente na organização da Semana
Social, uma actividade da AAUM. Esta parceria consistiu no desenvolvimento de actividades
em três áreas: prevenção rodoviária (“Na Estrada, + Vida, - Morte”), prevenção do cancro
cutâneo e sensibilização para a problemática da violência no namoro (“Não finjas que não
vês!”). O formato das iniciativas, que decorriam em diversos espaços da Universidade, permitiu
abranger um número elevado de alunos.
No que concerne à implementação de programas de intervenção em grupo, o GPS
desenvolveu um programa sobre saúde sexual – o SexUM – e um programa de gestão de stress –
o Gere-te. O SexUm abordava as seguintes temáticas: auto-estima, assertividade, aptidão social,
auto-eficácia, crenças e mitos falsos, contracepção e tolerância e responsabilidade social. Apesar
da pertinência deste assunto, importa referir que a adesão foi muito baixa, embora proveitosa
para os participantes. A tentativa de reedição do programa enfrentou novamente a questão do
parco envolvimento dos alunos. Esta questão poderá ser compreendida atendendo aos resultados
do estudo de levantamento de necessidades. De facto, apenas uma pequena percentagem indicou
a área da sexualidade como problemática, algo que os estudos sobre crenças, conhecimentos e
comportamentos sobre a temática refutam. Em relação ao Gere-te, constituiu-se como uma
“intervenção em crise” – na medida em que foi antes da época de exames – e incidiu sobre como
132	
  
	
  
	
  

temáticas a gestão do tempo, a higiene do sono, as apresentações orais e o relaxamento. A
adesão a este programa tem sido satisfatória, facto que poderá ser justificado através do facto de
os alunos terem identificado esta área como problemática.
De forma a ter uma ligação mais directa com os alunos, o GPS estabeleceu algumas
colaborações com os meios de comunicação social da universidade, nomeadamente o jornal
“Académico”, que durante o ano lectivo de 2008/2009 incluía uma coluna intitulada “À tua
Saúde”, e a Rádio Universitária do Minho que desde 2008 emite semanalmente o programa “Um
Minuto de Saúde”. Com ambos, o objectivo é apresentar temas de saúde de uma forma crítica e
pragmática, incluindo sugestões para introduzir mudanças nos comportamentos menos
saudáveis.
O GPS procura também conhecer de forma mais aprofundadas as problemáticas
referenciadas no estudo de levantamento de necessidades. Neste sentido, através de uma tese de
mestrado (Lopes, 2010) orientada pela coordenadora do Grupo, verificou-se que quase 65% dos
estudantes apresentava uma má qualidade do sono. Por isso, aproveitando a comemoração do
Dia Mundial do Sono, realizou-se uma semana temática preenchida por actividades como acções
de sensibilização, rastreios de sono e um workshop sobre sono e higiene do sono. A este respeito
é interessante verificar que houve uma adesão satisfatória em relação à participação nos
rastreios, porém a adesão ao workshop foi bastante baixa; isto poderá ser indicativo que apesar
de os alunos estarem sensibilizados e preocupados com o seu sono, ainda não procuram
activamente melhorar a situação.
Uma actividade a decorrer junto de um público-alvo mais específico, prende-se com a
intervenção junto dos alunos finalistas do curso de Psicologia, com o objectivo de lidar com o
stress e ansiedade relacionados com o estágio. A proposta inicial consistia na realização de uma
intervenção em grupo, porém devido à fraca adesão, optou-se por apostar numa ferramenta
informática – a criação de um blogue designado por “Entre Mundos: Aprender a Ser Psicólogo”
– de forma a eliminar constrangimentos de horários e deslocações até ao local da intervenção.
Os alunos foram convidados a visitar o blogue e a participar através da submissão de textos e
comentários; o número de visitas e o feedback dos alunos são bastante positivos, embora
adoptem uma postura pouco interventiva.
Actualmente, o GPS encontra-se a desenvolver vários potenciais projectos de
intervenção, que neste momento estão em fase de preparação (isto é, recolha de dados,
construção de instrumentos, planeamento das acções). Assim, a saúde oral, a praxe académica e
a saúde ocupacional serão as próximas áreas de investigação e intervenção. Com o projecto de
saúde oral pretende-se conhecer os hábitos e crenças de saúde oral dos estudantes, esclarecendo
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especificamente os comportamentos de higiene oral encetados no campus e identificando
barreiras a adopções de comportamentos saudáveis; estes dados serão basilares para a
implementação de actividades. Em relação à praxe académica, é objectivo contribuir para um
melhor conhecimento científico sobre esta questão, sobretudo ao nível do impacto nos
intervenientes, no sentido de desenvolver intervenções (cientifica e realisticamente
fundamentadas) junto da comunidade académica.
Desafios da promoção da saúde na Universidade do Minho
A importância da promoção da saúde no campus universitário não parece ser algo
questionável. Na verdade, qualquer campus oferece múltiplas oportunidades de intervenção, mas
também muitos desafios a diversos níveis.
A experiência do GPS tem-se revelado sobejamente desafiante e enriquecedora numa
vasta panóplia de domínios. A nível científico, uma vez que se assume como um contexto de
investigação-acção, possibilita não só um melhor conhecimento das questões, como também
uma aposta mais fundamenta e reflexiva nas práticas. Para além disto, ao intervir junto dos
estudantes, está-se a apostar numa geração mais informada, com as ferramentas/competências
necessárias para adoptar um estilo de vida mais saudável e capaz de contribuir para o seu bemestar. Ora, daqui decorrem não só ganhos a curto, médio e longo prazo da saúde, mas também da
própria sociedade e até da economia.
No entanto, a promoção da saúde no campus universitário não é uma tarefa fácil e o GPS
tem-se também deparado com inúmeros de desafios. Tal como foi referido por diversas vezes
aquando da apresentação das actividades, a adesão às actividades e programas constitui-se como
um dos principais desafios neste contexto. No entanto, este não parece ser um fenómeno
limitado à comunidade universitária, sendo algo reconhecido pelos profissionais. Apesar disso, a
não adesão permanece incompreendida e carece de investigação aprofundada. O GPS está
consciente desta realidade, pois será necessário investigar as potenciais razões para que a adesão
dos estudantes não seja superior, de forma a planear melhores acções.
Para além desta questão de uma aparente ausência de motivação para a mudança
comportamental, também a concretização da própria mudança se apresenta como um desafio.
De facto, apesar da existência de diversos modelos de promoção de saúde, parecem existir ainda
muitos factores ocultos entre a intenção de mudar e a mudança, o que se constitui como uma
dificuldade acrescida para qualquer projecto de promoção da saúde.
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Outro desafio quotidiano remete para a importância da avaliação (não só da satisfação,
mas principalmente da eficácia) da implementação das intervenções. Na prática, quando se trata
de intervenções em grupo é um aspecto facilmente concretizável, contudo o mesmo não
acontece nas intervenções e actividades dirigidas à comunidade académica em geral. Para
contornar esta situação, como alternativa às formas mais tradicionais de avaliação, o GPS
pondera recorrer à disponibilização de questionários on-line e à realização de focus-group.
As questões económicas são também aspectos a ponderar quando se pretende promover a
saúde. Apesar dos apoios económicos serem muitas vezes utilizados como argumento para a
diferença entre fazer tudo ou nada, o GPS não partilha estes discursos. De facto, poder usufruir
de um fundo de maneio significativo certamente facilitará a acção dos promotores da saúde;
porém o contrário não a impede. Aspectos como a dedicação, profissionalismo, flexibilidade e
criatividade, esses sim, fazem a diferença.
Por fim, é ainda um desafio o estabelecimento de parcerias e colaborações com entidades
académicas e não académicas. Estas potenciam as mudanças de índole mais contextual,
permitem aceder a recursos (humanos, físicos, etc.) mais variados e proporcionam espaços de
partilha de experiências e olhares diversificados.
Estes desafios poderiam ser apresentados como obstáculos, porém esta percepção não
seria consonante com o conceito positivo de saúde da Organização Mundial de Saúde. Em suma,
promover a saúde no campus universitário encerra tanto oportunidades como desafios, e ambos
deverão ser encarados com uma postura científica, reflexiva, crítica e interventiva.
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As festividades académicas: dos comportamentos de risco às possibilidades de intervenção
Vanessa Azevedo, Ana Catarina Samorinha, Ana Sara Ferreira, Catarina Leite, Heitor Lopes
& Ângela Maia
Escola de Psicologia, Universidade do Minho
As festividades académicas tendem a ser percepcionadas como contextos propícios à
adopção de comportamentos de risco, que por vezes culminam em dano físico e/ou psicológico
quer para o próprio indivíduo, quer para os que o rodeiam. Uma das festas mais emblemáticas e
frequentadas do ensino superior é a conhecida Queima das Fitas, que na Universidade do Minho
se denomina de Enterro da Gata. Esta é uma semana vivida com euforia pelos alunos,
percepcionada como aquela em que é permitido cometer excessos. No entanto, é escassa a
investigação nesta área.
Entre os comportamentos de risco mais associados às festividades académicas encontrase o consumo de álcool. O consumo de álcool é considerado um comportamento
multideterminado, sendo altamente estimulado pelos padrões sociais, que exercem uma pressão
para o consumo (Schuckit, 1991). Em contexto universitário, estes enquadramentos sociais de
influência estão muito presentes. O consumo excessivo de álcool está associado a actos
violentos e a outros comportamentos de risco, entre os quais as relações sexuais desprotegidas, e
consequentemente aumentando o contágio de doenças sexualmente transmissíveis como o
HIV/SIDA (Calafat, 2002). Há também evidência de que o consumo de álcool em excesso está
associado com o consumo de outras drogas, como marijuana e tabaco e com a vivência de
eventos stressantes, tanto em homens como em mulheres (Caldwell et al., 2002). No que se
refere ao consumo de álcool, os estudos têm encontrado de forma consistente diferenças de
género - o sexo masculino consome mais que o feminino. Para além disso, os homens relatam
mais frequentemente que é socialmente aceite ficar intoxicado ocasionalmente (Mattila,
Apostolopoulos, Snmez, Yu, & Sasidharan, 2001) e parecem ser mais susceptíveis à influência
dos pares (Read, Wood, Davidoff, McLaclen, & Campbell, 2002).
Frequentemente associado ao consumo de álcool encontra-se o consumo de substâncias
ilícitas. O padrão de consumo deste tipo de substâncias em jovens adultos reveste-se de algumas
particularidades, nomeadamente no que se refere aos contextos recreativos nocturnos (incluindo
bares e discotecas e festas académicas), onde mais frequentemente este acontece. A investigação
realizada aponta para uma questão importante nestes contextos: a normalização do consumo
(Duff, 2005). Alguns autores defendem que o início do consumo em estudantes universitários é
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visto como um rito de passagem, sendo a experimentação de drogas percepcionada como algo
normal (Larimer, Kilmer, & Lee, 2005). De facto, ao nível da idade, o maior risco de início do
consumo de marijuana é por volta dos 18 anos, o que corresponde à transição para o ensino
superior, colocando os alunos do primeiro ano num potencial grupo de risco. Em relação a
diferenças entre sexos, um estudo realizado com alunos da Universidade do Minho (Fonte &
Manita, 2003) mostrou que indivíduos do sexo masculino eram os que mais mencionavam terem
ficado embriagados, bem como terem consumido mais frequentemente marijuana/haxixe,
aspecto que é consonante com dados de outros estudos nacionais e internacionais.
O consumo de tabaco está associado a factores individuais, micro e macro-sociais e
ambientais, sabendo-se que o início do consumo desta substância não se restringe à
adolescência, ocorrendo significativamente em contexto universitário (Precioso, 2004).
Atendendo ao facto de que ter amigos consumidores é um dos melhores preditores do consumo
nos adolescentes e jovens adultos (Ariza & Nebot, 2002; Piperakis, et al., 2008; WHO, 2001) e
dada a prevalência do consumo de tabaco entre os estudantes universitários (Precioso, 2004),
este torna-se um factor de risco para o início/manutenção da utilização desta substância. As
raparigas iniciam o consumo (WHO, 2007) e passam de fumadoras ocasionais a regulares mais
frequentemente do que os rapazes para lidar com estados de ansiedade/stress (Ariza & Nebot,
2002). Os fumadores tendem a beber mais álcool e têm vinte vezes mais probabilidades de
consumir álcool até à embriaguez (Hublet, Lambert, Verduyckt, Maes, & Broucke, 2002).
Para além dos consumos, os comportamentos de violência são também preocupantes,
tanto mais que a investigação parece apontar de forma consistente para associações entre
violência e consumo de álcool e substâncias ilícitas. De facto, parece haver uma elevada
associação, por exemplo, entre violência no namoro e consumo de álcool e outras substâncias
nos jovens universitários (Rivinus & Larimer, 1993). Para além disso, destaca-se o facto de
álcool e drogas parecerem ser bastante usados por perpetradores e mediamente usados por
vítimas. Por exemplo as vítimas de violência têm duas vezes mais probabilidade de serem
consumidores frequentes de álcool, enquanto nos perpetradores esta probabilidade é cinco vezes
maior (Pezza & Belloti, 1995).
No presente artigo é relatada uma parte dos dados de um estudo realizado com o
objectivo de conhecer os comportamentos de risco e de protecção da saúde que os estudantes
minhotos adoptaram durante os dias do Enterro da Gata – edição de 2008. Num trabalho prévio
(Azevedo, Elias, Ferreira, Samorinha & Maia, 2010) foi apresentada a frequência dos
comportamentos de risco, que revelou que a maioria dos estudantes não se envolveu neste tipo
de comportamentos. No entanto, existem alguns resultados preocupantes, nomeadamente o
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consumo de álcool, sendo que a maioria dos estudantes admitiu consumir mais bebidas durante
estes dias quando comparando com os restantes, e uma percentagem significativa assumiu ficar
embriagado. Por outro lado, os dados relacionados com o consumo de drogas revelam que cerca
de um quinto dos estudantes recorre a este tipo de substâncias durante o Enterro da Gata, sendo
a cannabis a mais consumida. Quanto ao consumo de tabaco, nenhum estudante referiu ter
fumado menos cigarros do que o habitual, e uma percentagem significativa afirmou ter fumado
mais. Em relação a comportamentos de violência, os participantes admitiram com mais
frequência terem estado envolvidos em brigas e discussões com estranhos; em segundo lugar,
com o/a parceiro/a íntimo/a, e, por fim, com conhecidos.
Com este artigo pretende-se aprofundar estes resultados, nomeadamente averiguar a
influência da variável “sexo” e a hipótese da concomitância de alguns comportamentos de risco,
a saber: os comportamentos de consumo de álcool, de consumo de substâncias ilícitas, de
consumo de tabaco, assim como de comportamentos de violência.
Metodologia
Participantes
No total 1084 estudantes da Universidade do Minho responderam ao questionário.
Contudo, apenas 277 sujeitos responderam a todos os itens que constituem a primeira parte do
questionário, sendo estes os resultados que serão apresentados neste artigo.
A distribuição por curso e por ano foi bastante heterogénea. A idade média dos
participantes foi de 22 anos (D.P.=2.43). Em relação à distribuição por sexo, 144 (52%)
pertenciam ao sexo masculino e 133 (48%) ao sexo feminino.
Instrumentos
Os dados foram obtidos através do inquérito “Enterro da Gata & Saúde/bem-estar: Um
cocktail possível?” (Azevedo, Elias, Samorinha, Ferreira & Maia, 2009), construído de raiz a
partir de sessões de reflexão e discussão do grupo de investigação.
Este instrumento é constituído por um total de 39 itens, distribuídos por duas secções. Na
primeira parte pretendia-se conhecer os comportamentos de risco e de protecção na saúde dos
estudantes durante o período das festividades académicas e avaliava as seguintes temáticas:
•

Frequência das relações sexuais (com um parceiro casual; sem utilizar

preservativo; com mais do que um parceiro em simultâneo); do envolvimento em brigas
e discussões (com desconhecidos; com conhecidos; com o parceiro); do consumo de
álcool (embriaguez; mistura de bebidas alcoólicas; intoxicações alcoólicas; coma
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alcoólico), do consumo de tabaco; do consumo de drogas; da condução (sob o efeito do
álcool; sob estado de cansaço e de fadiga; com velocidade excessiva); do recurso à pílula
do dia seguinte; do recurso ao apoio médico; do contacto sexual forçado; carícias, beijos
ou outro contacto físico sem consentimento; da dificuldade em recordar momentos da
noite anterior;
•

Comparação do número de horas de sono, número de cigarros e número de

bebidas consumidas entre os dias das festividades académicas vs. restantes dias.
As questões da segunda secção centravam-se no conhecimento e avaliação da satisfação
dos alunos no que concerne às estratégias já implementadas de promoção da saúde.
Adicionalmente, os alunos eram convidados a deixarem sugestões de actividades.
Neste artigo apenas são apresentados os dados relativos à primeira secção.
Procedimentos
O instrumento foi disponibilizado “on-line” nas duas semanas que antecederam o
Enterro da Gata (edição de 2009), o que permitiu que os alunos respondessem de forma anónima
e nas condições que consideravam mais adequadas, e as instruções indicavam que os
participantes se deveriam referir aos comportamentos relativos ao ano anterior.
De seguida, os dados foram analisados recorrendo ao programa estatístico SPSS
Statistics 17.0 for Windows.
Resultados
Associação entre os diferentes comportamentos de risco
Os dados revelam existir associações entre alguns comportamentos de risco.
Relativamente aos consumos, verifica-se que o consumo de drogas está associado a uma maior
frequência de embriaguez (χ2(1)=28.12; p<.001) e de consumo de tabaco (χ2(1)=51.12; p<.001),
sendo que o tabaco e a embriaguez estão também associados entre si (χ2(1)=38.27; p<.001).
Quanto aos comportamentos violentos, constata-se que o envolvimento em actos
violentos com desconhecidos surge associado ao consumo de drogas (χ2(1)=19.43; p<.001), com
uma frequência superior deste comportamento nos consumidores. Da mesma forma, surge
associado ao consumo de tabaco (χ2(1)=10.21; p<.001) e à embriaguez (χ2(1)=9.75; p<.001).
O envolvimento em actos violentos com conhecidos aparece associado ao consumo de
drogas (χ2(1)=19.43; p<.001), à embriaguez (χ2(1)=7.95; p<.01) e ao consumo de tabaco
(χ2(1)=6.82; p<.01), sendo que há uma maior frequência de actos violentos entre os consumidores
do que entre os não consumidores.
140	
  
	
  
	
  

No que concerne aos actos de violência, o envolvimento em actos de violência com
conhecidos está associado ao envolvimento violento com estranhos/desconhecidos (χ2(1)=35.67;
p<.001) e nas relações íntimas (χ2(1)=10.88; p<.01).
Associação entre sexo e comportamentos de risco
A análise da associação entre os comportamentos de risco e o sexo demonstra que existe
uma associação significativa entre o consumo de tabaco e o sexo, sendo mais elevada a
frequência de homens fumadores do que de mulheres (χ2(1)=7.78; p<.01). Esta mesma tendência
é verificada quanto ao uso de drogas (χ2(1)=8.34; p<0.01) e à embriaguez (χ2(1)=21.58; p<.001).
O envolvimento em actos de violência com estranhos surge associado significativamente
ao sexo, com uma frequência mais elevada no sexo masculino (χ2(1)=6.12; p<.05). Em relação
tanto a violência com desconhecidos como a violência nas relações íntimas, não se verificam
associações com o sexo.
Discussão
Os resultados aqui apresentados mostram uma clara associação entre os diferentes tipos
de consumo. De facto, tanto a embriaguez como o consumo de drogas e tabaco encontram-se
associados entre si, o que vai de encontro a estudos realizados anteriormente (e.g. Hublet,
Lambert, Verduyckt, Maes & Broucke, 2002). Assim, estes tipos de consumo poderão estar
presentes em simultâneo, o que poderá aumentar exponencialmente tanto a probabilidade de se
envolver noutros comportamentos de risco (como práticas sexuais não seguras) como ter
consequências negativas para a saúde física. Para além disso, os homens parecem ser um grupo
de maior risco em relação às mulheres, tal como já mostrado anteriormente por outras
investigações (e.g. Mattila, Apostolopoulos, Snmez, Yu & Sasidharan, 2001; Fonte & Manita,
2003). Em conjunto, estes dados serão importantes para orientar futuras intervenções.
Em relação aos comportamentos de violência com desconhecidos e conhecidos, estão
associados aos vários tipos de consumo considerados, tal como verificado noutros estudos
(Calafat, 2002; Rivinus & Larimer, 1993). Para além disso, realça-se o facto de parecer haver
uma adição de comportamentos violentos, ou seja, os indivíduos envolvidos em situações de
violência com estranhos envolvem-se também em situações de violência com parceiros/as
intímos/as e com conhecidos. Importa ainda referir que os homens parecem estar mais
envolvidos em situações de violência com desconhecidos. No entanto, destaca-se o facto de este
questionário não distinguir vítimas de perpetradores, o que poderá ser uma variável importante a
considerar futuramente, uma vez que a investigação mostra que ambos e principalmente os
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agressores, quando comparados com os abstinentes, são consumidores de substâncias (Pezza &
Belloti, 1995).
As intervenções deverão ter estes aspectos em consideração. Será importante ter uma
abordagem que não considere estes consumos isoladamente, mas sim como podendo co-ocorrer.
Intervenções realizadas em universidades internacionais têm apostado em cada consumo
isolado, através de programas individuais ou em grupo, o que neste contexto poderá assumir
outros contornos. Assim, as actividades a desenvolver poderão ter duas vertentes; por um lado,
mais abrangentes, em colaboração com a Associação Académica da Universidade do Minho e
focadas na semana do Enterro da Gata e no recinto; por outro lado, poderão ser realizadas
actividades antes da semana académica com uma perspectiva de sensibilização, por exemplo
através de métodos multimédia – internet – como já acontece em universidades de outros países
(Walters, Miller, & Chiauzzi, 2005).
Uma das principais limitações deste estudo prende-se com a utilização exclusiva dos
questionários preenchidos na íntegra, não só porque implicou um expressivo decréscimo da
amostra inicial, mas também “omitiu” algumas “não-respostas” que poderiam ter um significado
importante. Além disso, seria interessante introduzir novas questões no questionário de modo a
obter um retrato mais detalhado. Tal como já referido, será importante diferenciar a perpetração
da vitimação por violência.
A questão da validade dos relatos é um assunto basilar sempre que se abordam temáticas
potencialmente sensíveis, como é o caso dos comportamentos de risco. Neste sentido, importa
aludir não só à desejabilidade social (que pode traduzir-se quer em sobre quer sub-relato), mas
também aos efeitos da memória (sobretudo, no que concerne ao esquecimento). Por exemplo,
num estudo realizado por Pillon, O’Brien, e Chavez (2005) sobre consumo de drogas e
comportamentos de risco, os autores verificaram que apenas 70.5% dos sujeitos afirmava ter
sido honesto nas suas respostas.
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De projecto a unidade funcional do Instituto Politécnico de Leiria: trajecto do serviço de
apoio ao estudante (SAPE/IPL)
Patrícia Pereira5, Graça Maria Seco, Sandra Alves & Luís Filipe Serviço de Apoio ao Estudante
Instituto Politécnico de Leiria
Na transição para o Ensino Superior, o estudante é confrontado com uma série de
desafios e mudanças, aos quais deverá procurar responder de forma adequada para uma
adaptação positiva e satisfatória. Na perspectiva de Schlossberg et al. (1995), tal transição
constitui um processo de mudança que se reflecte em 4 áreas do desenvolvimento do indivíduo rotinas, papéis, relacionamentos interpessoais e percepção acerca de si e do mundo - exigindo ao
estudante que mobilize diferentes recursos, competências e estratégias para lidar com tais
mudanças.
A necessidade do estudante se tornar num gestor eficaz das suas competências sociais
remete para a importância das instituições de Ensino Superior apostarem numa intervenção
nesta área, de forma a promover e optimizar a utilização e desenvolvimento de respostas e
estratégias adaptativas, potenciadoras de um maior sucesso e bem-estar pessoal, académico e
profissional (Dias & Fontaine, 2001).
Com o objectivo de apoiar a transição e integração dos estudantes no Instituto
Politécnico de Leiria e de promover o seu sucesso académico, desenvolvimento e bem-estar em
geral, foi criado o Serviço de Apoio ao Estudante (SAPE).
O Instituto Politécnico de Leiria (IPL) é uma instituição pública de Ensino Superior que
compreende cinco escolas, organizadas em 4 campi: Escola Superior de Educação e Ciências
Sociais – ESECS (Campus 1), que desenvolve a sua actividade formativa na área das Ciências
Sociais e Humanas, Comunicação e Formação de Professores; Escola Superior de Tecnologia e
Gestão (ESTG), que forma profissionais nas áreas de Engenharia, Tecnologias da Saúde,
Gestão, Marketing, Contabilidade e Solicitadoria; Escola Superior de Saúde (ESSLei),
oferecendo formação na área da Saúde (esta escola e a ESTG integram o Campus 2); Escola
Superior de Artes e Design - ESAD.CR (Campus 3), que oferece formação nos domínios das
Artes Plásticas, Design e Artes Performativas e Escola Superior de Tecnologia e Turismo do
Mar – ESTM (Campus 4), cujas áreas de formação se centram no Turismo, Gestão e Marketing
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Turístico. Os Campus 1 e 2 localizam-se em Leiria, o Campus 3 nas Caldas da Rainha e o
Campus 4 em Peniche.
O Projecto “Trajectos… com sucesso no IPL”
Em Agosto de 2006, o IPL candidatou ao Programa Operacional Ciência e Inovação
2010 o Projecto “Trajectos … com Sucesso no IPL”, delineado no sentido de promover o
sucesso académico e o combate ao abandono por parte dos estudantes que frequentavam as
cinco escolas deste Instituto.
Depois de aprovado em Abril de 2007, o referido Projecto decorreu entre 30 de Abril de
2007 e 31 de Julho de 2008, com base em duas grandes linhas de acção:
- Serviço de Apoio ao Estudante (SAPE);
- Formação Pedagógica de Docentes.
No decorrer dos 15 meses de duração dos “Trajectos…com Sucesso no IPL”, foram
desenvolvidas diversas actividades e iniciativas que procuraremos sistematizar de seguida.
Serviço de Apoio ao Estudante
O Serviço de Apoio ao Estudante desenvolveu as suas actividades nos 4 campi do IPL,
sendo que o âmbito da sua intervenção se centrou, sobretudo, em torno de três grandes linhas:
apoio psicológico e vocacional, orientação e acompanhamento pessoal e social e apoio
psicopedagógico. Tais eixos de intervenção decorreram das principais implicações práticas
retiradas de uma investigação realizada com cerca de 1000 alunos do 1.º ano do IPL, estudo
realizado com o objectivo de avaliar as relações existentes entre as redes de suporte social e a
adaptação do estudante ao Ensino Superior Politécnico (Seco et al., 2006).
Apoio Psicológico e Orientação Vocacional.
No que diz respeito ao eixo do apoio psicológico e orientação vocacional, o SAPE
pretendia, sobretudo, ajudar os estudantes a optimizarem recursos de diferentes fontes de
suporte social, a evitarem situações de crise e de ruptura, a diminuírem vulnerabilidades, a
desenvolverem formas de lidar com o stress e a retirarem o máximo proveito das suas opções
vocacionais.
Neste sentido, os quatro psicólogos a trabalharem no SAPE em regime de tempo parcial,
desenvolveram, em contexto de consulta de psicologia individual de cariz gratuito, actividades
de acompanhamento de 159 estudantes, num total de 665 atendimentos.
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Orientação e Acompanhamento Pessoal e Social.
No contexto da orientação e acompanhamento pessoal e social, e em articulação com as
Associações de Estudantes, o SAPE promoveu actividades de acolhimento do aluno recémchegado, no sentido de facilitar a sua integração e adaptação à instituição e à cidade.
Uma das propostas desenvolvidas foi o Programa de Mentorado, com base no qual se
pretendia que os estudantes mais avançados nos Cursos assumissem um papel central no
acolhimento e acompanhamento dos novos colegas.
No sentido de preparar os alunos mentores para este objectivo, no início do ano lectivo
de 2007/08 foi desenvolvida, em todos os campi do IPL, uma acção de formação de 9 horas, na
qual participaram cerca de 76 estudantes.
Apoio Psicopedagógico
No contexto desta linha de intervenção do SAPE, pretendia-se dar apoio a dificuldades
académicas e contribuir para o desenvolvimento de competências de natureza transversal, tendo
sido desenvolvidas duas propostas de natureza diferente:
• Grupos de Apoio a Dificuldades Académicas Específicas (GADAE);
• Programas de Promoção de Competências.
•
Grupos de Apoio a Dificuldades Académicas Específicas (GADAE).
O principal objectivo da implementação dos Grupos de Apoio a Dificuldades
Académicas Específicas (GADAE) prendia-se com a necessidade de ajudar os estudantes da
Escola Superior de Tecnologia e Gestão (Campus 2) a ultrapassarem dificuldades académicas
previamente identificadas, sobretudo, nas áreas de Matemática e Contabilidade, definidas então
como prioritárias para a promoção do sucesso académico.
Este apoio científico-pedagógico foi desenvolvido e dinamizado por formadores
especializados que acompanhavam os estudantes em pequenos grupos.
No ano lectivo de 2007/08, o número de estudantes envolvidos nos GADAE foi de 50 no
primeiro semestre e 55 no segundo, num total de 105 estudantes, os quais avaliaram de forma
muito positiva o serviço prestado.
Programas de Promoção de Competências.
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A importância do desenvolvimento de competências de comunicação e de relação tem
vindo a ser reforçada pela investigação (Dias & Fontaine, 2001; Pinheiro, 2004; Seco et al.,
2006; Melo & Pereira, 2008), a qual tem vindo a demonstrar que os indivíduos socialmente
competentes se revelam mais capazes de usar recursos pessoais e contextuais para alcançarem
um resultado desenvolvimental positivo, estabelecendo relações interpessoais satisfatórias,
gratificantes e adequadas, com reflexos positivos na percepção da qualidade de vida em geral
(Seco et al., 2008a).
A recente alteração dos Cursos à luz do Processo de Bolonha impõe ao estudante uma
maior necessidade de participar activamente na sua aprendizagem, desenvolvendo um processo
cada vez mais auto-regulado como factor intrinsecamente associado ao seu sucesso académico
(Pereira et al., 2006; Consejero et al., 2008; Seco et al., 2008b).
Tendo em conta estes dados da investigação e os objectivos propostos aquando da
apresentação do Projecto, o Serviço de Apoio ao Estudante promoveu, durante o ano lectivo de
2007-08, alguns programas de formação destinados a estudantes, procurando contribuir para o
desenvolvimento de competências transversais, consideradas como essenciais para uma
transição e adaptação bem sucedidas.
Os Programas de Promoção de Competências de Comunicação e de Relação (22h30mn)
e de Promoção de Estratégias de Estudo (10h) foram dinamizados ao longo do ano lectivo de
2007-08, nos 4 campi do IPL em duas edições (uma em cada semestre), tendo sido envolvidos
um total de 360 estudantes.
Para efeitos de avaliação e monitorização da implementação dos Programas foram
utilizadas duas escalas, cujos valores médios obtidos nos permitiram concluir que os estudantes
se mostraram, globalmente, satisfeitos com o programa de formação, os conteúdos abordados e
as actividades desenvolvidas, sublinhando o interesse e pertinência de tais formações para o seu
sucesso académico, em particular, e para o seu bem-estar, em geral.
Formação Pedagógica de Docentes
Atendendo à importância crescente que a investigação tem vindo a conferir à natureza e
qualidade das práticas pedagógicas dos docentes do Ensino Superior para a promoção do
sucesso académico dos seus estudantes e considerando as mudanças de paradigma no processo
de ensino-aprendizagem à luz da Declaração de Bolonha (Huet & Tavares, 2005; Rosário et al.,
2006; Tavares et al., 2006), o Projecto “Trajectos … com sucesso no IPL” promoveu, também,
algumas acções destinadas aos docentes das cinco Escolas do Instituto Politécnico de Leiria.
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Em Maio de 2008 foi dinamizado um workshop intitulado “Competências de Estudo e
Auto-Regulação da Aprendizagem no Ensino Superior” (5 horas) dinamizado pelo Doutor Pedro
Rosário da Universidade do Minho. Pretendeu-se que este workshop constituísse um contributo
para uma intervenção intencional, por parte dos docentes, na promoção da auto-regulação da
aprendizagem, em estudantes do Ensino Superior, enquanto factor intrinsecamente associado ao
sucesso académico. No referido workshop participaram cerca de 40 docentes que avaliaram de
modo muito positivo a proposta formativa apresentada.
Entre Setembro e Outubro de 2008 decorreu, em cada um dos campi do IPL, uma acção
de Formação Pedagógica de Docentes, com a duração de 30 horas. Subordinada à temática
“Pedagogia e Desenvolvimento Curricular no Contexto de Bolonha”, a formação foi dinamizada
pela Doutora Isabel Huet da Universidade de Aveiro, que a desenvolveu em torno de três
módulos: Docência e Sucesso Académico no Ensino Superior; Docência e Investigação no
Ensino Superior e Desenho Curricular no Ensino Superior.
Este Programa foi frequentado por cerca de 100 docentes das cinco Escolas do IPL que,
globalmente, o avaliaram de forma muito positiva, sublinhando a importância deste tipo de
propostas formativas.
Serviço de Apoio ao Estudante (SAPE) como Unidade Funcional
O trabalho desenvolvido ao longo do Projecto “Trajectos … com sucesso no IPL”
permitiu sensibilizar a comunidade académica e os Órgãos de Gestão para a importância de um
Serviço desta natureza no Instituto. Desta forma, em Julho de 2008, o SAPE - uma das linhas de
acção do Projecto – foi constituído como Unidade Funcional, nos termos do artigo 11.º dos
Estatutos do IPL, regendo-se por um Regulamento próprio.
Coordenado por uma docente da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, o
SAPE continua a desenvolver as suas actividades com base nas três linhas de acção descritas no
ponto 2.1, tendo-se incluído a Formação Pedagógica de Docentes como um dos seus eixos de
intervenção. Para o efeito, o Serviço conta agora com uma equipa de três psicólogos a tempo
inteiro, sete formadores para as diversas áreas dos GADAE (Matemática, Contabilidade, Física e
Química) e uma funcionária em cada uma das Escolas.
No que se refere ao Apoio Psicológico e Orientação Vocacional, o SAPE tem vindo a
abranger um número cada vez maior de estudantes que são acompanhados em consulta
individual de psicologia. Os pedidos de apoio prendem-se, sobretudo, com perturbações
emocionais e/ou comportamentais, as quais se traduzem, maioritariamente, em quadros de
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ansiedade generalizada, estados depressivos e conflitos no relacionamento afectivo. Os
estudantes também procuram a consulta por questões decorrentes de dificuldades académicas,
reorientação vocacional e transição para a vida activa.
Procuramos também articular sinergias com os Docentes e/ou Coordenadores de Curso,
principalmente nos casos de estudantes em Risco de Abandono Escolar ou que apresentem
algum tipo de Necessidades Educativas Especiais. Neste âmbito, a equipa do SAPE tem vindo a
desenvolver um trabalho de apoio sobretudo a estudantes com dislexia.
No âmbito dos Programas de Promoção de Competências têm vindo a ser dinamizadas
em todos os Campi, durante cerca de 9 horas, formações sobre temáticas como a comunicação,
inteligência emocional, gestão de conflitos e do stress, gestão do tempo e do estudo, técnicas de
procura de emprego, elaboração de CV’s, entre outras.
No que se refere à Formação Pedagógica de Docentes, o SAPE tem vindo a promover
workshops, convidando para o efeito investigadores e professores de outras instituições de
Ensino Superior.
Em Janeiro de 2009 a Doutora Isabel Huet, investigadora da Universidade de Aveiro e
especialista em Pedagogia do Ensino Superior, dinamizou um workshop intitulado “Ensinar e
supervisionar num contexto de mudança: os desafios de Bolonha”. Em Abril de 2009, a Doutora
Leonor Santos, também investigadora da Universidade de Aveiro, conduziu o seminário
“Tutoria: «moda» ou necessidade? Workshop de reflexão sobre finalidades e modalidades de
actividade tutória”. Em Fevereiro de 2010, coube ao Professor José Manuel de Oliveira, docente
da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda - Universidade de Aveiro, dinamizar uma
sessão de discussão em torno da problemática "Temos os cursos adequados a Bolonha... e
agora? Sobre a implementação, no terreno, de estratégias de aprendizagem centradas no aluno".
No conjunto das três propostas formativas participaram 237 docentes.
O número de estudantes e docentes envolvidos nas actividades do SAPE, bem como o
número de atendimentos realizados, desde Setembro de 2008, encontram-se sistematizados na
Tabela 1. Os dados relativos ao ano lectivo 2009/2010 referem-se, apenas, ao 1.º semestre,
considerado até ao final do mês de Fevereiro.
Tabela 1 – N.º de estudantes e docentes envolvidos nas actividades do SAPE

Apoio Psicológico e
Orientação
Vocacional
Apoio

2008/2009

2009/2010
1.º Semestre

Totais

Atendimentos
efectuados

734

370

1104

GADAE

177

95

272
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Psicopedagógico

Formação

319

79

398

Formação Pedagógica de Docentes

140

97

237

De referir que, na sua generalidade, as diferentes actividades promovidas pelo SAPE
foram avaliadas de forma muito positiva pelos participantes.
No sentido de chegarmos mais perto dos estudantes dispersos por 3 cidades, e de
podermos divulgar adequada e atempadamente as iniciativas e valências promovidas pelo
SAPE, continuámos a dinamizar o blogue www.sape.ipleria, desenvolvido no período em que
decorreu o Projecto. Em Março de 2009, passámos a enviar mensalmente a todos os estudantes a
newsletter do SAPE, incluindo não só o resumo das actividades realizadas e iniciativas
previstas, como também informações úteis para a vida académica, pessoal e social.
Em Janeiro de 2010 iniciámos a divulgação semanal do SAPEinRADIO, programa
gravado em articulação com a Rádio IPLay, sedeada na ESECS. Foi promovido também o
desenvolvimento do SAPE@TROCAS, o qual permite a troca de objectos entre os estudantes
das Escolas do IPL. Todas as iniciativas são actualizadas no Facebook e Twitter do SAPE.
Para além da articulação com outros Serviços do IPL e da comunidade envolvente, o
SAPE tem vindo a desenvolver actividades de natureza diversa em colaboração com outras
Instituições. Como sócio-colectivo integra a RESAPES-AP, aguardando a sua passagem a
membro efectivo do Grupo de Trabalho para Apoio a Estudantes com Deficiência no Ensino
Superior (GTAEDES).
Para além da participação em eventos de natureza científica, o SAPE tem vindo a
publicar alguns dos resultados da investigação desenvolvida.
Para o futuro, perspectivamos a continuidade das linhas de intervenção aqui delineadas e
sistematizadas, procurando optimizar as sinergias com as redes disponíveis na comunidade, no
sentido de maximizar as oportunidades dos estudantes experienciarem um trajecto de sucesso e
bem-estar no Instituto Politécnico de Leiria.
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(In)sucesso académico no ensino superior: factores e estratégias de intervenção
J. F. Brites, G. Seco, F. Canastra, I. Dias & M.O. Abreu
Núcleo de Investigação e Desenvolvimento em Educação do Instituto Politécnico de Leiria
O tema do (in)sucesso académico no Ensino Superior (ES) tem sido debatido por
estudantes, docentes, instituições de ES, governo e pela sociedade em geral com perspectivas
diversas mas com preocupações comuns: o insucesso como um problema mas também como
causa de outras realidades igualmente preocupantes (e.g.: abandono escolar no ensino superior,
número de anos para terminar um curso, satisfação individual com o percurso académico, entre
outras).
O Instituto Politécnico de Leiria (IPL), tal como outras instituições de ES, preocupa-se
em reflectir acerca das suas práticas e em perceber de que modo respondem os seus estudantes
às novas exigências decorrentes da implementação do “formato Bolonha”. Para o IPL é
fundamental que a transmissão de saber seja acompanhado de produção de conhecimento e é
neste contexto que o Núcleo de Investigação e Desenvolvimento em Educação tem como
objectivo principal desenvolver trabalho de investigação que produza conhecimento acerca da
realidade educativa, dentro e fora do Instituto. Das várias temáticas de investigação em curso, o
projecto “Sucesso académico e satisfação dos alunos finalistas do Instituto Politécnico de
Leiria” tem como objectivo principal perceber quais os factores associados ao sucesso nos
estudantes do IPL e de que forma estes factores se relacionam com os graus de satisfação com a
instituição. O (in)sucesso e a satisfação com a instituição IPL são, pois, dois vectores de acção
deste projecto.
Para avaliar a satisfação com a instituição foi adaptado um instrumento já utilizado pelo
Centro de Investigação e Politicas Educativas no Ensino Superior (CIPES) - Questionário de
Satisfação. Este questionário está a ser administrado nas cinco escolas do Instituto a alunos
finalistas dos cursos de 1º ciclo.
Nesta apresentação debruçar-nos-emos sobre o (in)sucesso académico, reflectindo acerca
dos vários factores que lhe estão associados e as implicações decorrentes para a organização e
implementação de estratégias de intervenção, quer sejam de cariz preventivo, quer sejam de
cariz remediativo.
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(In)sucesso académico: enquadramento teórico e factores associados
A definição de sucesso académico é um desafio a concretizar já que existem várias
perspectivas sobre o mesmo. Por um lado, o conceito de sucesso pode ser considerado tendo em
conta alguns parâmetros quantificáveis, como 1) os resultados académicos (Monteiro,
Vasconcelos, & Almeida, 2005; Coutinho, 2007), 2) os resultados em termos de envolvimento
medido, por exemplo, pela retenção no segundo ano (Zajacova, Lynch, & Espenshade, 2005) ou
3) a taxa de sucesso baseada na survival rate da OCDE (Gabinete de Planeamento, Estratégia,
Avaliação e Relações Internacionais/Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
2008). Correia, Gonçalves e Pile (2003) apresentam o Sucesso como a razão entre o que se
pretende atingir e o que efectivamente se atingiu, ou seja, resultados sobre objectivos iniciais.
Por outro lado, surgem alguns autores que ao definirem sucesso, destacam o
desenvolvimento de competências intelectuais (Dearnley & Matthew, 2007). Ainda nesta linha
de raciocínio, não podemos esquecer o contributo de Tavares para um novo olhar sobre o
conceito de sucesso académico. Nas palavras de Tavares e Huet (2001, p. 15), “para nós sucesso
é basicamente indicado pelos resultados que o estudante consegue durante o tempo da sua vida
na academia e que se traduz pelas competências cognitivas e metacognitivas, comportamentais e
de comunicação desenvolvidas e adquiridas durante e no final da sua estada na instituição
universitária”. Para estes autores, o sucesso não deverá/poderá ser medido somente por
resultados quantitativos (classificações) já que, importa também ter em linha de conta o
desenvolvimento pessoal e social para além dos resultados medidos pelas classificações obtidas.
Relevam ainda a importância deste desenvolvimento para os potenciais empregadores. Em
síntese, sucesso académico integra por um lado, “de alguma forma o sucesso familiar, escolar,
educativo e, por outro, possibilita e potencializa o sucesso social, profissional, cultural,
axiológico, numa palavra, humano” (Tavares e Huet, 2001, pp. 15).
No entanto, e mesmo adoptando diferentes pontos de vista, pela necessidade de
quantificar e medir os resultados, são habitualmente adoptadas medidas de carácter quantitativo
associado aos resultados académicos (Mendes, 2007; Zajacova, Lynch, & Espenshade, 2005;
Monteiro, Vasconcelos, & Almeida, 2005; Parker, Summerfeldt, Hogan, & Majeski, 2004;
Mills, Heyworth, Rosenwax, Carr, & Rosenberg, 2009; Freitas, Raposo, & Almeida, 2007, entre
outros), tais como: 1) médias das classificações do semestre ou ano, 2) rácio entre o número de
disciplinas efectuadas e o número de disciplinas previstas no currículo do ano/curso, e 3) ligeiras
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variações destas medidas – GPA (Grade Point Average – medida utilizada nos EUA) ou WAMs
(Weighted Average Marks – medida utilizada na Austrália).
Diversas variáveis têm sido estudadas, e/ou associadas, aos níveis de (in)sucesso dos
alunos no ensino superior, tendo sido reconhecidas influências directas e indirectas destas no
fenómeno de insucesso.
Da revisão da literatura efectuada, percebemos que a estrutura que agrupa as variáveis
difere consoante a perspectiva utilizada para a leitura desta problemática (cf. Curado &
Machado, 2005; Guilherme, Patrício, Mendes, Lourenço, Graça, & Correira, 2003; Costa &
Lopes, 2008; Alarcão, 2000; Taveira, 2000, Tavares e Huet 2001).
Neste trabalho, agruparemos as variáveis associadas ao (in)sucesso em dois grandes
grupos: 1) os factores relacionados com a instituição e 2) os factores relacionados com o
indivíduo.
Nos factores relacionados com a instituição incluiremos equipamentos e serviços,
actividades pedagógicas e actividades extra-curriculares. “As instituições e as suas formas de
organização e gestão, bem como as políticas educativas e as ideologias que enquadram todo o
processo de formação” terão influência nos percursos dos seus estudantes como afirmam
Tavares e Huet (2001, p. 151). No âmbito dos factores institucionais importa considerar também
as práticas pedagógicas e a organização curricular (Tavares & Huet, 2001), o material de apoio,
as condições proporcionadas pela instituição e o seu prestígio (Correia, Gonçalves, & Pile,
2003; Curado & Machado, 2005). De igual forma a competência dos docentes, bem como a sua
preparação científica e, principalmente, a preparação pedagógica são tidas em consideração
pelos alunos (Rego & Sousa, 1998). Também Tavares e Huet (2001) alertam para a importância
que o papel dos docentes pode desempenhar no sucesso académico, nomeadamente, a
importância da sua preparação científica e pedagógica.
Nos factores relacionados com o indivíduo, incluiremos a transição, factores contextuais
e factores individuais. Relativamente aos factores relacionados com o indivíduo, a transição para
o Ensino Superior acarreta ao jovem adulto a exploração de várias áreas da vida e permite-lhe
explorar áreas de formação diversas e equacionar futuras profissões (Seco, Casimiro, Pereira,
Dias, & Custódio, 2005). Potencia ainda, a exploração de ideias não vocacionais ou
profissionais (Arnett, 2004) como hobbies, convicções políticas, valores religiosos, entre outros.
Os jovens adultos são, portanto, indivíduos numa fase de transição da vida com características
específicas que se organizam em torno da exploração da orientação vocacional, profissional e
pessoal. Esta transição é acompanhada, nos estudantes, por expectativas relativamente ao seu
desempenho, e pela realidade académica e social que o estudante vivencia no primeiro ano. O
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tipo de transição, bem como as expectativas que os estudantes desenvolvem ao longo da sua
vida, as ideias que formaram sobre o Ensino Superior e as suas vivências, influenciam a
satisfação sentida e esta constitui-se como um factor de grande impacto no (in)sucesso que o
estudante alcança no final do primeiro ano (Seco et al., 2005).
Estas divisões trazem algumas dificuldades já que muitos destes factores podem
representar, simultaneamente, uma ou outra área. Socorremo-nos aqui da referência de Alarcão
(2000, p.16): “Como sempre acontece com o estabelecimento de categorias em Ciências Sociais
e Humanas é possível discutir-se a inclusão de um ou outro factor numa dada categoria e
considera-se aceitável alterar a sua inclusão com base em argumentações credíveis.”
Implicações para a prática
Ao reflectirmos sobre este tema percebemos a importância de intervir ao nível do Ensino
Superior tanto com o objectivo de promover o sucesso como de diminuir os números do
insucesso. Colocando a tónica na promoção e reforço do sucesso ou elegendo estratégias de
minimização do insucesso, podemos pensar em formas de actuação que intervenham, em ambos
os casos, tanto ao nível institucional como a um nível mais individual.
A nível institucional
A promoção do sucesso deverá começar ainda da entrada no ES com uma escolha
informada e consciente do futuro curso a frequentar. As instituições de ES devem apostar numa
divulgação efectiva e consciente das suas alternativas formativas, existindo para isto diversas
modalidades de divulgação que vão desde o fornecimento de informação através de panfletos ou
dinamização de sites institucionais, até acções de divulgação como participação das instituições
em feiras vocacionais, divulgação de actividades científicas, dias abertos e promoção de
actividades dirigidas aos alunos do ensino secundário (Costa & Lopes, 2008). Relacionada com
a questão da disponibilização de informação, Estrela e Friães (2001) apontam como uma das
conclusões do seu estudo “Ser caloiro na UL” que a informação sobre a instituição, a sua oferta
formativa, os serviços existentes deve estar disponível para os alunos do primeiro ano e restantes
alunos da escola.
Quanto

aos

aspectos

pedagógicos

e

curriculares

encontramos

exemplos

de

implementação de disciplinas específicas de promoção de sucesso (Tavares et al, 2006),
utilização de estratégias de ensino centradas no aluno (Felder & Brent, 2007) e dinamização de
workshops dirigidos a docentes (Huet & Tavares, 2005). A existência de um número maior de
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novos públicos no ES (trabalhadores-estudantes, alunos estrangeiros) implica uma atenção
crescente e a adequação das práticas pedagógicas a estas populações.
Um pouco por todas as instituições surgem actividades não curriculares, por vezes
desenvolvidas por associações de estudantes, que promovem o desenvolvimento dos estudantes
de forma global indo ao encontro de Tavares e Huet (2001) quando referem a necessidade de
haver um desenvolvimento pessoal para além dos resultados expressos pelas classificações e
médias para alcançar o sucesso académico.
A nível contextual
As condições sócio-demográficas em que os alunos chegam ao ES requerem, igualmente
atenção especial existindo para tal, a nível nacional, uma política de apoio social promovido
pelos Serviços de Acção Social. Estes serviços têm surgido com a atribuição de bolsas de
estudo, a disponibilização de residências universitárias, e a existência de bares e de
refeitórios/cantinas. Globalmente nas instituições de ES, qualquer infra-estrutura pedagógica
como computadores, bibliotecas, salas de estudo, entre outros, procura minimizar os problemas
sentidos pelos alunos com dificuldades financeiras de modo a que não sejam estes os obstáculos
a um percurso académico de sucesso.
A nível individual
A nível individual surgem diferentes actividades, umas associadas a estruturas de apoio
especializado, outras à figura de docente/tutor ou de colega/mentor.
Segundo o relatório de 2002 elaborado pela RESAPES, as estruturas de apoio psicológico e
psicopedagógico existentes no ES português têm como precursores os serviços existentes no
EUA e, na Europa, os serviços de aconselhamento ingleses (RESAPES, 2002). Estes serviços
têm como objectivos principais apoiar o processo educativo e o sucesso académico; promover o
desenvolvimento pessoal e prevenir comportamentos de risco; trabalhar com o sistema
institucional global; promover a reflexão sobre a prática pedagógica e as metodologias de ensino
(Amada, 1985; May, 1999 in RESAPES, 2002, p.13,14). No seio destas estruturas, têm sido
desenvolvidos diferentes actividades, tais como, acções de formação e informação e estratégias
remediativas, aconselhamento, psicoterapia (Pereira et al, 2006; Seco, Pereira, Santos, Filipe, &
Alves, 2008). Mesmo fora de estruturas formais desenvolvem-se programas de promoção de
competências transversais (Dias, 2009; Jardim, 2007).
Conclusão
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Muito tem sido feito nas diversas instituições de Ensino Superior em Portugal ao nível da
promoção do sucesso e diminuição dos índices de insucesso. Como já foi referido, e tem sido
demonstrado pelos estudos desenvolvidos nesta área, são números os factores que surgem
associados de forma mais ou menos forte ao sucesso académico.
Esperamos que os resultados do projecto “Sucesso académico e satisfação dos alunos
finalistas do IPL” tragam ao instituto um conjunto de dados que nos permita conhecer a
realidade do IPL e perceber quais os factores que, nesta população específica, influenciam de
forma mais evidente os resultados do sucesso para que possamos articular medidas mais eficazes
e adequadas a esta realidade. Parece-nos, desde já, necessário salientar a importância de uma
política de observação dos estudantes à chegada ao ES, já que, conhecer a população estudantil
que ingressa na instituição de ensino superior orienta as estratégias de intervenção de forma a
utilizar aquelas que serão mais eficazes para as características dos estudantes que encontramos.
A nível geral parece-nos que a adopção de um conceito comum e comparável de sucesso
académico seria desejável para que os vários estudos realizados nas instituições portuguesas
sejam efectivamente comparáveis e a posterior aplicação de medidas estratégicas seja mais
concertada.
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Ansiedade e Estratégias de Coping em Estudantes do Ensino Superior
Rosa Maria Gomes, Anabela Pereira, António Neto-Mendes, Mª Céu Taveira & Pedro Nuno
Universidade de Aveiro; Universidade do Minho

A entrada no Ensino Superior é um acontecimento marcante na vida do estudante que
implica geralmente grandes mudanças, podendo ser por isso vivenciada como uma situação
indutora de stress (Lu, 1994). Para além disso, ao longo do curso são diversas as fontes de stress
que o estudante pode encontrar no ambiente universitário, desde a ansiedade das
avaliações/exames, a ansiedade social e problemas sócio-económicos (Pereira et al., 2004), à
gestão do tempo (Aherene, 2001; Misra & McKean, 2000); dificuldades financeiras (Bojuwoye,
2002); alterações nos hábitos alimentares e de sono, novas responsabilidades e aumento da carga
de trabalho (Ross, Niebling e Heckert, 1999).
Perante as situações indutoras de stress, os estudantes desencadeiam um conjunto de
mecanismos ou estratégias de defesa, o coping, como resposta para diminuir a pressão física,
emocional e psicológica. A eficácia dessas estratégias de coping avalia-se pela capacidade que
os indivíduos têm em reduzir de imediato a perturbação sentida, bem como evitar em termos
futuros, o prejuízo do bem-estar do indivíduo (Snyder & Dinoff, 1999). O coping engloba
comportamentos e pensamentos a que o indivíduo recorre para lidar com as situações indutoras
de stress, que podem ser do tipo «problem-focused coping» se estão centradas no problema e
«emotion-focused coping», quando estão centradas nas emoções (Folkman & Lazarus, 1985).
Quando um indivíduo avalia uma determinada situação como inalterável utiliza mais o coping
orientado para a emoção. Caso uma determinada situação seja avaliada como alterável, o
indivíduo faz mais uso do coping orientado para o problema.
Em contexto académico, se os estudantes procuram apoio e conselhos entre os amigos ou
familiares, as estratégias de coping de apoio social estão a ser dirigidas para o problema, mas se
eles somente necessitam de expressar os seus sentimentos não esperando conselhos, mas sim a
compreensão dos outros, então esses esforços estão a ser orientados para um apoio emocional
(Pereira, 2003, 2004 e 2005). Por seu lado, Vaz-Serra (2002), considera que, mesmo sendo estas
modalidades bem sucedidas, se verifica uma redução do stress, pois caso contrário a situação
mantém-se. Contudo, não há estratégias modelo, pois o nível de eficácia é determinado pelo tipo
de recursos que o indivíduo apresenta, assim como pelo tipo de problemas com que se defronta.
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Neste sentido, o desenvolvimento do processo de coping é influenciado pelas características da
personalidade, pela influência cultural e pelos factores situacionais. A nível académico estudos
de Luz et. al. (2009) mostram que os alunos mais jovens têm maiores níveis de stress do que os
alunos mais velhos, de igual modo, os alunos do 1º ano demonstraram níveis mais elevados do
que os alunos de anos seguintes.
Atendendo à necessidade de melhor compreender e lidar com o stress e a ansiedade no
ensino superior, pretendemos com este trabalho identificar os mecanismos de coping utilizados e
os sintomas de ansiedade em Estudantes do Ensino Superior.
Método
Participantes
A amostra deste estudo foi constituída por 294 estudantes do ensino superior, do sexo
feminino (84,9%) e do sexo masculino (15,1%), com idades compreendidas entre 18 e 63 anos
(M=25,86 e DP=8,98), sendo que 70,2% dos estudantes têm entre 18 e 25 anos e 20, 8% têm
entre 26 e 63 anos de idade. Frequentam cursos da área das Ciências da Educação (48,3%), da
Psicologia (40,5%) e outras áreas (11,2%). A nível do plano de estudos frequentam o 1º ano
(45,0%), o 2º ano (17,3%), o 3º ano (34,3%) e o 4º ano (3,5%), de ciclos de Bolonha e PréBolonha. Dos cursos de Bolonha 60,2% frequentam o 1º ciclo (Licenciatura), 31,1% o 2º ciclo
(Mestrado) e 4,5%, o 3º ciclo (Doutoramento), dos cursos de Pré-Bolonha apenas 4,1% dos
alunos frequentam o 4º ano da Licenciatura. Relativamente ao regime de inscrição, os alunos
optaram pelo regime normal (73,8%) e pelo regime de Trabalhador-Estudante (26,2%). Os
alunos inquiridos avaliaram o seu rendimento académico no 1º semestre como «bom» (55,8%),
«médio» (30,5%), «muito bom» (8,9%), «fraco» (3,1%) e «mau» (1,5%).
Instrumentos de avaliação
Foi aplicado o Inventário de Ansiedade de Beck (IAB) versão portuguesa de Pereira &
Monteiro (2005) e o questionário Estratégias de Coping de Lefèvre e Kubinger (EC) versão
portuguesa de Gomes, Pereira e Gil (2006).
O IAB é um questionário que apresenta 21 situações relacionados com sintomas de
ansiedade, uma escala tipo Likert de 4 pontos, em que 0 tem o valor de «nunca» e o 3 o valor de
«severamente». O Factor I que intitulámos «ansiedade psicológica», engloba 10 itens (4, 5, 8, 9,
10, 11, 14, 16, 17 e 19) e explica 36,86% da variância. O Factor II que intitulámos «ansiedade
fisiológica», engloba 11 itens (1, 2, 3, 6, 7, 12, 13, 15, 18, 20 e 21), explicando 8,34% da
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variância. Os dois factores explicam 45,19% da variância total. Da depuração da escala,
obtivemos um Alfa global de 0,91 (21 itens) considerado muito adequado e indicador de uma
excelente consistência interna do instrumento. Os estudos de Beck a mesma escala apresenta um
Alfa global de .92 (21 itens) e uma análise factorial de dois factores.
O questionário Estratégias de Coping (EC) permite avaliar os mecanismos de coping, ou
seja , como lidam os estudantes com as situações de stress académico. É uma escala tipo Likert
composta por 31 itens, em que as respostas são dadas tendo em consideração 4 níveis: 1 tem o
valor de «nunca verdadeiro» e o 4 tem o valor de «muitas vezes verdadeiro». Os trabalhos
desenvolvidos por Lefèvre e Kubinger (2004), apresentaram no respectivo instrumento
psicométrico dois factores: o coping focado na emoção e o coping focado no problema,
coincidentes com a revisão da literatura. O Factor I que intitulámos «coping orientado para a
emoção» engloba 17 itens (1, 4, 5, 8, 10, 11,15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29 e 31) e explica
14,08% da variância. O Factor II, que intitulámos «coping orientado para o problema» engloba
14 itens (2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 27 e 30), explicando 9,34% da variância Os dois
factores explicaram 23,43% da variância total. Da depuração da escala, obtivemos um Alfa de
0,75 (31 itens) considerado adequado e indicador de uma boa consistência interna deste
instrumento. Os estudos em língua inglesa de Lefèvre & Kubinger (2004), apresentaram um Alfa
global de 0,73 e nos primeiros estudos da versão portuguesa de Gomes, Pereira & Gil (2006),
um Alfa global de 0,77.
Procedimentos
A recolha da amostra decorreu durante o mês de Março de 2010, tendo sido distribuídos
a estudantes do ensino superior o Inventário de Ansiedade de Beck (IAB) e o Questionário EC,
através de um contacto directo e recolhido pelo investigador. As questões éticas foram
respeitadas, a participação foi voluntária e cada questionário era acompanhado de nota
explicativa dos objectivos, das condições da pesquisa e da confidencialidade dos dados. Para a
análise de dados utilizámos o programa estatístico SPSS (Statistical Package of Social Science),
versão 17,0 para Windows, tendo sido feitas estatísticas descritivas e inferenciais.

Resultados

Sintomas de ansiedade (IAB)
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Da análise descritiva do instrumento (Gráfico 1) observamos que o «nervosismo»
(M=1,94; DP=0,85) é o sintoma mais cotado e o «sentimento de asfixia» é o sintoma menos
cotado (M=0,47; DP=0,83). Já a análise descritiva dos factores sobre os sintomas de ansiedade
mostra que, os Estudantes de uma maneira geral apresentam mais sintomas de ordem
psicológica (M=10,10; DP=5,80) do que sintomas de ordem fisiológica (M=9,82; DP=6,89). Os
sintomas de ansiedade de ordem psicológica mais frequentes são o nervosismo (M=1,94;
DP=0,85), incapacidade de relaxar (M=1,64; DP=0,84) e insegurança (M=1,62; DP=0,95). Os
de ordem fisiológica são batimento cardíaco acelerado (M=1,50; DP=0, 98) e suores (M=1,13;
DP=0, 97).

Gráfico 1: Distribuição dos sintomas de ansiedade nos estudantes ES
Ao compararmos o regime de inscrição com os sintomas de ansiedade obtemos com o
teste T-student diferenças estatisticamente significativas ao nível da ansiedade de ordem
fisiológica (t=3,317; gl= 260; p= .000) e psicológica (t=3,531; gl= 261; p= .000). Os estudantes
inscritos no curso em regime normal (M=10,72; DP=7,04) apresentam mais sintomas de
ansiedade fisiológica, do que, os trabalhadores-estudantes (M=7,55; DP=5,77). Também os
estudantes inscritos no curso em regime normal (M=10,94; DP=5,92) apresentam mais
sintomas de ansiedade psicológica, do que, os trabalhadores-estudantes (M=8,13; DP=4,76).
Através de testes não paramétricos aplicamos o Coeficiente de Spearman e encontramos
correlações negativas estatisticamente significativas ao nível de 0.05, entre a idade dos alunos e
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os sintomas de ansiedade, quer de ordem fisiológica (r=-.136; p=.022), quer de ordem
psicológica (r=-.145; p=.014).
Procuramos ainda identificar os níveis de ansiedade da população em estudo e, para o
efeito, tivemos em conta o valor médio da ansiedade global (M=20,67; DP=11,59) e de acordo
com a Curva de Gauss obtivemos os seguintes níveis de ansiedade: 0-13: Baixa ansiedade, 1427: Moderada Ansiedade e 28-59: Elevada ansiedade.

Gráfico 2: Níveis de Ansiedade

Os resultados (Gráfico 2) deste estudo mostram que 30,3% dos estudantes apresentam
baixa ansiedade, 45,6% moderada ansiedade e 24,0% elevada ansiedade.

Estratégias de coping (escala EC):
Através da análise descritiva dos factores identificámos que os Estudantes utilizam mais
as estratégias de coping orientadas para a emoção, Factor I (M=48,38; DP=6,07) do que as
orientadas para o problema, Factor II (M=30,94; DP=4,78). As primeiras são do tipo: tento
estabelecer prioridades (M=3,27; DP=0,71), tento acalmar-me (M=3,24; DP=0,67) e esforçome por me controlar (M=3,18; DP=0,65). As situações para lidar com o stress académico
orientado para o problema são do tipo: tento distrair-me (M=3,03; DP=0,75), às vezes irrito-me
com as outras pessoas (M=2,98; DP=0,75) e falo da minha situação a alguém (M=2,98;
DP=0,88).
Quando comparadas as estratégias de coping consoante a idade dos Estudantes, os
resultados obtidos indicam haver diferenças estatisticamente significativas, ao nível das
estratégias de coping focalizadas no problema (t=3,091; gl= 126; p= .001) e são os estudante
entre os 18 e os 25 anos, que mais as utilizam (M=31,49; DP=4,31), em relação aos estudantes
com idades entre os 26 e os 63 anos (M=29,44; DP=5,34). Aplicamos o Coeficiente de
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Spearman (teste não paramétrico) e encontramos correlações negativas estatisticamente
significativas ao nível de 0.01, entre a idade e as estratégias de coping focadas no problema (r=.188; p=.002).
Discussão
Os resultados deste estudo exploratório foram de encontro aos objectivos propostos,
especificamente na identificação das estratégias de coping e dos sintomas de ansiedade em
estudantes do ensino superior, tendo em conta a idade e o regime de inscrição. Os níveis de
ansiedade moderada poderão ser um indicador da necessidade de serem implementadas
estratégias de intervenção especificamente na época de exames e avaliações, tal como o
demonstram os estudos de Aherene (2001) e Pereira et al. (2005).
Os estudantes perante situações indutoras de stress ao nível académico utilizam mais as
estratégias de coping orientadas para a emoção, no entanto, os alunos mais novos que
frequentam o 1º ciclo de Bolonha recorrem mais a estratégias de coping do tipo
distracção/diversão, comportamentos de exaltação e partilha, orientadas para o problema. Por
outras palavras, à medida que a idade aumenta a utilização de estratégias de coping focadas no
problema diminui. Já que o suporte social parece isolar os indivíduos das consequências
negativas do stress, as instituições de ensino poderão apostar mais em actividades de boasvindas aos caloiros que incentivem os estudantes a obter e utilizar suporte social durante a
transição para a universidade (DeBerard, Spielmans & Julka, 2004).
Dependendo das situações, as estratégias focalizadas na emoção podem aliviar a tensão
numa fase inicial, possibilitando uma maior adaptação aos contextos de ensino-aprendizagem,
facilitando assim a tomada de decisões para a resolução dos problemas e evitar situações de
doença (Vaz-Serra, 2002; Pereira, 2006). Também Gomes, (2006, 2008), mostra que alguns
profissionais utilizam diferentes estratégias de coping, na sua actividade profissional.
Atendendo a que este estudo é de natureza exploratório, os resultados deverão ser lidos
com alguma precaução. São necessárias mais investigações que nos permitam aprofundar esta
temática, nomeadamente replicar estudos para validação do instrumento a nível nacional, bem
como realizar estudos longitudinais para averiguar da variabilidade dos sintomas de ansiedade e
das estratégias de coping, nos alunos que frequentam o Ensino Superior.
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Cinco razões para beber diferente
Filipa Homem, Irma Brito, Márcia Santos, Diana Simões & Fernando Mendes
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
O estudo que se apresenta refere-se à intervenção desenvolvida junto da população
estudantil que foi alvo do aconselhamento par a par “Antes que te Queimes” desde o início da
sua intervenção em 2007. A intervenção de aconselhamento par a par é sustentada num
formulário para ser possível avaliar algumas características da população-alvo que indiquem
necessidade de informação e estabelecimento de relação dialógica (Freire, 1991). O
questionamento sobre comportamentos, atitudes e conhecimentos permite um sistema
personalizado de informação em saúde e também recolher dados de forma a compreender
melhor o perfil dos estudantes em ambiente recreativo.
Com o objectivo de descrever as características dos consumos dos estudantes-alvo do
aconselhamento par a par realizados desde 2007 no âmbito do projecto Antes que te Queimes,
analisaram-se os dados recolhidos de 3350 estudantes-alvo e que consentiram na sua utilização.
O formulário continha questões relativas ao padrão de consumo de bebidas alcoólicas,
percepção do risco de IST’s e condução de veículos sob o efeito do álcool. Os Educadores de
Pares, durante as 8/10 noites das festas académicas, fizeram intervenções de aconselhamento
individual com avaliação de alcoolémia e percepção do risco de IST´s aos participantes das
mesmas. Equipas de 2 Educadores de Pares, a partir dum formulário, questionaram os
participantes da festa sobre o consumo de álcool nessa noite e na festa académica anterior, as
atitudes face ao consumo de álcool, condução de veículos, sexo ocasional desprotegido e,
utilizando um alcoolímetro AL6000 (com sensor semicondutor óxido que permite obter leituras
correctas mesmo na influência de bebidas com cafeína e do tabaco), determinaram o nível de
alcoolémia.
Dos 3350 jovens entrevistados, desde 2007, 62,44% são do género masculino e 36,65%
do género feminino, sendo a média de idade dos participantes de 20 anos, sem diferença
estatística por género: 20,64 ± 0,15 anos nos homens e 20,25± 0,18 nas mulheres (t=1,70;
p=0,09).
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Gráfico 1. Distribuição dos participantes das festas académicas por idade e género

Cerca de 29,09% dos jovens são da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade
de Coimbra (onde estão matriculados o maior número de estudantes da Universidade de
Coimbra), 14,04% são da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (instituição que coordena
o projecto), seguido de 9,32% de jovens da Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra. Com uma percentagem ainda considerável estão os jovens do ensino secundário com
1,8%, 3,9% de estudantes de outras cidades e 1,2% de jovens que não estudam.
Quando questionados sobre o motivo de vinda à festa académica, 46,16% dos jovens
referiram pela “diversão” como principal motivo, mais acentuada para as jovens (χ2=34,498;
p=.000). Cerca de 4,71% dos jovens referiram a opção “para beber” como o primeiro motivo.
Dos inquiridos, 65% referem “beber antes e durante a festa”, enquanto 5,9% dos jovens
bebem “depois do almoço até ao deitar” e 5,9% dos jovens bebem “desde o levantar até ao
deitar”, sendo muitas vezes o acordar coincidente com a hora do almoço na altura das festas
académicas. Este fenómenos é mais acentuado nos rapazes (χ2=176,998; p=.000). Quanto à
preferência das bebidas alcoólicas, existem diferenças estatisticamente significativas para o
género (χ2=181,391; p=.000), sendo a cerveja a bebida preferida tanto para as raparigas como
para os rapazes, mas as destiladas as preferidas pelas raparigas. A média de Unidades de Bebida
Padrão (UBP) consumidas pelos participantes foi de 9,94 ± 7,54 para os rapazes e de 6,02 ± 5,40
para as raparigas, existindo diferença estatisticamente significativa entre os géneros (t=17.370;
p=0,000).
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Gráfico 2. Distribuição dos participantes das festas académicas por UBP e género

Convidados a referirem a alcoolémia esperada, a média para os rapazes é de 0,85 ± 0,72
e para as raparigas é de 0,60 ± 0,64, existindo diferenças estatisticamente significativas (t=
9.242; p=0,001). Após ter sido avaliada a alcoolémia real, a média para os rapazes foi de 1,22 ±
1,06 e de 0,86 ± 0,96 para as raparigas, com diferença estatisticamente significativa (t=9.280;
p=0,000).

Gráfico 3. Distribuição dos participantes das festas académicas por alcoolémia real e género

Quanto à participação em festas anteriores, 82,2% dos rapazes e 70,8 das raparigas
referem ter-se embriagado mas apenas 41.0% dos rapazes e 27.6% das raparigas referem
embriaguez em todas as noites. A média de embriaguez foi de 66.8%±36.6 para os rapazes e
54.3%± 36.7 para as raparigas, considerando o total de noites que os estudantes referiram ter
frequentado (t=7.750; p=.000).
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Gráfico 4. Distribuição dos participantes das festas académicas por percentagem de noites em que ficou embriagado
na última festa académica e género

As razões mais referidas para justificar a embriaguez, tanto nos homens como nas
mulheres foram por vontade própria (44,8%), por ser divertido (27,0%) e sem se aperceberem
(20,2%). Dos participantes que referiram embriaguez 39,0% referiram incapacidade em
frequentar as aulas/trabalho no dia seguinte e 7,9% necessitaram de cuidados hospitalares.
Contudo apenas 37,5% dos que necessitaram de cuidados hospitalares, alteraram/reduziram os
seus consumos após esse episódio crítico.
Referiram sobre o meio de transporte que vão utilizar para regressar a casa que 57,6%
vão a pé ou de autocarro e 16,3% vão em carro próprio. Dos participantes abordados, 53,9%
referem já ter conduzido sob o efeito do álcool (χ2=140.428; p=.000) e 64,6% já foram
conduzidos por alguém sob o efeito do álcool(χ2=18.436; p=.000), sendo estes comportamentos
mais acentuados nos rapazes.
Quando questionados sobre quantas vezes, nos últimos 6 meses, tiveram sexo
desprotegido, 40,3% dos jovens referiram que nunca. Contudo muitos referem “sempre”
justificando fidelidade comum. Dos 3350 participantes, 44,5% jovens referiram que nos últimos
seis meses, fizeram sexo sob o efeito do álcool pelo menos uma vez, com diferença acentuada
para os rapazes (χ2=44.466; p=.000)

171	
  
	
  
	
  

Gráfico 5. Distribuição dos participantes das festas académicas por quantidade de vezes que fizeram sexo sob efeito
do álcool e género

Os resultados obtidos nas 5 edições do Antes que te Queimes permitiram identificar
necessidades prioritárias para intervenções educativas e de advocacia em saúde, especialmente
sobre as mulheres, já que estas apresentam fragilidades inerentes ao género. Dos 3350
estudantes-alvo do aconselhamentos par a par “Antes que te Queimes” desde 2007, tanto do
ensino secundário como do ensino superior de Coimbra, regista-se uma predominância do
género masculino que se considera não representativa da população estudantil mas resultante da
procura do serviço de aconselhamento (sobretudo pela avaliação de alcoolemia).
Os jovens inquiridos referem que as razões para consumir álcool são o prazer e diversão
e contexto e bebem maioritariamente antes e durante a festa. É amplamente referido que o alcool
é apreciado pelos seus benefícios nas relações entre as pessoas e no grupo de pares. Prazeres
(2000: 111) salienta que “enquanto jovens, tentamos explorar o potencial dos nossos corpos e
mentes; tentamos atingir os nossos limites pessoais ou desvendar as nossas tensões pessoais. Tal
significa (…) empreender riscos imediatos (…). Isso significa com toda a probabilidade, tomar
também alguns riscos adiados (fumar, beber, etc)”. No entanto 5.9% referem beber desde que se
levantam até que se deitam (todos os dias), justificando que deste modo evitam o desconforto da
ressaca. Também preocupante é que as razões mais referidas para justificar a embriaguez, tanto
nos homens como nas mulheres foram por vontade própria (44,8%).
O consumo moderado aconselhado pela OMS é de 3 bebidas alcoólicas por dia
distribuídas pelas refeições para o homem e de 2 bebidas por dia para as mulheres. Contudo
devem haver restrições, caso esteja grávida, a amamentar, durante o trabalho e a condução de
veículos, doentes alcoólicos, menores de 18 anos, indivíduos com história de traumatismo
craniano, doenças do aparelho digestivo e do sistema nervoso central e epilépticos (Mello,
2001). Tanto eles como elas bebem acima do recomendado e demonstram pouco conhecimento
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sobre os efeitos do álcool no organismo pois a média de alcoolémia esperada, para os rapazes foi
de 0,85 ± 0,72 e para as raparigas de 0,60 ± 0,64, enquanto a média de alcoolémia real foi de
1,22 ± 1,06 para os rapazes e de 0,86 ± 0,96 para as raparigas. Os dados sobre o padrão de
consumo indicam que os estudantes aceitam os rituais pela necessidade de pertença ao grupo
mas esta integração propiciada pelos pares pode conduzir à adopção de comportamentos de
risco, nomeadamente o consumo massivo de bebidas alcoólicas (“binge drinking”). Verifica-se
que a maioria dos participantes abordados regressam a casa a pé ou de autocarro mas 16,3% vão
em carro próprio, 53,9% referem já ter conduzido sob o efeito do álcool e 64,6% já foram
conduzidos por alguém sob o efeito do álcool. Estes dados indicam défice na percepção do risco,
concordante com o desconhecimento dos efeitos do álcool.
Apesar de 87,4% dos jovens referiram “nenhum risco” de ser infectado por VIH/sida ou
outra IST, quando questionados sobre quantas vezes, nos últimos 6 meses, fez sexo
desprotegido, 40,3% dos jovens referiram que nunca mas muitos referem fidelidade comum.
Também nesta área é evidente a falta de conhecimento sobre os efeitos do álcool na sexualidade
pois o consumo excessivo de álcool pode levar a consequências antes, durante e depois da
relação sexual propriamente dita, aumentando para o dobro a probabilidade de sexo
desprotegido, risco de contrair IST’s e de ter sexo “arrependido” (Bellis e outros, 2008). Além
disso as falsas crenças são evidentes quando expressam que no sexo oral estariam mais seguros
de IST’s.
Dos resultados obtidos torna-se evidente que os estudantes demonstram dificuldades no
autocontrolo para o consumo de bebidas alcoólicas, influenciados pela cultura académica e de
recreação assim como falsas crenças. As jovens exibem comportamentos semelhantes aos dos
rapazes que, pela sua condição de serem mulheres, a tornam mais vulneráveis aos problemas
relacionados com o álcool. O conhecimento destas diferenças de género é uma evidência
importante para conscientizar as mulheres para as diferenças fisiológicas, o que poderá ser uma
estratégia indutora de moderação no consumo de bebidas alcoólicas nestes eventos.
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Sexualidade responsável
Márcia Ferreira, Filipa Homem & Irma Brito
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
Apesar de todos os avanços científicos e tecnológicos, as IST’s continuam a ser um
grave problema de saúde pública, quer a nível nacional como no mundo. Os ambientes
recreativos facilitam o conhecimento de parceiros sexuais e falhas na adesão à medidas de
protecção sexual. Este estudo descritivo-correlacional pretendeu investigar quais os factores
determinantes da não adesão às medidas de protecção sexual, por parte dos estudantes do ensino
superior frequentadores de festas académicas uma vez que a transmissão de IST’s tem
aumentado e a prevalência do uso consistente do preservativo está muito aquém do esperado.
Para responder à questão de investigação foram analisados os factores determinantes da
adesão ou da não adesão às medidas de protecção, pelos estudantes do ensino superior: as
características individuais (género, idade, curso que frequenta, número de matrículas e festas
frequentadas), padrão de consumo de bebidas alcoólicas em contexto recreativo (alcoolemia,
frequência de noites em que ficou embriagado e dinheiro gasto por noite), auto-percepção do
risco e embaraço ligado ao uso de preservativo (Escala do Embaraço Ligado ao Uso do
Preservativo de Vail-Smith & Durham, 1992), aferida e testada para português por Oliveira e
colaboradores (2006).
Participaram 572 estudantes do ensino superior, frequentadores da Queima das Fitas de
Coimbra, que responderam a um formulário durante o aconselhamento par a par do projecto
Antes que te Queimes. Com média de idades de 21.4±2.6 anos, 60.3% (343) são do sexo
masculino e 39.7% (227) são do sexo feminino.
De um modo geral, os resultados obtidos parecem confirmar os obtidos em estudos
anteriores, apesar de que na maioria a população seja diferente e o objecto de estudo em si
também. Salientam-se os considerados mais relevantes: Os rapazes e raparigas mais velhos são
os que mais têm um só parceiro (fidelidade) e os que mais fizeram sexo desprotegido sob o
efeito do álcool, nos últimos seis meses; Os rapazes mais velhos são os que mais referem ter
feito sexo desprotegido com dois ou mais parceiros, nos últimos seis meses; Os rapazes e
raparigas mais novos são os mais abstinentes, contudo as raparigas são as que mais referem não
ter feito sexo desprotegido com dois ou mais parceiros, nos últimos seis meses; Os rapazes e
raparigas com maior número de matrículas são os que referem mais já ter utilizado o
preservativo e sexo desprotegido com dois ou mais parceiros, nos últimos seis meses; Os
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rapazes e raparigas com maior frequência das festas académicas são os que mais referem sexo
desprotegido sob o efeito do álcool, nos últimos seis meses; As raparigas que não usaram
preservativo são as que revelam maior embaraço na negociação, nos últimos seis meses; Os
rapazes que fizeram sexo desprotegido com dois ou mais parceiros sob o efeito do álcool, nos
últimos seis meses, e os que apresentam percentagem mais elevada de auto-percepção do risco;
Os rapazes com um só parceiro, nos últimos seis meses, são os que têm menor auto-percepção
do risco; As raparigas que tiveram sexo desprotegido com dois ou mais parceiros e as que têm
um só parceiro (fidelidade), nos últimos seis meses, são as que têm maior autopercepção do
risco; Os rapazes embriagam-se mais em média que as raparigas; As raparigas que nunca
fizeram sexo desprotegido, são as únicas com 0.0g/l de alcoolemia; Raparigas e rapazes com
maior UBP e alcoolemia são os que têm maior número de parceiros, mais usaram o preservativo,
mais gastaram por noite e mais fizeram sexo desprotegido sob o efeito do álcool sendo que,
destes, 100% dos rapazes e 70% das raparigas, se embriagaram todas as noites frequentadas; As
raparigas abstinentes são as que menos gastam e os rapazes com dois ou mais parceiros os que
mais gastam em média por noite; As raparigas que nunca fizeram sexo desprotegido gastam
menos do que as que tiveram sexo desprotegido com dois ou mais parceiros nos últimos seis
meses.
Os resultados permitem concluir que o género, a idade, o número de festas frequentadas,
o número de matrículas, a existência de auto-percepção do risco, o embaraço na negociação e
utilização do preservativo e o padrão de consumo na festa (sobretudo elevados níveis de
alcoolemia, proporção de noites em que ficou embriagado na última festa académica e gasto por
noite) são determinantes da não adesão às medidas de protecção sexual, nos estudantes do
ensino superior frequentadores de festas académicas. Em suma, encontrou-se diferença nas
características individuais dos jovens do ensino superior que reflectem diferença na adesão às
medidas de protecção sexual. Não se encontrou correlação positiva entre percepção de risco e
adesão às medidas de protecção sexual. Os jovens do ensino superior que demonstram embaraço
no uso do preservativo são os que exibem menor adesão às medidas de protecção sexual e existe
diferença no padrão de consumo de bebidas alcoólicas dos jovens do ensino superior que
reflectem diferença na adesão às medidas de protecção sexual.
Decorrente dos resultados deste estudo, seria interessante aprofundar o estudo da
autopercepção do risco/vulnerabilidade, no sentido de tentar compreender a sua relação com a
adesão às medidas de protecção sexual, uma vez que neste estudo se encontrou uma correlação
negativa (estudantes com maior auto-percepção do risco, foram os que fizeram sexo
desprotegido mais vezes sob o efeito do álcool e com dois ou mais parceiros). Seria, também
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interessante perceber os motivos que levam os estudantes mais velhos a usar de forma
inconsistente o preservativo, ou de que forma o facto de terem um só parceiro os leva ao
abandono das medidas de protecção. Sugere-se também o estudo da influência monetária na
adesão às medidas de protecção, uma vez, que neste estudo os que mais gastaram por noite
foram os que menos usaram preservativo nas relações sexuais com dois ou mais parceiros, o que
parece predizer que a questão dos preservativos serem caros não tem influência sobre a sua
utilização, uma vez que quem mais gasta é quem mais dinheiro tem.
Os resultados encontrados mostram, também, que alguns aspectos podem estar ligados à
condição da mulher, apontando para a necessidade de estratégias que busquem aumentar a
conscientização dos jovens para estas situações. Os comportamentos de adesão às medidas de
protecção, continuam muito aquém do que seria desejável face à epidemia do VIH/Sida.
Sugere-se, ainda, a realização de estudos sobre a dinâmica do comportamento sexual e de uso de
substâncias, essenciais para o desenvolvimento de abordagens estratégicas na redução dos riscos
e de estudos que avaliem a eficácia e impacto das intervenções percepcionadas como mais
eficazes.
Como estratégias de actuação sugere-se: exploração e determinação de estratégias
futuras para melhor influenciar os jovens adultos na adopção de comportamentos sexuais
seguros; a análise dos factores comportamentais que podem alterar a eficácia das intervenções
para melhor compreender a adopção das recomendações preventivas; determinação das
componentes dos programas de intervenção que são responsáveis por mudanças observadas no
comportamento e nas atitudes dos jovens; implementar e avaliar a eficácia de estratégias e
programas de educação, prevenção e de mudança de comportamento, baseados em modelos
teóricos bem fundamentados. (Cruz et al., 1997)
Julga-se que a presente investigação fornece informação relevante para os que estão
envolvidos (ciências da saúde e educação) na intervenção e promoção de saúde na área dos
comportamentos sexuais e VIH/Sida com jovens estudantes do ensino superior, e que essas
informações deverão ser enquadradas nas estratégias de intervenção, uma vez que fornecem
informações sobre algumas das determinantes do comportamento sexual dos jovens estudantes
universitários.
Das principais conclusões deste estudo emerge que os estudantes que mais gastam são os
que mais bebem e os que mais bebem são os que mais frequentam as festas e mais fazem sexo
desprotegido com mais parceiros e sob o efeito do álcool. São, também, estes que referem já
mais terem utilizado o preservativo (de forma inconsistente) e que apresentam maior autopercepção do risco (que parece não ser suficiente, por si só, para alterar os comportamentos).
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Comportamentos relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas durante as festas
académicas em estudantes do ensino superior de Coimbra, Aveiro e Leiria
Diana Agante, Irma Brito & Vítor Rodrigues
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
As festas académicas surgem como um contexto propício para o consumo abusivo de
bebidas alcoólicas, tendo a Queima das Fitas de Coimbra grande fama neste âmbito. O álcool,
nestes dias de festa, acaba por ser mesmo o nexo de grupo de muitos estudantes! Este aumento
do consumo de bebidas alcoólicas verifica-se, não só em Coimbra, como também em todas as
festas académicas do país. Contudo, dizem os estudantes, que as melhores festas são em
Coimbra!
Através de uma investigação descritivo-correlacional, pretendeu-se comparar os
comportamentos relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas, durante as festas
académicas, nos estudantes do Ensino Superior de Coimbra, Aveiro e Leiria.
A população-alvo é constituída pelos estudantes do Ensino Superior que frequentaram a
Queima das Fitas de Aveiro, Leiria e Coimbra, em 2008. A selecção da amostra realizou-se
através da amostragem acidental, tendo participado no estudo 111 estudantes das três cidades.
Foi aplicado um questionário que permitiu caracterizar o seu padrão de consumo (através do
teste AUDIT), com avaliação de alcoolemia, e algumas características pessoais (escala de autoestima de Rosenberg).
Os resultados revelaram que os estudantes de Coimbra são os que frequentam mais cedo
uma festa académica (17.19 Vs 1.29 anos) e os de Leiria os que vão mais tarde (17.95 Vs 1.89
anos), talvez por Coimbra ter sido a primeira cidade universitária do país, com uma tradição
académica bastante enraizada.
Verificou-se diferença estatisticamente significativa entre as estudantes do sexo feminino
de Coimbra e as de Leiria, apresentando as de Coimbra maior média de embriaguezes (χ² =
12.311; p=0.002) e a média de Unidades de Bebidas Padrão (UBP) consumidas mais elevada (χ²
= 17.193; p=0.00). Aveiro apresentou a média mais elevada de taxa de alcoolemia (1.15 Vs
0.91) e Leiria a mais baixa (0.47 Vs0.88), mas a diferença estatisticamente significativa é entre
as estudantes de Coimbra e Leiria, sendo que as jovens de Coimbra apresentam taxas de
alcoolemia mais elevadas (t (2) =13.897; p=0.001).
Em relação aos problemas por consumo de álcool verificou-se haver diferença entre os
estudantes das três cidades; os de Aveiro apresentam valores médios de AUDIT mais elevados
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(9.78 Vs 5.93) e os de Leiria valores mais baixos (6.43 Vs 4.11). Uma vez que os consumos
também podem estar associados ao nível sócio-económico verificou-se ainda a correlação entre
a média dos valores de AUDIT e o nível sócio-econó¬mico; encontrou-se uma correlação
negativa no sexo feminino (r = 0.326; p=0.018), ou seja, para as estudantes quanto maior o nível
sócio-económico maior as médias dos valores de AUDIT e, deste modo, maior a probabilidade
de surgirem problemas por consumo de álcool. Apesar do AUDIT se referir ao comportamento
de consumo habitual e não especifica-mente à semana de festa académica, estes resultado
poderá estar relacionado com o facto do evento “Queima das Fitas”, só por si, já exigir grandes
custos económicos (bilhete de entrada para o recinto das festas, jantares, cerimónias
académicas).
Verificou-se existir correlação entre a auto-estima e as UBP consumidas; as estudantes
que consomem maior quantidade de álcool percepcionam uma menor auto-estima (r=-0.430;
p=0.002), enquanto os estudantes que consomem mais bebidas alcoólicas apresentam uma maior
auto-estima (r=0.329; p=0.02). Por não se ter encontrado bibliografia sobre auto-estima e
problemas relacionados com o consumo de álcool, com separação por sexo, este achado
considera-se de extrema importância para futuras investigações sobre esta temática.
Das três cidades, Leiria é a que apresenta médias de consumo mais baixas, levando a
supor que estes jovens poderão ter menores riscos associados e menos comportamentos de risco,
durante as festas académicas. No entanto, os resultados permitem concluir que, nas três cidades
estudadas, consumir álcool abusivamente faz parte das tradições académicas, sendo que o
contexto de tradição oferece maior estímulo ao consumo e aos problemas relacionados com o
consumo abusivo. É indiscutível que, nas três cidades estudadas, consumir álcool abusivamente
faz parte das tradições académicas, sabendo que o contexto de tradição oferece maior estímulo
ao consumo e aos problemas relacionados com o consumo abusivo. Os resultados deste estudo
revelam a importância de implementar intervenções que visem a mudança destes padrões de
comportamento, com vista a obter ganhos em saúde. De referir a importância de intervir junto
das estudantes do sexo feminino por apresentarem padrões de consumo elevados, tendo em
consideração as cinco razões para beber diferente devido às diferenças de género.
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Determinantes do consumo de bebidas alcoólicas nos estudantes do ensino superior de
Coimbra
Joana Grácio; Irmã Brito; António Couto & Vítor Rodrigues
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
O consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens em contexto académico é frequentemente
abusivo e, por isso, constitui uma preocupação de Saúde Pública. Existem algumas
investigações que se debruçam sobre os consumos dos estudantes do Ensino Superior de
Coimbra (Calvário et al., 1997; Barroso, 2003; Leite et al., 1998; Batista, 2004; Rodrigues,
2006). No entanto, nenhuma delas foca particularmente as vivências académicas dos estudantes
de Coimbra, plenas de tradições, nem os contextos recreativos destes jovens, que mantêm uma
relação estreita com a cultura académica. Não havendo muitos estudos nesta área,
nomeadamente no que respeita à realidade coimbrã, considerou-se pertinente a realização desta
investigação que vai ao encontro de uma das áreas de intervenção prioritárias do Plano Nacional
para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool: os jovens (IDT, 2009). Assim, este estudo
procura contribuir para a compreensão da problemática, dado que se caracteriza os
determinantes do consumo de bebidas alcoólicas dos estudantes do Ensino Superior de Coimbra,
relacionando-os com a sua cultura e vivências académicas.
Para concretizar este objectivo foi escolhido o paradigma qualitativo ou interpretativo.
Neste, o objecto de análise é elaborado com vista à acção e refere-se não só ao comportamento
mas, igualmente aos significados atribuídos pelos actores. Na abordagem qualitativa há um
interesse particular pelas perspectivas participantes, não sendo colocado ênfase na predição do
comportamento humano como faz a metodologia quantitativa, mas sim na sua compreensão.
Como tal, considerou-se ser através deste paradigma que melhor se compreende o modo como
os estudantes dão sentido às suas experiências, ou seja, aos momentos de convívio e ao consumo
de bebidas alcoólicas, o que implica perceber o que experimentam, o modo como o
experimentam e a forma como estruturam o mundo social em que vivem e interagem. Trata-se
de um estudo exploratório-descritivo. A amostra é constituída por vinte e quatro participantes de
três cursos superiores de Coimbra e inclui estudantes que frequentam do primeiro até ao último
ano. O instrumento de colheita de dados utilizado foi a entrevista semi-estruturada e estes foram
analisados de acordo com a abordagem hermenêutica-dialética, com auxílio do programa de
investigação qualitativa QSR NVivo.
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As categorias analíticas foram organizadas com base no modelo PRECEDE-PROCEED.
Os determinantes do comportamento de consumo de bebidas alcoólicas dividem-se em três
grupos: factores predisponentes, factores facilitadores e factores de reforço. Nos factores
predisponentes distingue-se a experiência prévia, através do contexto das primeiras saídas e dos
primeiros consumos; a desinibição e divertimento, o convívio e o ambiente como principais
motivos de consumo; a cerveja e o vinho como as principais opções de consumo; os limites de
consumo, que diferem conforme a tipologia do consumidor(a); e a percepção do risco, mais
associada aos riscos a curto prazo. Como factores facilitadores destacam-se a acessibilidade às
bebidas alcoólicas, as barreiras, académicas e monetárias, às saídas e aos consumos e a
resistência à pressão dos pares. Nos factores de reforço, as mães têm um papel fundamental no
aconselhamento dos filhos e na repreensão perante os abusos, enquanto os pais incentivam ao
consumo moderado e com gosto; os pares influenciam o consumo quando o grupo bebe e
quando dentro do grupo se bebe pouco ou nada favorecem a redução do consumo. O ambiente
académico, através das vivências académicas, como a saída de casa e o percurso académico, e
da cultura académica, através dos jantares, festas académicas e da praxe, é também considerado
como necessário para o desenvolvimento de actividades e condições que promovem melhor
saúde.
Esta análise poderá ainda ser uma contribuição para futuras investigações pois da mesma
forma que houve uma expansão do Ensino Superior em todo o país nas últimas décadas, também
as tradições académicas coimbrãs pulverizaram os novos estabelecimentos de ensino. Entre as
contribuições deste estudo inclui-se o facto de este poder facilitar o planeamento de programas
de promoção em saúde, direccionados para os estudantes do Ensino Superior, nomeadamente o
aperfeiçoamento das actividades do projecto “Antes que te Queimes”.
Estudo de caso a partir da análise das actividades do Atelier de Expressividade (grupo de
Educação pelos Pares da AEESEnfC) no período 2002-2009. Os dados foram recolhidos das
bases de dados informáticas do grupo e dos resultados da avaliação das intervenções realizadas
desde 2006.
Os resultados mostram que envolvendo estudantes de enfermagem em projectos de
Educação pelos Pares é possível mobilizar grupos de jovens para se envolverem
voluntariamente na promoção da saúde dos jovens. Verifica-se ainda que: a). São educadores
credíveis vistos como ligeiramente superior mas não muito superior (Rogers,1983, Brito,2009)
com quem se pode interagir numa base informal; b). São um recurso inestimável que permite
uma adaptação das mensagens de educação para a saúde à cultura, estilo de vida, ou contexto do
grupo-alvo pois conhecem as problemáticas, os cenários e os actores, tornando-se muitas vezes
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mais eficazes do que os profissionais na transmissão da informação (Turner&Shepherd,1999;
Brito,2007); c). Facilitadores da interacção pois os jovens aceitam melhor o apoio dos colegas
(pelo menos numa fase inicial) do que ajuda profissional, permitindo essa relação dar um apoio
menos intimidante e contribuindo na transformação da realidade de cada sujeito, por meio de um
sistema de trocas com "o par mais competente" (Vygotsky,2001; Brito,2008); d). Promotores da
sua própria saúde (Brito,2008); e). Mobilizadores da sua própria aprendizagem pois têm
oportunidade de desenvolver estratégias e habilidades gerais de solução de problemas através da
interiorização do processo cognitivo implícito na interacção com o grupo-alvo e da transferência
de saberes em actividades como acções de informação e sensibilização, tutoria por pares,
aprendizagem cooperativa ou aconselhamento de pares (Santos, 2009).
Considera-se que o envolvimento de estudantes de enfermagem e jovens enfermeiros na
Educação pelos Pares tem sido uma aposta vantajosa pois estes possuem conhecimentos
científicos e habilidades técnicas que facilitam a concepção e implementação de acções de
Educação para a Saúde quer em contextos formais como em contextos informais,
nomeadamente recreativos (Agante,2009). Permite ainda a articulação dos conhecimentos
científicos aos etno-conhecimentos como forma de re-conhecimento dos saberes produzidos
pelas comunidades juvenis e evidenciados nas suas tradições (Grácio, 2009), despertando novas
formas de promover a literacia em saúde e, ao mesmo tempo, a cidadania.

181	
  
	
  
	
  

Desenvolvimento de competências com a educação pelos pares
Márcia Santos & Irma Brito
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
Num universo em constante transformação, a adaptação ao mesmo, através do
desenvolvimento de competências torna-se cada vez mais necessária. No campo da saúde a
capacidade de se adaptar a ambientes novos, cada vez mais complexos e em constante mutação,
exige dos profissionais de saúde a habilidade de agir e mesmo inovar. Os estudantes de
enfermagem, por participarem voluntariamente nas actividades de planeamento, implementação
e avaliação das intervenções de educação pelos pares, adquirem e desenvolvem competências
profissionais como futuros enfermeiros. O acompanhamento por profissionais experientes assim
como a participação em formação devidamente estruturada associada à autoformação, são
fundamentais neste percurso de desenvolvimento de competências.
Com o objectivo de identificar as competências profissionais desenvolvidas pelos
estudantes de enfermagem através da participação em actividades de educação pelos pares,
realizou-se um estudo de caso único com abordagem qualitativa e metodologia
fenomenográfica. Para recolha de informação recorreu-se à entrevista semi-estruturada de 20
estudantes de enfermagem que participam em actividades de educação para a saúde no Atelier
de Expressividade da Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.
Os estudantes que participaram na entrevista foram seleccionados intencionalmente. A
informação obtida foi submetida a critérios de análise qualitativa e interpretação (hermenêuticointerpretativo), com recurso ao programa NVivo QSR 8.
Da análise e interpretação das entrevistas, emergiram categorias relativas à descrição de
actividades de educação pelos pares; ao desenvolvimento de competências profissionais; e à
transversabilidade e transferibilidade de competências (Figura 1). A interpretação das entrevistas
e o cruzamento dos resultados com referenciais teóricos existentes, permitiu descrever as
competências profissionais desenvolvidas pelos estudantes de enfermagem através da
participação em actividades de educação pelos pares. Transcreve-se algumas unidades de
significação manifestadas/transmitidas pelos estudantes de enfermagem (educadores de pares), e
que representam cada uma das categorias de competências codificadas:
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Figura 1

Cognitiva – “Falarmos com as pessoas na rua, a tentar ensinar alguma coisa e a tentar
aprender também e achei que isso era muito interessante - Ensinar e aprender” [E3];
“Trabalhamos, em grupo, alguns temas que ainda não tinham sido trabalhados nas formações
anteriores. Temos essa parte de nos informarmos e além disso, nós nesta formação também
obtemos informação para nós e também nos consciencializamos dos nossos próprios
comportamentos ao reflectirmos sobre estas temáticas porque apesar de irmos intervir para
outras pessoas, acabamos por reflectir naquilo que nós próprios fazemos e se está certo ou
errado, e nesse aspecto também evoluímos a nível pessoal” [E7].
Ético-moral - “Comunicação. Adquirir conhecimentos teóricos. Saber estar. Saber falar.
Saber agir. A relação de empatia, também é muito importante. Acima de tudo ser uma pessoa
assertiva. Acho que foi uma das coisas que eu aprendi um pouco a ser com este projecto. Acho
que o que todos deveríamos ser é um pouco mais assertivos” [E9];
Relacional ou interpessoal - “A tolerância ou o saber-estar com o outro. Nós aprendemos
essencialmente a saber-estar com o outro. E depois aprendemos isso de uma forma mais
individualizada quando estamos nas várias intervenções que realizamos. Praticar é diferente”
[E1];
Técnica e funcional - “A comunicação, uma competência que é fortemente desenvolvida
e que é através da linguagem que nós comunicamos, e que em relação aos jovens, este é um
instrumento fundamental para alterar comportamentos porque já que os amigos influenciam uns
aos outros, ou um jovem da mesma idade influencia outro, há muita probabilidade disso
acontecer” [E13].
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Identitária - “Eu acho que nos dão autonomia, que é uma coisa muito importante, no
fundo é isso. Não éramos educadores se não fossemos autónomos. Não produzíamos nada.
Andávamos cá por andar” [E11];
Desenvolvimento pessoal - “Porque para mudar comportamentos é preciso ter
responsabilidade no sentido de que nós sabemos aquilo que estamos a dizer. Temos que ser
credíveis. Para uma pessoa acreditar noutra tem que ter um fundo de verdade. E nesse sentido a
responsabilidade é fundamental” [E13].
Salienta-se a incidência de referências nas categorias de competências cognitiva, éticomoral e relacional ou interpessoal. Os resultados encontrados indiciam que a participação
voluntária dos estudantes de enfermagem em actividades de educação pelos pares, acompanhada
por profissionais experientes (professores/supervisores) permite aos primeiros desenvolver-se
pessoal e profissionalmente, mobilizando-se não só para autoformação e autonomia como para
assumirem gradualmente o papel social do enfermeiro que intervém nas problemáticas
comunitárias.
Os professores/supervisores têm uma acção fundamental no seu acompanhamento,
possibilitando a cada um desenvolver-se pessoal e profissionalmente, permitindo que sejam
reconhecidos como competentes quando conseguem utilizar e mobilizar as suas habilidades,
destrezas e características em contextos diferentes de intervenção, revelando assim capacidades
de adaptação, mobilizando e transferindo saberes em várias situações.
Por outro lado prestam um serviço à sociedade uma vez que as actividades são de
voluntariado, contribuindo para uma cidadania activa. O conceito de cidadania é entendido
como o que decorre da pertença a determinada sociedade, que tem associado a universalidade de
direitos e de deveres e, os seus efeitos são difíceis de quantificar: compromisso social,
sentimento de pertença, identificação com a sociedade, solidariedade, sentimento de
responsabilidade para com a sociedade e a promoção da coesão social e que, no limite,
consubstancia o chamado capital social das sociedades (Jovens para a Igualdade, 2007). Para
além do dever para com a sociedade, os jovens que participam em actividades de voluntariado,
acumulam experiências, conhecimentos, redes de contactos e têm ainda a oportunidade de
experimentar vários papéis sociais, participar nos processos de decisão, aprender a negociar e
resolver conflitos, demonstrar o seu sentido de justiça e liderança, assumir e delegar
responsabilidade (Idem). O voluntariado constitui um importante instrumento de educação não
formal complementando a educação formal. Pode ainda constituir-se, como elemento de
empregabilidade, um aspecto importante para as pessoas mais jovens e que ainda não entraram
no mercado de trabalho.
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Desenvolvimento de competências de apoio do Delegado numa residência universitária:
Educação pelos Pares
Olga Bernardino, Elisa Decq Motta, Carolina Pinto, Ana Melo, Maria João Rodrigues, Joana
Ferreira & Anabela Pereira
Gabinete de Aconselhamento Psicopedagógico dos SASUC e DCE-UA
O Delegado como Suporte dos Pares numa Residência Universitária em Coimbra
A frequência do ensino superior representa um ciclo de desenvolvimento pessoal dos
jovens, compreendendo o desempenho de vários papéis no seu processo de socialização no meio
académico, assumindo o grupo de pares uma importância relevante na promoção do sucesso.
Nesta circunstância, a residência universitária constitui um espaço de vida, de encontros e
descobertas, que envolvem experiências de partilha de espaços comuns, utilização de
equipamentos no usufruto de um benefício social, exercício do respeito e aceitação de uns pelos
outros no grupo.
Na Universidade de Coimbra (UC) existem treze residências, distribuídas pelos pólos I
(Alta de Coimbra), II (departamentos da FCTUC) e III (Ciências da Saúde) do campus
universitário, que se destinam ao alojamento de estudantes matriculados na Universidade de
Coimbra, nacionais, estrangeiros de língua oficial portuguesa e estudantes de mobilidade.
Para que a vivência dos estudantes numa residência universitária em Coimbra seja
regulada e harmoniosa, instituiu-se a figura do Delegado que, por um processo eleitoral, com
candidatura espontânea ou indicação dos colegas, é eleito como o estudante que representa os
seus pares em cada unidade residencial.
Viver numa residência universitária significa residir num alojamento de natureza
colectiva, de ocupação mista ou por género e vivência multicultural. Neste contexto, o Delegado
tem que ser uma pessoa preparada para aceitar as diferenças, sejam elas de carácter ou culturais.
Ao Delegado são atribuídas funções gerais de organização da vida doméstica da
residência, gestão de interesses do grupo, mediação de conflitos entre colegas e promoção de
iniciativas e eventos, no sentido de abrir espaços de convivência e encontro entre os residentes.
No exercício do seu papel, o Delegado é o elemento que acolhe os novos colegas, apresentandoos ao grupo como forma de facilitar um ambiente receptivo na sua integração na residência. A
reunião com os colegas é um ritual periódico, onde são debatidos assuntos da vivência do grupo,
como sejam, comportamentos individuais ou a introdução de estratégias para fazer cumprir as
regras da ‘casa’.
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Na residência universitária, o Delegado é o elo entre os membros da sua casa, sendo um
elemento facilitador das relações interpessoais entre os residentes. Representa, em si, a figura do
companheiro, com capacidade para escutar activamente os seus pares, atento e disponível,
presente na casa e na vida dos colegas de forma voluntária. Exerce o seu papel orientado para
estar disponível para os outros, pela auscultação dos pares sobre os seus interesses, a fim de
conseguir resolver problemas ou apoiar colegas que se encontrem em situações de vida
académica e pessoal difíceis ou que demonstrem dificuldades de integração no espaço social da
residência universitária (Pereira et al., 2005).
O Delegado é a pessoa que, responsavelmente, lidera o grupo de residentes com quem
partilha um espaço de vida durante o seu projecto de estudo na Universidade. Aquele que apoia
os outros funciona como um suporte emocional, ao assumir disponibilidade para ouvir e
conversar, estabelecer uma relação empática com os colegas, definir formas de lidar com crises
individuais ou de grupo e desenvolver o sentimento de pertença daquele espaço como a “nossa
casa” (Cowie & Wallace, 2000). Os pares e os amigos desempenham um papel importante na
ajuda ao indivíduo para melhor se ajustar à mudança a que corresponde o ingresso e frequência
do ensino superior. O suporte do grupo de pares e o Delegado em particular são um meio
privilegiado de promoção do sentido de pertença, alargamento da rede de relações sociais e
aprendizagem de novas estratégias para lidar com momentos de crise (Bernardino et al., 2005;
Pinto et al., 2005).
Desenvolvimento de Competências de Apoio através da Educação pelos Pares na UC
A educação pelos pares resulta de um processo de aprendizagem informal entre iguais e
refere-se ao desenvolvimento e treino de aptidões de aconselhamento, persuasão e influência de
uma pessoa, de um grupo ou rede sobre outra(s) pessoa(s). Sendo encarado como um processo
que ocorre entre jovens que aprendem uns com os outros naturalmente, produto de uma actuação
bem intencionada de alguém para outrem, pela partilha e encontro de afinidades entre si no diaa-dia (Hupcey, 1998), a educação pelos pares está fortemente associada ao bem-estar social
(Canavarro, 1999).
Os pares educadores funcionam como modelos de comportamento alternativo, o que
pressupõe uma noção de compromisso entre iguais e um envolvimento indicador de influência
positiva quando inseridos em programas de pares (Shiner, 1999). São um meio de potenciar
alterações ao nível do conhecimento, atitudes e crenças que, pelo estímulo da acção de grupo
e/ou comunitária, contribuem para a mudança de comportamentos.
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De forma a operacionalizar determinadas competências de apoio e considerando os
modelos de peer counselling/support (Pereira, 2005), o recurso a estratégias formativas revestese fundamental para a eficácia das intervenções. Na Universidade de Coimbra e no âmbito da
actuação do Gabinete de Aconselhamento Psicopedagógico dos Serviços de Acção Social desta
Universidade (GAP-SASUC) ao nível da educação pelos pares, o modelo de intervenção
adoptado compreende, na sua essência, quatro acções: Formação Básica; Formação Contínua;
Supervisão e Avaliação (Pereira et al., 2006).
Neste artigo focalizamos a Formação Básica para Delegados, onde se pretende
sensibilizar e desenvolver aptidões básicas (skills) de escuta activa e de aconselhamento aos
estudantes participantes, promover o seu autoconhecimento e permitir a aprendizagem de
estratégias que lhes permitam lidar com os problemas dos colegas e ajudá-los com eficiência
(Pereira et al., 2006; Jardim & Pereira, 2006). Este plano formativo ajuda os Delegados a
acrescentarem aptidões para compreenderem o comportamento dos colegas, assim como a
ajustarem a motivação e a direcção das suas relações pessoais com os restantes residentes. O
objectivo principal desta formação é desenvolver a capacidade dos alunos se perceberem a si
mesmos e aos outros, de forma a estabelecerem interacções com sucesso, melhorando o padrão
de comunicação que os levará a abordar qualquer conflito de forma serena e construtiva. Saber
gerir relacionamentos significa também construir ligações com os outros, no sentido da boa
convivência com pessoas diferentes.
Considerando o Delegado como um líder de grupo, organizador de espaços, um gestor de
interesses, torna-se primordial o trabalho de técnicas básicas que permitam aliar a sua percepção
das emoções à sua maneira de agir. Por outro lado, é essencial que o Delegado tenha a noção das
consequências do seu papel social e da sua habilidade para o administrar nas relações
interpessoais que protagoniza no espaço da residência universitária.
No ano lectivo 2009/2010, no âmbito da Educação pelos Pares, realizou-se um curso de
formação básica dirigido aos delegados das residências universitárias dos Serviços de Acção
Social da Universidade de Coimbra, com a finalidade de desenvolvimento de competências
pessoais e interpessoais para melhor gerirem as relações entre os pares. Este curso foi
estruturado em três sessões, que ocorreram em dias e locais distintos. Foram trabalhados temas
relacionados com o autoconhecimento, problemas mais comuns vividos pelos estudantes
universitários, aquisição de aptidões básicas de aconselhamento, bem como reconhecimento de
estratégias e técnicas de controlo de stress no meio académico.
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O presente trabalho tem como objectivo apresentar os resultados da aplicação deste
modelo de formação básica, implementado para o desenvolvimento de competências de apoio
do Delegado em residências universitárias.
Metodologia
Nesta formação, participaram 64 estudantes (M=18; F=46), com idades compreendidas
entre os 17 e os 41 anos (M=22,48; DP=3,85), considerados, neste trabalho, como a amostra da
intervenção.
Para a avaliação da formação foram utilizados como instrumentos três questionários,
construídos para o efeito, preenchidos pelos participantes no final do curso: Questionário de
Avaliação Geral do Curso Intensivo de Formação Básica (GAP-SASUC); Questionário de AutoAvaliação (GAP-SASUC); Questionário de Auto-Avaliação Pessoal Global (GAP-SASUC),
organizados em escala tipo Likert, de 1 a 5 pontos, correspondendo a uma valoração de Mau a
Muito Bom. Pretendeu-se, com a aplicação destes instrumentos de avaliação, recolher
informações dos participantes em relação aos conteúdos, dinâmica e organização global da
actividade formativa, bem como referentes à sua prestação e desenvolvimento de competências
no curso.
As metodologias utilizadas na intervenção formativa foram menos directivas e mais
interactivas, destacando-se a instrução, modelação, ensaio de comportamentos, role-playing,
focus group e dramatização de situações.
Resultados da Avaliação da Actividade Formativa
Para a avaliação da actividade formativa considerou-se, por um lado, a caracterização da
participação, concretamente ao nível da representatividade dos alunos Delegados e da sua
distribuição por Residência e Faculdade, e, por outro, os resultados da análise dos dados
recolhidos através da aplicação dos questionários de avaliação.
Do total dos 64 estudantes que participaram no curso de formação básica, identificaramse 41 delegados, representando nove das treze residências universitárias dos SASUC,
verificando-se uma notável adesão dos Delegados das residências do Pólo III, António José
Almeida e Combatentes (Gráfico 1):

188	
  
	
  
	
  

Combatentes	
  
6	
  
J.Jacinto	
   2	
  
PAV	
   1	
  
Pólo	
  II-‐1	
  
5	
  
Pólo	
  II-‐2	
  
5	
  
A.J.A.	
  
7	
  
S.	
  Salvador	
   2	
  
S.	
  Rocha	
  
3	
  
Pólo	
  III	
  
10	
  
Outros	
  

23	
  

Gráfico 1: Distribuição dos Participantes por Residências dos SASUC.

Considerando as capacidades de alojamento de cada residência universitária dos
SASUC, correspondentes a números distintos de unidades residenciais e, consequentemente, a
quantidades diferentes de Delegados por residência, procurou-se ainda averiguar a
representatividade destes, tendo-se verificado maior representatividade dos Delegados das
residências do Pólo II-2, S. Salvador, Padre António Vieira e Combatentes, que se fizeram
representar pela totalidade dos delegados. Em alguns casos, na impossibilidade de um delegado
participar na formação, foram abertas excepções à participação de estudantes alojados não
delegados, que participaram em representação dos respectivos colegas líderes.
Por outro lado, atendendo ao facto de o curso se ter realizado em três sessões, anota-se
que nem todos participaram na totalidade da formação. Apesar disso, verificou-se que a maioria
(64,1%) esteve sempre presente, 17,2% participaram em duas sessões e 18,8% em apenas uma
sessão. O número de participantes por sessão foi bastante estável, registando-se uma presença
média por sessão de 52 estudantes.
No que respeita à distribuição do total dos participantes por Faculdade, verifica-se a
representação das seguintes Faculdades: Ciências e Tecnologia (11), Direito (8), Economia (5),
Medicina (4), Letras (3), Psicologia e Ciências da Educação (3) e Farmácia (2). Os restantes
estudantes eram provenientes de Escolas Superiores de Coimbra da área da saúde.
A acção de formação foi avaliada a dois níveis: avaliação geral das sessões e
auto-avaliação das competências desenvolvidas pelos participantes.
A avaliação geral do curso foi classificada com um valor entre Bom e Muito Bom
(M=4,40). Foram ainda avaliados aspectos referentes à planificação, tais como, a dinâmica
(M=4,48), os temas (M=4,15) e sua abordagem (M=4,23), conhecimentos teóricos (M=4,04) e
exercícios de descontracção (M=4,44), todos avaliados muito positivamente.
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Na avaliação realizada pelos participantes, foram ainda realçadas as valorações sobre a
utilidade dos conhecimentos transmitidos, relações com colegas da mesma residência, bem
como as relações com colegas de outras residências (Gráfico 2):
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  nível	
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Gráfico 2: Avaliação das relações intra e interpessoais na formação básica.

No que se refere à auto-avaliação, os participantes valorizaram de forma mais positiva as
seguintes competências: capacidade para aceitar as diferenças, saber colocar o outro à vontade e
os conhecimentos adquiridos (Quadro 1):
Quadro 1: Auto-avaliação das competências desenvolvidas
Itens
Sociabilidade
Participação Activa
Sensibilidade para com o outro (empatia)
Conhecimentos adquiridos
Capacidade para aceitar as diferenças
Autocontrolo
Crescimento individual
Envolvimento na realização dos exercícios
Capacidade para compreender o silêncio
Capacidade para não impor pontos de vista
Saber colocar o outro à vontade

M

DP

4,12
3,78
4,20
4,22
4,37
4,10
4,18
3,82
4,10
4,04
4,29

,70
,82
,61
,59
,60
,68
,67
,78
,68
,79
,65

Em síntese, a apreciação geral do curso revelou-se muito positiva, realçando-se a
dinâmica e a pertinência dos conteúdos abordados. Na auto-avaliação pessoal global, onde os
participantes puderam analisar as suas competências antes e depois da formação, regista-se uma
evolução notória ao nível do relacionamento entre pares, bem como de conhecimentos de
técnicas básicas de aconselhamento (Gráfico 3).

190	
  
	
  
	
  

Autoconhecimento	
  

3.29	
  

4.1	
  

3.45	
   4.1	
  

Bem-‐estar	
  
Competência	
  Pessoal	
  

3.47	
  

4.2	
  

Competência	
  Interpessoal	
  

3.42	
  

4.17	
  

Desenvolvimento	
  Pessoal	
  

3.51	
  

Relacionamento	
  

4.33	
  

4.08	
  

2.69	
  

3.69	
   4,39	
  

Capacidade	
  de	
  Ajuda	
  
Conhecimentos	
  TBAP	
  

3.08	
  

Conhecimentos	
  temálca	
  

3.16	
  

Conhecimentos	
  SASUC	
  
1	
  

2	
  

3	
  

antes	
  

4.29	
  
4.2	
  
4.1	
  

2.45	
  

0	
  

depois	
  

4	
  

5	
  

Gráfico 3: Auto-avaliação pessoal global dos Participantes da FBD.

Verifica-se, assim, que este tipo de intervenção resulta numa mais-valia não só para o
crescimento individual dos estudantes, como também num incremento das competências de
apoio, indispensáveis ao desempenho do papel de delegado como suporte dos pares.
Considerações Finais
A Formação Básica para Delegados é um instrumento que possibilita trabalhar as
competências pessoais e interpessoais dos Delegados das residências universitárias, para assim
poderem ser um suporte primário e emocional para os colegas que vivenciam o processo de
integração na universidade e também para os mais velhos que poderão deparar-se com algum
tipo de dificuldade no seu percurso de vida académica.
O Delegado desempenha um papel social, na medida em que é um estudante
universitário, um colega, um amigo, mas também um líder como residente. É tanto mais
influente junto dos seus pares quanto mais for um estratega que pensa sobre os indivíduos com
quem vive, conhece os colegas na sua vivência em grupo, sabendo adequar as formas de agir e
decidir para construir um ambiente de bem-estar.
Atendendo ao seu papel e às competências necessárias para um desempenho eficaz, esta
formação revelou-se bastante positiva, tendo-se proporcionado um espaço entre os estudantes
para partilharem situações comuns da vivência em residências de estudantes, a oportunidade de
conhecerem delegados de outras residências, assim como a identificação de problemas dos e
com os pares.
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O Delegado é um educador por excelência, na medida em que, com a sua acção,
contribui para alterar atitudes e melhorar comportamentos no espaço social da residência
universitária.
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Suporte Social e Promoção do Sucesso Académico na Universidade
Olga Bernardino
Serviços de Acção Social da Universidade de Coimbra
Universidade e Suporte Social
O ingresso no ensino superior exige dos estudantes o desenvolvimento de estratégias de
adaptação ao sistema académico e social, vivendo momentos de desafio e mudança, a partir de
aprendizagens e ajustamentos no contexto universitário. Isto significa que o apoio disponível,
percepcionado e encontrado, junto dos vários actores da sua rede pessoal, assume uma vantagem
que permite um processo de transição e crescimento pessoal equilibrado e com sucesso
educativo (Bernardino, 2003).
A discussão sobre a existência de vários tipos de suporte é vasta e contínua ao longo dos
tempos. Na literatura, distinguem-se vários tipos de suporte social; neste trabalho, adoptámos a
definição dos tipos de suporte social avançada por House (1981, in Clearly, 1998), resumindo a
forma de suporte emocional, suporte de avaliação (appraisal), suporte informativo e suporte
instrumental.
O suporte emocional envolve empatia, laços, respeito recíproco e disponibilidade de
alguém para ouvir e conversar (os pares conselheiros); o suporte de avaliação implica o
feedback manifesto da auto-avaliação; o suporte informativo manifesta-se na ajuda para a
resolução de problemas e aconselhamento (profissionais na área de saúde, psicologia e serviço
social); o suporte instrumental reflecte a ajuda institucional financeira, de serviços e bens,
grupos de assistência no quotidiano das pessoas (Barrón, 1996; Sluzki, 1996).
Perante eventos inesperados ou indesejados, estádios de crise e momentos de transição,
como a que representa o ingresso e a frequência no ensino superior, o suporte social pode
funcionar não só como uma protecção contra o stress como identificar dimensões igualmente
importantes das redes sociais (relacional e contextual), que permitem aos jovens reconhecer
normas e papéis reguladores das interacções sociais.
No contexto da acção social no ensino superior, salientamos o modelo de intervençãoacção desenvolvido pelos Serviços de Acção Social da Universidade de Coimbra (SASUC), no
qual o suporte social formal oferecido se assume como instrumental e informativo. Figuram a
ajuda institucionalizada pela disponibilização de serviços (Alojamento, Bolsas de Estudo,
Alimentação, Médicos e Gabinete de Aconselhamento Psicopedagógico (GAP/SASUC) pela
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satisfação das necessidades materiais, pela resolução de problemas e aconselhamento
profissional aos estudantes.
No campo de acção do GAP/SASUC, através do programa de ‘Apoio de Alunos por
Alunos’, numa 1ª fase, e o programa de ‘Educação pelos Pares’, no âmbito das residências
universitárias, trabalha-se o suporte social informal dos colegas estudantes, envolvendo os
alunos mais velhos no processo de adaptação e integração dos jovens que ingressam no ensino
superior pelo desenvolvimento de competências pessoais e sociais (Pereira et al., 2006; Pereira
et al., 2008).
Em ambiente académico, os jovens carecem de suportes adequados capazes de ajudarem
a transformar os desafios em potenciais situações de desenvolvimento pessoal e sucesso
educativo. O apoio de pessoas que estejam a viver o mesmo tipo de dificuldades ou que já
viveram situações semelhantes pela comparação e partilha entre pares, favorece a empatia e a
eficácia do processo de ajuda (Bernardino et al., 2005; Cowie & Wallace, 2000).
Sucesso Académico e Perfeccionismo
Com o apoio dos pares (suporte social emocional), pretende-se que os jovens
universitários se desenvolvam nos domínios pessoal, social e vocacional e progridam, obtendo
sucesso e realização académica.
Durante muito tempo, o sucesso ou insucesso esteve associado à ideia de desempenho
escolar. Certa é a convicção de que o rendimento escolar resulta tanto da interacção de factores
como a mudança de ambiente físico, social e escolar, as variáveis pessoais envolvidas no
processo de transição, como pode abranger as competências cognitivas dos indivíduos (aptidões
e grau de motivação).
A frequência do ensino superior representa um período durante o qual os estudantes
adoptam diferentes comportamentos em função dos vários papéis e actividades que
protagonizam. Conciliar vivências e estudo pode ser difícil e um dos problemas comuns é a
indolência e a falta de empenho nos estudos com o qual muitos se confrontam (Mandel &
Sander, 1988). Esta característica parece ser comum em pessoas com baixo nível de motivação
e, para distinguir entre os indolentes e os que apresentam um défice de motivação, os estudiosos
recorrem ao estudo das variáveis da procrastinação e perfeccionismo em contexto universitário.
De uma forma geral, o perfeccionismo é entendido como uma motivação para atingir o êxito, a
perfeição, mas pode ser um indicador do medo de falhar, associado à ansiedade, que facilita o
aparecimento de sintomas negativos como a depressão, problemas de nutrição, fobia social, etc.
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O presente estudo assume um carácter exploratório e centrou-se em três objectivos: (a)
conhecer os tipos de suporte social que servem de recurso aos estudantes e, em particular, aos
alojados em residências universitárias, (b) identificar os seus principais problemas, (c)
caracterizar o grau de perfeccionismo dos jovens universitários.
Metodologia
Participantes
Num total de 423 indivíduos, 130 (30,7%) são do sexo masculino e 293 (69,3%) do sexo
feminino, com 85% a pertencerem ao intervalo de idade entre os 19-24 anos. A maioria era de
origem portuguesa (396) e uma pequena parcela eram estudantes dos PALOP (20). A amostra
foi retirada do total de 866 indivíduos (M=375; F=491) alojados nas residências universitárias,
representando todos os anos de frequência e faculdades da Universidade de Coimbra. Verificouse que 65,7% não registou qualquer reprovação, mas 34,3% (n=145) dos alunos registaram entre
uma (24,1%) a cinco (0,2%) reprovações, situando-se nas faculdades de Ciências (11,7%),
Letras e Economia (4,1%) e Direito (3,4%). A zona centro do país registou a maior
representação: Coimbra (16,8%), Leiria (13,1%), Viseu (12,8%), Aveiro (9,7%) e Guarda
(8,7%).
Material e Procedimentos
Foi utilizado o Questionário Suporte Social Universitário - QSSU, criado para os
objectivos em pesquisa (Bernardino, 2003). É um inventário de auto-resposta, com 140 itens,
organizados em sete secções: Identificação e Caracterização Social; Dados Académicos;
Habitação; Transição e Adaptação à Universidade; Apoio Social/Institucional; Práticas Culturais
e de Lazer; Ensino e Aprendizagem. O questionário inclui itens fechados para respostas
dicotómicas e itens para respostas quantitativas, numa escala numérica tipo likert de cinco
posições (discordo a concordo plenamente). Foi medida a consistência interna (0,85), através do
alfa de Cronbach e feitas as correlações de Pearson e análise de componentes principais com
rotação varimax livre para depurar a escala do QSSU, reduzido a 21 itens com correlações
significativas. Identificaram-se seis factores com eigenvalues superiores a 1,0, que explicam
65,44% da variância total (Tabela 1).
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Tabela 1: Cargas factoriais dos Factores Suporte Social Universitário
Factores do QSSU
1. Suporte Colegas da Residência
2. Adaptação à Universidade
3. Suporte Colega de Quarto
4. Praxe Académica e Apoio
Institucional
5. Suporte Colegas de Faculdade
6. Relações Afectivas Íntimas

Variância
%
59,63,79,86
13,946
35,36,37,38,39 13,096
70,78,85
11,016
Itens

82,89,90
38,72,80,87
69,77

10,005
9,951
7,431

Alfa
(se o item for eliminado)
,7612
,7911
,8285
,7441
,7301
,6227

Para avaliar o grau de perfeccionismo dos estudantes universitários, neste trabalho
utilizamos a escala MPS: Multidimensional Perfectionism Scale, desenvolvida por Hewitt &
Flett (1991b), (Masson et al., 2001), traduzida em francês: L’Échelle Multidimensionnelle du
Perfectionnisme (EMP), adaptada e aplicada num estudo comparativo entre as populações
portuguesa e belga por Masson & Pereira (2000). Contém 45 itens numa escala tipo likert de
classificação numérica de 1 (totalmente em desacordo) a 7 (totalmente de acordo).
Esta escala distingue três dimensões do perfeccionismo, que incluem os aspectos
pessoais e sociais: perfeccionismo orientado sobre si, que revela a tendência para um
comportamento perfeccionista por necessidade de realização pessoal com vista ao êxito;
perfeccionismo prescrito socialmente, que revela um comportamento orientado em função dos
outros; perfeccionismo orientado sobre o outro, que se refere a um comportamento destinado
aos outros.
O método de extracção utilizado foi o de análise de componentes principais com rotação
varimax livre com 4 factores para valores próprios iguais ou superiores a 1 dos itens 1 a 45, que
explicam 35,31% da variância total. A medida da consistência interna, através do alfa de
Cronbach, permitiu obter um valor (0,82) como alfa global considerado muito adequado. Os
valores do alfa (se o item for eliminado) para cada factor são: F1-Perfeccionismo orientado
sobre si (α = ,81); F2-Perfeccionismo prescrito socialmente (α = ,77); F3-Perfeccionismo
orientado sobre o outro (α = ,68); F4- Perfeccionismo tolerante moderado (α = , 61).
O programa estatístico utilizado para a análise e tratamento estatístico dos dados foi o
SPSS, versão 11,0 para o Windows 98.
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Resultados e Discussão
Suporte Social e os Estudantes
Dos resultados obtidos no estudo, verificou-se que a análise dos factores do QSSU por
género, nacionalidade, alunos com e sem reprovações e por anos de frequência, determina o
domínio do suporte social emocional e instrumental.
Na análise dos factores do QSSU por géneros, os resultados indicam a tendência das
mulheres para valorizarem os aspectos afectivos nas relações interpessoais que estabelecem,
mantendo relações próximas com a colega de quarto e com amigos íntimos (factor 3: p=,000 e
factor 6: p=,003). Os homens orientam as relações interpessoais para o convívio social e
encaram a residência universitária como um prolongamento da casa familiar, sendo estas
estratégias facilitadoras da adaptação à universidade (factor 2: p=,026) (Tabela 2).
Tabela 2: Comparação dos Factores do QSSU mais representados por Géneros
Factores

Factor 2
Factor 3
Factor 6

Géneros
Masculino
M
DP
18,0615
3,81704
7,9538
3,09754
6,8462
1,99403

Feminino
M
17,1195
9,2082
7,4505

DP
4,06742
3,17109
1,88226

Analisando o impacto por nacionalidade, os factores 2 (p=,000) e 5 (p=,006) assumem
expressão significativa junto dos estudantes PALOP, como sendo um recurso para facilitar o
ajustamento a uma nova cultura e sistema de ensino pelo estabelecimento de laços e partilha de
dificuldades económicas e no estudo com os pares das várias faculdades em que estão inseridos
(Tabela 3).
Tabela 3: Comparação dos Factores do QSSU mais representados por Nacionalidade
Factores
Factor 2
Factor 5

Portugal
M
17,6465
12,9747

PALOP
DP
3,90083
3,27312

M
13,3000
10,9000

DP
3,81272
3,24281

O factor 3 (p=0,15) parece justificar o recurso ao colega de quarto como o apoio
principal na organização do estudo, realização de trabalhos escolares e motivação para o
desempenho académico, mais para o grupo com sucesso escolar, por se tratar da relação
interpessoal mais próxima e mais acessível aos estudantes em dificuldades (Tabela 4).
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Tabela 4: Factor do QSSU mais representado por Alunos Não Reprovados e Reprovados
Factor

Não Reprovados
M
DP

Factor 3

9,1168

Reprovados

3,09925

M

DP

8,3241

3,29116

Da análise feita por anos de curso, os factores 1 (p=0,12), 4 (p=,000), 5 (p=,018)
assumem grande expressão para os alunos do 1º ano. Parece, justificar-se a importância dos
grupos de pares, seja pela via da praxe, colegas de faculdade ou de residência, no processo de
integração social dos estudantes no meio académico (apoio no acto da matrícula, organização
dos horários de aulas, procura de alojamento na cidade e procura dos serviços de acção social).
Funcionam como um apoio social de convívio, ajudando o indivíduo a aliviar as suas tensões, a
evitar isolar-se e pertencer a uma rede social (Vaz Serra, 1999). O factor 4 representa a
importância dos apoios formais, em particular, para o 1º ano no ensino superior, relacionados
com bolsa de estudo, alojamento e alimentação, entre outros. Este apoio é visto como um
contributo para os estudantes superarem dificuldades económicas para realizarem o curso e
receberem informações orientadoras sobre um sistema de apoio que existe para prestar serviços
à população estudantil (Tabela 5).
Tabela 5: Factores do QSSU mais representados por Anos de Curso
Anos de
Curso
1º
2º
1º
4º
1º
5º

M

Factor 1
DP

M

Factor 4
DP

6,5495
5,0727
11,6154
9,9697

Factor 5
M
DP
13,3736 2,79145
12,2135 3,70034

2,85293
2,19135

3,07957
3,42313

	
  
Tipos de Problemas
Os problemas mais frequentemente sentidos são os que se relacionam com: o método de
estudo para 53,2% (225), com semelhanças e sem significado para ambos os géneros (p=,858);
as dificuldades económicas para 52,2% (221), com semelhanças, sem significado entre homens
e mulheres (p=,820); o mal-estar físico para 39,0% (165), com semelhanças muito
significativas, com maior impacto para as mulheres (p=,000); a realização de trabalhos
escolares para 31,7% (134), com semelhanças, mas sem significado para ambos os géneros
(p=,853). Com estes resultados, salientam-se os aspectos relacionados com a vida académica,
mais concretamente, as dificuldades para o estudo, sendo as mulheres que orientam mais as suas
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preocupações para a organização do próprio estudo (tirar apontamentos, leitura dos textos de
apoio) e assiduidade às aulas.
A problemática do rendimento académico está directamente relacionada, entre outras
variáveis, com os conhecimentos prévios dos alunos (Almeida et al., 2000), os métodos de
estudo, a relação professor/aluno e o tempo destinado à frequência de aulas. Salienta-se a
sobrecarga de trabalhos escolares e, a este propósito, realça-se a importância da gestão do tempo
como aspecto condicionante do rendimento académico (Pereira et al., 1999).
O mal-estar físico parece ser um sinal da incapacidade dos estudantes para lidarem com
situações de stress e ansiedade como são as avaliações, condicionado talvez pelo tipo de
personalidade, originando uma percepção negativa de si e das tarefas que têm que realizar,
conforme alertam Vaz Serra e Dias (1998).
Em caso de insucesso, é provável que a avaliação dos reais recursos económicos dos
estudantes constitua, por si só, um problema de natureza pessoal, na medida em que condiciona
a prossecução dos estudos superiores. Por comparação com os resultados apurados pelo
GAP/SASUC (Pinto et al., 2005), verificamos que os problemas relacionados com os recursos
económicos e os métodos de estudo, as saudades de casa, a adaptação à universidade, para além
dos problemas relacionados com a depressão e a ansiedade, representam um sinal das
dificuldades intrínsecas aos jovens universitários.
Perfeccionismo dos Estudantes
Na análise do grau de perfeccionismo, verificou-se que, ao dividir a amostra pelos
diferentes níveis (alto, médio e baixo), 213 indivíduos apresentam valores médios, por
contraponto aos que se situam nos valores de baixo perfeccionismo (97) e os que se situam nos
valores de alto perfeccionismo (113). Na apresentação deste instrumento, refere-se um estudo
realizado por Masson e Pereira (2000), para o qual foi utilizado o EMP a uma população alvo
portuguesa com média de idade de 19,5 e belga com média de idade de 18,3 anos,
respectivamente. Por comparação com o referido estudo, apura-se que, a tendência revelada pela
amostra deste trabalho é para um grau de perfeccionismo inferior aos da investigação em
referência, embora as diferenças não sejam significativas (Bernardino & Pereira, 2006) (Tabela
8).
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Tabela 8: Grau de Perfeccionismo para a População Portuguesa e Belga (in Masson & Pereira, 2000) e Nosso
Estudo.
Amostra
Portuguesa
Belga
Bernardino &
Pereira, 2003

Grau de Perfeccionismo
Média Total

Baixo

Médio

Alto

183,9
183,6

22%
16%

53%
57%

25%
27%

174,6

22,9%

50,4%

26,7%

Na análise do grau de perfeccionismo por géneros e pelos factores do EMP registam-se
semelhanças entre os géneros, embora com uma tendência muito ligeira para os homens quer
para o factor 1 (p=,238), quer para o factor 2 (p=,739). Para o factor 3 (p=,040), verificam-se
semelhanças com maior expressão para os homens e para o factor 4 (p=,980) há semelhanças
entre os géneros, embora com tendência para as mulheres, mas sem significado (Tabela 9).
	
  
Tabela 9: Grau de Perfeccionismo por Géneros e Factores de Perfeccionismo.
FACTORES
EMP
F1: Perfeccionismo Orientado Sobre Si
F2: Perfeccionismo Prescrito Socialmente
F3: Perfeccionismo Orientado Sobre o Outro
F4: Perfeccionismo Tolerante e Moderado

Género
Masculino
M
55,2000
32,5692
25,0308
36,2308

DP
10,69405
8,58242
6,98829
5,36358

Feminino
M
53,7440
32,2696
23,4744
36,2457

DP
12,11755
8,49410
7,22322
5,96057

	
  

Verificamos que o F3, o comportamento orientado para os outros, confirma a tendência
de serem os homens aqueles que mais estão disponíveis e dão importância para as práticas de
lazer e convívio, criando amigos com mais facilidade. Dos resultados do grau de perfeccionismo
entre o grupo de indivíduos de nacionalidade portuguesa e PALOP e os factores de
perfeccionismo entre o grupo de indivíduos não reprovados e reprovados, observa-se que
existem semelhanças e sem significado para ambos. Este resultado apresenta-se interessante, na
medida em que podemos pensar que não é o grau de perfeccionismo dos estudantes que parece
determinar o sucesso ou insucesso escolar. Neste estudo, constata-se que a maioria (50,4%)
regista um grau médio de perfeccionismo, o que parece indicar que os estudantes nem
apresentam forte desejo de obter a perfeição (perfeccionistas normais) nem estão influenciados
por um medo de falhar e/ou que se orientem por objectivos não realistas (perfeccionistas
neuróticos).
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Considerações Finais
Neste estudo, o diagnóstico obtido aponta para o domínio dos tipos de suporte social
emocional e instrumental, isto é, verifica-se o recurso ao apoio acessível dos pares e dos
serviços disponíveis para satisfação de necessidades materiais pelos estudantes universitários.
Em relação ao perfeccionismo, os resultados permitem concluir que os homens são quem
mais orienta o perfeccionismo sobre o outro, por serem eles quem mais ocupa o tempo de lazer
em convívio com os colegas de residência ou faculdade. Curiosa é a constatação de que não é o
grau de perfeccionismo que parece determinar o sucesso ou insucesso escolar, uma vez que na
nossa amostra, a maioria situa-se no grau de perfeccionismo médio.
A realização, a nível nacional, de estudos de diagnóstico nesta área resultará num reforço
da implementação de sistemas de apoio, modelos e práticas psicopedagógicos como parte do
projecto institucional das universidades.
Para o aumento do nível e qualificação do capital humano dos estudantes, a intervenção
dos agentes educativos deverá orientar-se para o trabalho com o grupo de pares como suporte
social informativo, sendo uma das estratégias promotoras do sucesso educativo no contexto
universitário.
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A Educação Sexual Intencional na Formação Inicial e Contínua como Promotora da Saúde
Sexual
Graziela Raupp Pereira & Anabela Pereira
Universidade de Aveiro
O direito à saúde sexual está contemplado nos Direitos Sexuais como Direitos Humanos
de acordo com a Declaração aprovada no dia 26 de Agosto de 1999, pela Assembleia Geral da
Associação Mundial de Sexologia em Hong Kong na China, onde refere que o cuidado com a
saúde sexual deve estar disponível para a prevenção e tratamento de todos os problemas sexuais,
preocupações e desordens. Os Direitos Sexuais são Direitos Humanos Fundamentais e
Universais (apud Melo e Pocovi, 2002). As proposições constantes na Declaração do Milénio
(2000) das Nações Unidas e reafirmados na Conferência do Cairo (1994) e Declaração de
Yogyakarta (2006) para a melhoria da educação e os cuidados da saúde vêm conferir de
importância a temática que envolve este projecto de investigação por trazer como eixos a
Educação Sexual Intencional e suas formas plurais de existir, a docência e sua formação como
meio de superação aos silenciamentos nos currículos escolares e seus desdobramentos
socioculturais viabilizadores de uma possível educação emancipatória e de promoção da saúde
sexual e reprodutiva.
De acordo com a perspectiva histórico-cultural, a sexualidade é uma das dimensões do
ser humano, que se constrói e aprende como parte integrante do desenvolvimento da
personalidade. E, sendo as instituições educacionais o lugar principal para se trabalhar os
saberes, as competências e as mudanças de comportamentos, representam um contexto favorável
e apropriado para o desenvolvimento de actividades educativas emancipatórias, trabalhando nas
mais diversas áreas do conhecimento humano.
Desta forma, mais do que nunca, há de se investir nas questões da Educação Sexual
Intencional e nela a prevenção das IST/SIDA, entendida como um direito à saúde sexual,
desmistificando preconceitos e tabus existentes na educação das pessoas. Isto demanda,
portanto, estratégias pedagógicas apropriadas, visando à formação inicial e contínua do
professor.
Metodologia
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Foram realizados estudos qualitativos e quantitativos de natureza empírica, sendo
envolvidas dez escolas do Ensino Básico e Secundário e duas Universidades em Santa
Catarina/Brasil e nove escolas do Ensino Básico ao Ensino Secundário e uma Universidade em
Aveiro/Portugal.
A amostra foi constituída por 800 sujeitos (13,3% do sexo masculino e 86,5% do sexo
feminino), sendo 400 professores e 400 alunos universitários em formação para professor que
responderam a um questionário tipo Likert.
A idade média da amostra foi de 31,35 anos. Na amostra portuguesa, a idade oscila entre
os 17 e os 65 anos e no grupo do Brasil entre 17 e 60 anos
Como instrumentos de avaliação foram utilizadas duas Escalas: uma de Conhecimentos e
outra de Atitudes sobre o VIH/SIDA, para serem aplicadas a contextos específicos de educação.
Estes instrumentos de medidas foram construídos adaptando itens e/ou formato do National
Health Interview Survey, os quais foram traduzidos e adaptados para Portugal e para o Brasil
pelas autoras (Koch e Singer, 1998).
A primeira escala, Conhecimentos sobre o VIH/SIDA, avalia o grau de conhecimento
acerca do VIH/SIDA, sendo composta por duas sub-escalas: Conhecimentos Gerais que inclui
14 itens considerando o processo da doença e 4 itens específicos para a edição de sala de aula e
a segunda sub-escala Probabilidades de Transmissão, com 17 possíveis modos de se infectar
com o HIV. Sendo o total da escala de 35 itens. A segunda escala, Atitudes relativas ao
VIH/SIDA, contém 25 itens referentes a atitudes perante pessoas seropositivas.
As correlações de momento-produto de Pearson encontradas para Escala de
Conhecimentos foram de 0,66 e para Escala de Atitudes de 0,72. A confiabilidade interna para
Escala de Conhecimentos foi de acordo com a estatística de Kuder-Richardson. Os dados
receberam tratamentos estatísticos e foram analisados no Programa SPSS-14.0.
Resultados
Dos principais resultados, ambos os grupos de inquiridos, demonstraram ter dificuldades
a nível dos conhecimentos sobre a temática do VIH/SIDA em causa no contexto de formação,
bem como as suas atitudes serem ainda de natureza discriminada e influenciada pela
inadequação de conhecimentos e ideias preconceituosas.
No intuito de determinarmos a relação existente entre os participantes deste estudo
(alunos universitários em formação para professor e professores do Brasil e de Portugal), os
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resultados expressos na Tabela , indicam a existência de diferenças estatísticas significativas em
todas as escalas e sub-escalas, sendo as pontuações médias do Brasil superiores às de Portugal.
Tabela 1: Comparação entre as Amostras do Brasil e de Portugal

Nota: Sub-Escala1.1 - Conhecimento Geral sobre VIH/SIDA, Sub-Escala 1.2 Probabilidade de Transmissão sobre VIH/SIDA, Escala 1 - Conhecimento Total sobre
VIH/SIDA, Escala 2 - Atitudes em VIH/SIDA.

Um dos objectivos do nosso estudo prendia-se com a questão dos conhecimentos que os
alunos universitários em formação para professor e os professores do Brasil e de Portugal têm
em relação ao VIH/SIDA. Relativamente a esta temática, foi-nos possível apurar que a amostra
do Brasil revela um maior conhecimento face ao VIH/SIDA, em relação a amostra de Portugal.
De facto, nos resultados obtidos verifica-se que o grupo do Brasil registrou uma média de 19
pontos nas respostas à Escala Total de Conhecimentos sobre VIH/SIDA e o grupo de Portugal
registrou uma média de 17 pontos. Nota-se que a amostra do Brasil teve um considerável
número de acertos (superior a 50,0%), enquanto que a amostra de Portugal acertou menos da
metade das questões da primeira escala.
Com base nas respostas da sub-escala de Probabilidades de Transmissão sobre o
VIH/SIDA, a média do grupo do Brasil foi de 8,04 e a de Portugal foi de 7,45 (recorde-se que a
maior pontuação da sub-escala utilizada é de 17 pontos).
Outra questão abordada está relacionada com as relações sexuais com um seropositivo
sem a utilização de preservativo e foi respondida correctamente por 83,0% da amostra do Brasil
e 81,8% da amostra de Portugal. No entanto, o contacto casual com um doente de AIDS é
erradamente reconhecido também pela maioria dos indivíduos desta amostra como situações
possíveis de transmissão do HIV, reveladas respectivamente pelas questões: beijar alguém que
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tem AIDS (Brasil 79,5% e Portugal 72,9%), bem como, doar sangue (Brasil 61,9 % e Portugal
71,9%) e receber sangue (Brasil 96,9% e Portugal 95,9%).
Outro objectivo do nosso estudo prendia-se à questão das atitudes que os alunos
universitários em formação para professor e os professores revelam junto de indivíduos
seropositivos. Assim, com base nas respostas da Escala de Atitudes sobre o VIH/SIDA, registase que menos da metade da amostra total se preocupa com um possível contacto casual com uma
pessoa com AIDS, sendo 41,0% da amostra do Brasil e 56,0% de Portugal.
Todavia, a grande parte dos indivíduos deste estudo colocam a importância dos
estudantes com HIV ou AIDS serem autorizados a participar de todas as actividades do dia-a-dia
de uma aula normal (86,0% Brasil e 94,0% Portugal). De salientar que 91,0% dos professores e
alunos do Brasil e 93,0% da amostra de Portugal apoiam a inclusão da educação sobre AIDS no
currículo da escola, onde estiverem a leccionar, sendo que 92,0% da amostra do Brasil e 95,0%
da amostra de Portugal discordam da afirmativa de que os professores poderiam ter o direito de
recusar um aluno com VIH/SIDA na sua sala de aula.
A titulo de exemplo gostaríamos de salientar no presente estudo que nos últimos três
anos, o número de sujeitos que participaram de cursos referente à Educação Sexual e DST foi de
1,9% (N=15), onde 68,5% (N=548) dos inquiridos não tiveram qualquer tipo de formação no
mesmo período, 3,6% (N=29) não responderam e 26,0% (N=208) realizaram outras formações.
Dados obtidos revelaram ainda que a nível da formação contínua 45,9% (N=367) dos
inquiridos não procuraram e não tiveram qualquer tipo de informação sobre o VIH/SIDA em
nenhuma disciplina na Universidade (Pereira, 2006).
Discussão
Os resultados acima relatados revelam-nos que a amostra do Brasil possui um percentual
de acertos maior do que a amostra de Portugal. Parece-nos que a proposta do Ministério da
Saúde do Brasil, com o Programa Nacional de Controlo das DST/AIDS está a surtir efeitos
positivos, porém ainda longe do essencial, visto que mesmo os sujeitos do Brasil, que
demonstraram um grau mais elevado de conhecimento, em relação ao grupo de Portugal,
acertaram, em média, apenas 50,0% das questões referidas na escala sobre conhecimentos.
Cabe ressaltar que em razão do acordo com o Banco Mundial, o Ministério da Saúde do
Brasil passou a apoiar as acções de treinamento dos programas estaduais e municipais, que aos
poucos passaram a envolver universidades, acreditando que as crescentes e diversificadas
necessidades de capacitação fossem melhor supridas. Uma outra consideração a fazer é o
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estímulo dado pelo Ministério da Saúde Brasileiro às universidades para participarem cada vez
mais da realidade da saúde do País e a revisar e melhorar os conteúdos e práticas de ensino
sobre DST e AIDS, nos cursos de graduação e pós-graduação.
No contexto português as políticas de saúde e educação têm desenvolvido esforços no
sentido de uma maior informação e intervenção, contudo tais medidas são ainda insuficientes.
Destaca-se também que os inquiridos neste estudo não negam a existência da AIDS.
Contudo, é essencial que recebam informações e orientações adequadas e que estas sejam
reforçadas de modo a permitir que as mensagens essenciais sejam compreendidas. Desta forma,
poderão adquirir um maior conhecimento e, assim, contribuir para o saber e mudanças de
atitudes dos seus alunos.
Notamos que não só o contágio pelo sangue, mas também o contacto casual, ainda cria
dúvidas e promove a “desinformação” entre os alunos e professores. Estudos (Camargo, et al.,
2001; Nossa e Silvestre, 2005) deram também indicações no sentido de que ainda há uma
parcela considerável de jovens que apresentam alguns problemas de conhecimento em relação à
transmissão sanguínea do vírus HIV.
Os dados encontrados neste estudo estão de acordo com os dados encontrados em outras
investigações (Nossa e Silvestre, 2005 e Almeida, et al., 2005). Consideramos que tais estudos
reflectem uma mesma realidade, ou seja, a urgente necessidade de uma maior contribuição dos
diversos sectores da sociedade, particularmente da educação, na prevenção da AIDS.
Demonstraram ainda atitudes de complacência com as pessoas infectadas pelo HIV, sugerindo
um relacionamento social com os indivíduos seropositivos, sem discriminação. No entanto,
percebe-se, ainda, a necessidade de investimento em programas de informações sobre esta
temática, propiciando maior integração dos portadores, particularmente em contexto educacional
(Pereira, 2006).
De igual forma, outros estudos Pereira, et al. (2005) e Almeida et al. (2005) tem vindo a
realçar a importância da educação para a saúde e dos programas de intervenção a nível do
desenvolvimento de competências promotoras da saúde mental. Assinalando que a par da
ausência de informação sobre o VIH/SIDA, foi elevado o número de indivíduos que apontaram
como sugestão a necessidade de terem informações sobre esta temática quer a nível pedagógico
quer a nível científico necessitando de capacitações periódicas para o desempenho das acções
profissionais e maior envolvimento das universidades na formação em recursos a novas
tecnologias de informação.
Considerações finais
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A falta de investimentos na formação de professores e em toda a comunidade escolar em
VIH/SIDA parece ser uma grande lacuna bem como um dos maiores obstáculos para a
promoção e o desenvolvimento da qualidade do ensino. A Universidade, enquanto espaço de
partilha de conhecimentos, culturas, valores, transformações e desenvolvimento de
competências pode e deve ser um lugar para a Educação Sexual Intencional na formação inicial
e contínua de seus alunos e, consequentemente dos futuros professores da nossa sociedade. E,
neste sentido, acreditamos que o professor poderá analisar sobre o seu fazer pedagógico reflectindo
como viver a sexualidade de maneira mais plena, responsável e consciente, propiciando aos seus
alunos uma Educação Sexual Intencional. Tais obstáculos são mais pertinentes ao nível das
metodologias de ensino e aprendizagem em Educação Sexual.
Assim a utilização de paradigmas de mudança de comportamentos pelos professores,
implica necessariamente que no seu processo de formação se inclua novas metodologias de
ensino que lhes permitam actuar a nível da Educação Sexual nas escolas e os habilite com
competências para pôr em prática projectos de Educação Sexual intencional numa perspectiva
emancipatória. Diante da complexidade da realidade educacional apresentada, é esperado
progresso através das novas tecnologias da informação e da comunicação.
É imperioso a mudança de comportamento e atitudes por parte de todo o sistema
educacional, visando uma reflexão sobre a formação numa perspectiva contínua e sistemática,
em que sejam enaltecidas as experiências, as histórias de vida e metodologias de ensino e
aprendizagem inovadoras.
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Comportamentos de Risco nos Estudantes do Ensino Superior
C. Chaves1, A. Pereira2,R. Martins1, E. Coutinho1, P. Nelas1 & M. Ferreira1
1- ESSV/CIDETS/IPV
2- Ciências da Educação/UA

Proporcionar estratégias de promoção de competências nos estudantes do Ensino Superior
promove o bem-estar e a saúde mental, de acordo com objectivos preconizados pela reforma
educativa e contexto social actual (Dias, 2008).
No jovem adulto, há acontecimentos que podem ser avaliados como ameaçadores ou
como desafios, como seja a transição do ensino secundário para o ensino superior e a sua
entrada na universidade. O impacto dessa transição é susceptível de mudar em função do
contexto, mas para Costa, (2005) parece ser mediatizada pelo estudante e pela sua integração
académica e social.
Nesta etapa do ciclo vital, o jovem é confrontado com tarefas específicas, experiências
diversas tais como o estabelecimento de relações mais íntimas, a autonomização em relação à
família, a gestão do tempo e do dinheiro, o desinvestimento nas relações pré-universitárias,
assim como o contacto social mais alargado (Diniz, 2001, Caíres & Almeida, 1998). Assim
sendo, o jovem adulto não experiência mudanças físicas significativas, como ocorreram durante
o seu crescimento, mas sim vivências a nível social e emocional. Estas resultam em exigências
internas e externas, desenvolvendo a necessidade de maior exploração, comunicação e
criatividade em novos contextos sociais e culturais (Tavares et al., 2007).
Contudo, nem todos os jovens se apresentam com maturidade psicossocial e preparação
académica, ou se mostram capazes de assumir responsabilidades, de desenvolver autonomia, de
confrontar-se com situações de stress, de gerir o tempo e os recursos, de desenvolver interacções
sociais ajustadas ou de atingir níveis adequados de auto disciplina, competências essenciais para
uma adaptação académica bem conseguida. É neste contexto, que desempenha papel primordial
a qualidade dos laços familiares, a qualidade de interacção com os colegas, a rede de apoios
efectivos e a intenção de permanecer no curso pretendido (Machado & Almeida, 2000), sendo
que a qualidade dessa adaptação é um factor fundamental para a saúde física e mental do
indivíduo.
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Pereira e colaboradores (1999, 2001) realizaram estudos que tiveram como objectivo
avaliar as práticas e comportamentos saudáveis dos estudantes do ensino superior. Concluíram
que os principais interesses manifestados pelos estudantes foram por ordem decrescente: sexo
seguro/infecções sexualmente transmissíveis, decisões sexuais/intimidade, síndrome da
imunodeficiência adquirida (SIDA), vida académica, saúde e boa forma física.
Na base deste estudo está o aumento do número de casos de infecção VIH/sida em
indivíduos jovens. De acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica das Doenças
Transmissíveis, o número de casos, entre 1 de Janeiro de 1983 e 31 de Dezembro de 2008, em
indivíduos

entre

os

20

e

49

anos,

representa

70.4%

do

total

de

infectados

(http://www.SIDA.pt/).
O estado de doença, pela infecção VIH/sida, é categorizada como doença crónica, em que
há a responsabilidade individual pela sua prevenção e pelos comportamentos que levaram à
aquisição da mesma.
Com o passar do tempo, o número de casos foi aumentando, pois a prática de risco
continuou e continua a ser a utilização de drogas injectadas, existindo igualmente um número
elevado de infectados por outras vias tais como a, transmissão hetero e homossexual e os filhos
de mães infectadas. Apesar de não se ter conseguido um tratamento curativo para esta infecção,
os meios de que a medicina dispõe melhoraram a sobrevivência e a qualidade de vida dos
portadores do VIH/sida de forma considerável, embora dependentes de um “cocktail”
medicamentoso e ainda sob a ameaça de emergirem resistências do vírus à terapêutica instituída.
Perante a demora no desenvolvimento de uma vacina para a prevenção da infecção e na
ausência de um tratamento eficaz da doença, a prevenção ocupa um lugar primordial no
contexto de formas a utilizar contra esta grande ameaça colectiva. Devemos pois utilizar todos
os recursos que nos proporcionam a informação e educação para a saúde, não esquecendo a luta
contra a discriminação e marginalização dos doentes infectados como pilar fundamental.
É difícil pretender mudar o comportamento de alguém que não deseja efectivamente
mudar: a educação ajuda as pessoas a gerar a força que as apoia na tomada de decisão. A
mudança só ocorre quando desperta significado e desejo de abertura a novas experiências.
Porém as verdadeiras mudanças não são processos fáceis, implicam sempre autonomia,
motivação e capacidade de decisão.
Na prática, os educadores de saúde têm que aprender a liderar grupos em contextos e
condições específicas, recorrendo a estratégias criativas. A educação para a saúde implica uma
perspectiva democrática de conjugação de esforços (Rodrigues, Pereira & Barroso, 2005).
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A investigação e a intervenção psicológica tem vindo a dar um importante contributo, não só
para a compreensão dos factores comportamentais associadas à SIDA e à infecção do VIH, mas
também para as intervenções dirigidas para a educação e prevenção junto de grupos e
comunidades. Contudo a investigação efectuada tem centrado a sua atenção quase
exclusivamente em grupos que têm as taxas mais elevadas de incidência do SIDA e da infecção
do VIH e que têm sido identificados como grupos com comportamentos de alto risco. Têm sido
porém poucos os estudos dirigidos para a mudança de atitudes e comportamentos de grupos que
actualmente se podem considerar sem risco, mas que podem potenciar-se como grupos com
comportamentos de alto risco. Estamos a falar por exemplo dos jovens adultos heterossexuais
com múltiplos parceiros sexuais ou dos adolescentes em fase de experimentarem a sexualidade
que acabaram de descobrir.
É talvez esta uma das razões porque a SIDA infecta todos os dias, mundialmente, cerca
de 5000 a 6000 jovens, entre os 15 e os 24 anos de idade. Como tal, a SIDA torna-se uma das
maiores ameaças à saúde e à vida humana, uma vez que ainda não existe uma cura para esta
doença, pelo que a prevenção deve ser uma prioridade.
Nos últimos tempos alguns estudos têm vindo a analisar o conhecimento, atitudes e
comportamentos em relação ao VIH/sida em diversos grupos da população como por exemplo
em minorias étnicas, homossexuais e em profissionais de saúde (Chaves, 2005), mas um grupo
que não tem sido devidamente estudado é o grupo dos jovens adultos. Com efeito, este grupo,
devido a vários factores como estilo de vida, padrões de actividade sexual, as mudanças
anatómicas e fisiológicas e o consumo de droga, contribuem para aumentar o estatuto de risco e,
constituem um importante grupo para a intervenção, tendo em vista a prevenção de um aumento
da SIDA.
Estes factos levam a que jovens adultos, poderão estar em risco sem se aperceberem ou
terem consciência de tal, porque na maioria dos casos ignoram os avisos relativos ao risco.
Alguns estudos têm vindo a referenciar que este grupo não toma as precauções adequadas
relacionadas com os comportamentos de risco contra a gravidez inoportuna e contra as infecções
sexualmente transmissíveis.
Por outro lado, tem vindo a ser comprovada a sua resistência a campanhas educativas e
preventivas que é devida em parte, aos valores e atitudes características e associadas ao período
desenvolvimental em que se encontram e que podem inibir ou dificultar a mudança de
comportamento. Estudos recentes sugerem que a mudança de comportamentos entre estudantes
adolescentes e jovens adultos é muito pequena ou mesmo inexistente.
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Defendemos a necessidade de se conceber a prevenção numa perspectiva cognitiva e
psicológica, dando a conhecer que programas/teorias preventivos que se pode recorrer para
trabalhar a problemática da SIDA em ambiente das instituições do Ensino Superior.
Metodologia
O estudo empírico realizado, enquadra-se no tipo de pesquisa transversal, não
experimental, possuindo as características dos estudos descritivos, correlacionais e explicativos.
É intenção produzir conhecimentos e saberes em relação aos estudantes do Ensino
Superior, na área da educação para a saúde, no contexto da SIDA, na região Norte e Centro do
país.
Para a consecução destes propósitos, foram delineados objectivos de menor dimensão:
Caracterizar as fontes de informação/conhecimento às quais os estudantes do ensino
superior recorrem para esclarecimento; Identificar o nível de conhecimentos dos estudantes do
ensino superior em relação à infecção VIH/sida; Conhecer os comportamentos de risco dos
estudantes face à infecção VIH/sida.
Os seis estabelecimentos de Ensino Superior que contactamos abrangem diferentes
realidades socioculturais ligados ao ensino público. Optamos por uma amostra não
probabilística por conveniência constituída por estudantes, de ambos os sexos distribuídos por
diferentes grupos etários, que na altura do preenchimento do instrumento de colheita de dados se
encontravam em sala de aulas. A amostra foi seleccionada de forma não aleatória entre os
estudantes do ensino superior tendo-se obtido um total de 2002.
Os estudantes que participaram no estudo apresenta uma idade média de 21,76 anos, com
uma dispersão de 20% sendo que os valores mínimo e máximo oscilam, entre 17 e de 68 anos,
respectivamente.
O protocolo de avaliação utilizado é constituído por um questionário que permite a
caracterização socio-demográfica, académica e formação na área da SIDA. Foram associadas as
escalas de Fontes de informação/conhecimentos em relação à SIDA, construída para este estudo
e ainda as escalas de Saúde e relacionamentos, Medidas de motivação para pôr em prática
comportamentos preventivos relativos à SIDA, Escala da eficácia percepcionada dos
comportamentos preventivos da SIDA e as subescalas que avaliam os Comportamentos
preventivos da SIDA de Fisher (1995).
Os instrumentos de avaliação referenciados foram construídos com base no modelo
IBM: informação para a prevenção da SIDA, a motivação, as capacidades comportamentais e o
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comportamento preventivo em relação à SIDA. Este questionário foi usado pelos autores como
uma pré e pós-medida destes factores na intervenção (constituída por sessões múltiplas) para a
redução do risco da SIDA, com os estudantes universitários anteriormente referidos (Fisher, et
al., 1996), e outras versões destas medidas têm sido usadas em estudos correlacionais dos
determinantes do comportamento preventivo da SIDA entre homens homossexuais, estudantes
universitários heterossexuais, e estudantes heterossexuais do ensino secundário, provenientes de
diversas etnias (Fisher et al., 1994; Fisher et al., 1998).
Todavia o questionário, os dados e meios aqui referidos, são, no entanto, baseados numa
versão do questionário projectada para o uso em estudantes universitários heterossexuais
realizada no subgrupo dos participantes experimentais e de controlo (Fisher et al., 1996) que
relataram estar envolvidos em relacionamentos sexuais durante o mês anterior à aplicação ao
questionário.
Resultados
Se procurássemos traçar o perfil sócio-demográfico dominante dos estudantes,
encontraríamos um jovem do sexo feminino, com uma idade média de 21.76 anos, solteira,
residente na zona urbana, que coabita com os pais, um irmão e outros familiares, está inserida
numa família em que os progenitores possuem maioritariamente como habilitações literárias a
antiga quarta classe, o pai exerce a profissão de operário, artífice e trabalhadores similares, e a
mãe trabalhadora não qualificada. Pratica alguma religião e não possui actividade remunerada.
Os resultados encontrados no estudo, leva-nos a considerar ser possível que: As áreas do
curso com maior participação de estudantes no presente estudo, foram as áreas da saúde
destacando-se pelos seus percentuais o curso de Enfermagem e o curso de Medicina; Cerca de 7
em cada 10 estudantes encontravam-se no primeiro ano e a percentagem de inquiridos que
frequentam o 3º e o 4º ano e 5º anos era bastante reduzido. Quanto às fontes de
informação/conhecimentos sobre a SIDA os estudantes consideram “os assuntos relacionados
com a infecção VIH/sida importantes” (Média=4,82); procuram manter-se “informados acerca
da infecção VIH/sida” (Média=3,99); consideram-se adequadamente preparados, para abordar
tópicos relacionados com a educação para a saúde, na área da SIDA” (Média=3,80); e obtiveram
os conhecimentos sobre SIDA através da leitura de material informativo (cartaz, panfleto,
brochuras, revistas, livros) ” (Média=3,74);
No referente à saúde e relacionamento concluiu-se que o sexo masculino só apresentava
valores superiores mas não significativos em relação ao feminino no que respeita aos
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conhecimentos para a prevenção da SIDA e que os inquiridos com idades superiores a 25 anos
foram os que apresentaram menores níveis de informação global sendo no grupo com idades
entre os 19 e 25 anos que se destacaram melhores valores em relação às crenças comuns aos
estudantes, defesa incorrecta de informação sobre SIDA e valor global da escala mas diferenças
só foram significativas nas subescalas, defesa incorrecta de informação sobre SIDA e valor
global da escala; Por outro lado, os resultados indicaram índices mais elevados em todos os
factores da escala Saúde e relacionamento, excepto no que respeita aos conhecimentos para a
prevenção da SIDA, nos estudantes que frequentam cursos da área da saúde e nos que tiveram
formação na área da SIDA, dando ainda primazia para quem frequenta o último ano;
Em relação à eficácia percepcionada sobre comportamentos preventivos da SIDA o
maior valor percentual (53.2%) recaiu nos que foram classificados como tendo boa eficácia,
com primazia para as estudantes. Por outro lado os índices médios apontaram valores mais
elevados para os inquiridos que frequentam cursos na área da saúde e para os que se
encontravam no último ano.
Ponderou para 34.8% dos inquiridos uma fraca motivação para pôr em prática
comportamentos preventivos relativos à SIDA, sendo no sexo feminino, nos participantes mais
jovens, nos que frequentam o primeiro ano e cursos na área da saúde que se verificaram maiores
índices na motivação para pôr em prática comportamentos preventivos relativos à SIDA;
Em relação aos comportamentos preventivos da SIDA, a discussão sobre sexo seguro processouse frequentemente e sempre em 46.6% da amostra mas cerca de 2 em cada 10 dos inquiridos
nunca discutiram esse assunto; A tentativa de persuasão para praticar sexo seguro foi efectuada
em 46.2% dos inquiridos com maior prevalência entre os homens recaindo também sobre estes a
aquisição de preservativos, contudo, em relação à acessibilidade aos preservativos, 37.8%
afirmou nunca tê-lo adquirido, mas cerca de 4 em cada 10 homens e 3 em 10 mulheres afirmam
tê-lo sempre acessível;
Já no que se refere à frequência da sua utilização durante as relações sexuais no último
mês, 26.0% do total da amostra afirmou não o utilizar, mas sete em cada dez estudantes não se
protegeram quando tiveram relações sexuais vaginais no último mês sendo mais elevado o valor
percentual entre as mulheres;
Cerca de 8 em cada 10 estudantes, da totalidade da amostra não marcaram consulta para
a realização do teste da SIDA alegando não terem relações nem usarem droga. Contudo um
percentual (10.9%) foi encontrado entre os que afirmaram que “tanto eu como o meu parceiro
tivemos teste VIH negativo”;
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A frequência das relações sexuais no mês anterior ocorreu em 60.5% do total da amostra
e 81.4% já tiveram relações sexuais durante a vida. Para os inquiridos a relação actual íntima
envolve relações sexuais, que foi para cerca de 80% monogâmica. Já no que se refere à
frequência das relações sexuais no último mês com pessoas diferentes, cerca de 6 em cada 10
estudantes afirmaram ter uma relação sexual vaginal, sendo que 40.5% afirmaram ter relações
sexuais vaginais apenas com um parceiro, mas é preocupante a percentagem (59.5%) dos que
nunca usaram preservativos, tanto mais que 84.6% dos inquiridos desconhecem o número de
parceiros que o efectuaram o teste da SIDA; O sexo anal foi praticado por uma pequena franja
dos inquiridos no último mês, mas 14.3% da amostra afirmou que teve relações sexuais anais
com parceiros diferentes uma ou mais vezes sendo este tipo de relação mais frequente entre os
homens. Neste tipo de relação cerca de um quarto da amostra não usou preservativo e entre os
que usaram 69.7% fê-lo só com um parceiro. Todavia, não tiveram conhecimento da realização
teste da SIDA entre os parceiros com quem tiveram relações sexuais anais e 30.4% não utilizou
preservativo nesse tipo de relação; Foi ínfima a percentagem (0.8%) dos que responderam que
fazem sexo tanto com homens como com mulheres, mas dos parceiros sexuais envolvidos nas
relações sexuais quer elas sejam vaginais ou anais, 46.6% da amostra só faz sexo com homens
sendo que 75.7% são mulheres e 1.7% homens;
Quanto ao comportamento dos estudantes em relação aos testes do VIH, o maior valor
percentual recaiu nos estudantes que afirmaram não realizar o teste da SIDA, sendo este mais
prevalente entre as mulheres (71.0%). O local para a sua realização foi para 42.9% o gabinete
médico;
Conforme mostra o presente estudo, apesar de todos os esforços, a percentagem de
estudantes que ainda não adopta medidas preventivas, ainda é preocupante, o que indica que
ainda falta um longo caminho a percorrer, mas não impossível, para travar esta pandemia.
Conclusão
Sendo a prevenção da SIDA uma questão de cidadania que afecta toda a sociedade,
consideramos este trabalho de investigação como mais uma contribuição à nossa forma de
pensar e estar, não só no âmbito da instituição como agente educativo, como principalmente, na
sociedade em geral.
Em Portugal, e em outros países europeus, o aumento crescente do peso do grupo de
indivíduos infectados com VIH/sida no conjunto da população constituí uma preocupação
central de todos os governos, não só pela ameaça que representa para o equilíbrio da sociedade,
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mas também, pela dificuldade crescente em evitar o seu desenquadramento e marginalização
social. A dificuldade está, pois, em saber que mudanças rápidas são necessárias implementar e
como podem ser geridas de maneira a diminuir o número de novos casos de infecção VIH/sida
e, simultaneamente, manter um nível de solidariedade e garantir a continuidade da integração
social dos indivíduos infectados.
Tratando-se de uma área de estudos importante e de grande pertinência actual, pensamos
estar a contribuir para uma alteração de comportamentos e atitudes face à infecção VIH/sida, por
parte dos estudantes; julgamos conseguir despertar o interesse dos dirigentes das instituições do
ensino superior para a importância de leccionar estes conteúdos e realizarem acções de
sensibilização/informação através de uma Educação para a Saúde eficaz e realista, tendo como
premissa o conhecimento da comunidade escolar.
Desta forma, com este estudo, obtivemos algumas respostas às questões de partida,
atingindo os objectivos a que nos propusemos. Assim, como implicações práticas seria
importante:
- Que se promovam discussões com os estudantes sobre a problemática da SIDA, nos seus
diferentes aspectos relacionais, comunicacionais e técnico-científicos;
- Que se dinamize a discussão de situações reais, nas equipas pedagógicas com o objectivo de
permitir a partilha de saberes dos diferentes profissionais, como intervenientes na promoção da
saúde e prevenção do VIH/sida;
- Que se criem gabinetes de apoio psicológico nas várias instituições, criando relações de
proximidade, sendo possível uma melhor intervenção dos psicólogos desde o aconselhamento a
treino de competências de dentro das instituições;
- Que se enfatize, no ensino teórico e prático, a importância da educação para a cidadania, para
desta forma alterar o estigma presente nesta doença.
Para além das sugestões já referenciadas, e atendendo a que actualmente a única forma
de parar a epidemia é a prevenção, concordamos que as práticas de prevenção privilegiam a
informação e o apoio psicológico assumindo ser possível modificar o comportamento individual
pela comunicação de mensagens e utilização de diferentes estratégias, devendo ainda
privilegiar-se o contacto pessoal à informação de massas.
Julgamos também oportuno referir que o papel do Estado precisa de ser mais activo e
eficaz criando medidas específicas que ajudem a colmatar as necessidades e défices dos agentes
educativos que estão no terreno, definindo igualmente o campo das responsabilidades dos
técnicos, serviços e dos próprios indivíduos, como cidadãos. Por sua vez, as novas políticas de
saúde reclamam da parte do Estado um papel igualmente activo na promoção de novas atitudes e
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comportamentos (saudáveis), o conhecimento, a formação e a informação acerca da SIDA
apresentam-se como um dos aspectos mais relevantes, susceptíveis de reforçar as capacidades
promotoras de saúde da sociedade e as competências sociais (pessoais, relacionais,
profissionais) dos agentes educativos.
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Princípios e desafios para boas práticas dos estudantes no ensino superior:
uma proposta de operacionalização
Maria do Rosário Moura Pinheiro6
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra
Numa época de mudança do Ensino Superior como a que estamos a viver em Portugal,
em muito resultado do Processo de Bolonha, fazer face às exigências, pressões e desafios do diaa-dia das aprendizagens, combater a tradicional passividade dos estudantes (que actuam
demasiadas vezes como se aprender fosse um desporto que se pratica na bancada), implementar
estratégias de ensino que envolvam mais consciente e activamente os estudantes (pois ensinar
também não pode mais ser entendido como uma modalidade desportiva que não tem atletas, só
tem treinador) e aumentar a necessária interacção entre os actores (discentes e docentes) do
palco académico, só poderá ser conseguido se ninguém dispensar as boas práticas. Sensibilizar
e desafiar os estudantes e os professores do ensino superior para inovarem nas suas estratégias
de ensino-aprendizagem e contribuírem, assim, para a facilitação dos processos de integração e
adaptação académica e social dos estudantes são, em nosso entender, pertinentes objectivos do
apoio psicopedagógico e socioeducativo para o ensino superior.
Foi já precisamente neste sentido que em 1987, a American Association for Higher
Education (AAHE) publicou pela primeira vez, no seu AAHE Bulletin, o artigo Seven
Principles for Good Practice in Undergraduate Education da autoria de Arthur Chickering e
Zelda Gamson. Os autores declaram que uma boa prática pedagógica no ensino superior (1)
estimula o contacto estudante-faculdade (encourage student-faculty contact), (2) estimula a
cooperação entre os estudantes (encourages cooperation among students), (3) estimula a
aprendizagem activa (encourages active learning), (4) fornece atempadamente feedback (gives
prompt feedback), (5) enfatiza o tempo em tarefa (emphasizes time on task), (6) comunica
expectativas elevadas (communicates high expectations) e (7) respeita os diversas
talentos/capacidades e modos de aprendizagem (respects diverse talents and ways of learning).
Na sequência deste trabalho surgem os Inventories of Good Practice in Undergraduate
Educaction, publicados pela Johnson Foundation (1989) da autoria de Chickering, Gamson e
Barsi (1989), destinados à auto-avaliação das práticas docentes. Condensando décadas de
investigação e reflexão estes princípios foram reconhecidos, retomados, reformulados e
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acrescentados por vários autores americanos e canadianos (Gamson & Poulsen, 1989; Heller,
1989; Chickering & Gamson, 1991; Kuh, Pace & Vesper, 1997). Desde então, os sete princípios
e respectivos inventários têm sido adaptados e operacionalizados, na maior parte das vezes por
docentes universitários e/ou psicólogos que, respectivamente, reavaliaram as suas práticas de
ensino ou apoiaram os estudantes, sendo utilizados para fins de investigação e formação
sobretudo destinada a professores (Gamson & Poulsen, 1989; Kuh, Pace & Vesper, 1997) e aos
administradores e outros responsáveis por serviços sociais e académicos das instituições e
ensino superior (Heller, 1989; Chickering & Gamson, 1991; Chickering, Gamson & Barsi,
1995).
A operacionalização dos 7 princípios para os estudantes, ocorreu em 1995, numa versão
publicada e disponível para fins de intervenção e investigação (Chickering & Schlossberg,
1995). A literatura suporta a validade conceptual dos princípios enunciados por Chickering e de
Gamson de que as boas práticas estão ligadas a ganhos significativos e positivos nos aspectos
cognitivos e não-cognitivos, durante a faculdade, assim como a benefícios pessoais e de carreira
após a faculdade (Astin, 1993; Chickering & Reisser, 1993; Kuh, Schuh, Whitt, & Associates,
1991; Pascarella & Terenzini, 1991, 2005).
No dia a dia o que resulta melhor? Qual o melhor modo de ser estudante? É mesmo
importante ir às aulas? E é mesmo necessário trabalhar com os colegas? E tirar dúvidas com o
professor? Como fazer trabalhos de grupo mais eficazmente? Questões como estas são cada vez
mais frequentes nos serviços de apoio ao estudante, constituindo mesmo o que já chamámos de
“a outra face da Pedagogia do Ensino Superior” (Pinheiro, 2007), quando apresentámos pela
primeira vez um estudo sobre os princípios e desafios das boas práticas dos estudantes no ensino
superior. Nesse estudo de tradução e adequação dos inventários para a língua portuguesa
resultou numa primeira versão dos instrumentos, composta pelos 49 itens originais numa
formulação que procurou ser identificativa da actividade académica dos estudantes nas sete
áreas estratégicas que se apresentam no Quadro 1. Procurou-se, tendo em conta a realidade e a
reflexão sobre a pedagogia do ensino superior português, averiguar do sentido teórico, prático e
investigacional de cada uma das boas práticas, enquanto expressão do processo de autocondução do estudante à aprendizagem, à adaptação e ao sucesso académico. Também no
Quadro 1, se apresentam os indicadores de consistência interna obtidos neste mesmo estudo, a
partir de uma amostra constituída por 79 estudantes do ensino superior português. As análises
psicométricas então efectuadas revelaram-se favoráveis aos 7 inventários em análise e pôde
verificar-se, a partir dos valores médios amostrais, que as boas práticas de interacção com os
professores foram as que se revelaram mais fragilizadas, seguindo-se as que se referem à
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procura de feedback junto dos professores e as que podem contribuir para a manutenção de
expectativas positivas. Verificou-se ainda que quanto mais se possuem expectativas positivas
mais se possuem boas práticas que promovem a aprendizagem activa, de pedidos de feedback
aos professores e de optimização do tempo nas tarefas. Ainda a salientar o facto de se ter
verificado uma associação positiva entre todas as boas práticas dos estudantes, mais
substantivamente solicitar de feedback aos professores, e a satisfação académica em geral
(Soares, Vasconcelos & Almeida, 2002).
Quadro 1. Inventários de Boas Práticas: descrição e respectivos índices de consistência interna, média e desvio
padrão (Pinheiro, 2007)
Interagir com os professores A qualidade dos relacionamentos com os
professores é avaliada dentro e fora da sala de aula e assumida como um
importante factor de motivação e envolvimento. Manter contacto frequente com os
professores facilitará a obtenção do seu apoio no processo de ensinoaprendizagem.
Item4. Falo com os professores fora da sala de aula acerca das disciplinas,
matérias e outros assuntos
Trabalhar cooperativamente com os colegas Aprender é avaliado como uma
actividade social, colaborativa, de partilha e reciprocidade, não excessivamente
competitiva e nem forçosamente isolada. Trabalhar com os outros pode mesmo
aumentar o investimento físico e psicológico na aprendizagem, promover o
pensamento crítico e a auto-crítica.
Item 12. Discuto assuntos com colegas que possuem passados e pontos e vista
diferentes dos meus
Aprender activamente Assumir o papel principal no processo de aprendizagem e
mudança, reflectir sobre o que se lê, ouve, escreve e pensa, relacionar as
aprendizagens académicas com os acontecimentos passados e aplicá-las no dia a
dia são boas práticas de aprendizagem activa.
18. Procuro experiências de vida para complementar as minhas aprendizagens
nas disciplinas do curso.
Procurar feedback Saber o que se sabe e o que não se sabe, e como produzir
melhorias, pode ser conseguido através de um feedback atempado dos professores
e dos colegas assim como de uma auto-monitorização e auto-avaliação formativa
dos conhecimentos e competências.
23. Se, para mim, alguma coisa não fica clara procuro falar com os professores
assim que possível.
Optimizar o tempo nas tarefas Uma eficiente gestão do tempo e do esforço
(energia) nas tarefas resulta em aprendizagens, e nada pode substituir esta formula
de optimizar o tempo nas tarefas. A gestão do tempo em função da importância e
urgência das tarefas pode mesmo ajudar na (re)definição de objectivos mais
realistas, de expectativas mais ajustadas e de resultados mais satisfatórios.
31. Ensaio as apresentações dos meus trabalhos antes de os apresentar nas aulas
Manter as expectativas positivas Não desistir, pensar que se pode melhorar os
desempenhos, procurar dar o seu melhor, utilizar eficientemente os recursos que
estimulam e apoiam as aprendizagens são boas práticas, importantes para todos os
estudantes, que ajudam a manter as expectativas positivas, e que se podem
traduzir em esforços extra para alcançar o que se deseja e necessita.
36. Estabeleço objectivos pessoais para as aprendizagens a realizar em cada uma
das disciplinas.
Respeitar diferentes capacidade e background Conhecer e reconhecer a
heterogeneidade das capacidades, conhecimentos, competências, atitudes,
comportamentos, e outras características, são boas práticas de convivência que
podem facilitar a compreensão e utilização de diferentes caminhos que levam à
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n

Média

DP

α

79

19.68

4.00

.79

79

26.83

3.34

.73

79

23.60

3.64

.76

79

23.97

3.85

.77

79

27.46

3.22

.66

79

25.00

3.67

.75

79

27.99

3.26

.70

aprendizagem, representando ganhos para o individuo e para a comunidade
académica.
49. Estou disponível para levar em consideração ideias diferentes das minhas.

Posteriormente, num segundo estudo (Pinheiro, 2008), procedeu-se à construção de novo
itens, de modo a operacionalizar o que se considerou poder ser mais um conjunto de boas
práticas, desta vez relacionadas com a gestão de recursos, pessoais, sociais e situacionais, para
lidar com as mudanças e necessários ajustamentos que se operam na vida académica e social
do estudante. A operacionalização desta dimensão apoiou-se no modelo da transição de
Schlossberg e colaboradores (1995), já anteriormente aplicado à compreensão do processo de
transição e adaptação dos estudantes primeiranistas (Pinheiro, 2003; Pinheiro, 2004). Neste
modelo são quatro os recursos que influenciam a capacidade individual de lidar com as
mudanças: a situação (situation), o suporte social (social support), as característica individuais
(Self), e as estratégias (strategies). No seu conjunto, estes recursos versus fragilidades, de
natureza psicossocial e situacional, ajudam a compreender porque indivíduos diferentes reagem
diferentemente ao mesmo tipo de desafio, mudança ou transição e porque a mesma pessoa reage
diferentemente em distintos momentos de vida.
O estudo que a seguir apresentamos tem como objectivo apresentar a versão alargada, e
organizada para fins de investigação e intervenção, dos Inventários de Boas Práticas dos
Estudantes no Ensino Superior (Chickering & Schlossberg, 1995; versão portuguesa de
Pinheiro, 2007, 2008).
Metodologia
Amostra
A amostra do estudo foi constituída por 179 estudantes dos diversos anos (1º ao 5º) das
licenciaturas em Ciências da Educação (n=130; 72.6%) e Psicologia (n=49; 27.4%).
Composta por sujeitos de ambos os géneros, 35 (19.6%) do género masculino e 144 (80.4%)
do género feminino, com idades compreendidas entre os 18 e os 39 anos, a amostra apresenta
uma média de idades de 21.21 anos (DP=2.76).
Os estudantes distribuem-se pelos diversos anos dos cursos a que pertencem, estando
61 (34.1%) no primeiro ano, 46 (25.7%) no segundo, 27 (15.1%) no terceiro, 42 (23.5%) no
quarto e 3 (1.7%) no quinto.
Instrumentos
Neste estudo foi aplicada a versão portuguesa dos Inventários de Boas Práticas dos
Estudantes no Ensino Superior – IBPEES, composta por um conjunto de 8 sub-inventários de
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auto-avaliação, sete dos quais constituem uma proposta de operacionalização, elaborada por
Chickering e Schlossberg, em 1995, dos seven principles for a good practice propostos por
Chickering e seus colaboradores (Chickering & Gamson, 1987, 1991; Chickering, Gamson &
Barsi, 1989). Cada sub-inventário é constituído por 7 itens, respondidos numa escala de cinco
pontos (Sempre, Frequentemente, Algumas Vezes, Raramente e Nunca), de acordo com a sua
forma de ser e agir no dia-a-dia enquanto estudante do ensino superior. Não existem itens a
inverter.
Para obter os resultados de cada inventário somam-se as pontuações dos 7 itens que o
compõem. Quanto maior a pontuação obtida mais frequentes são as boas práticas dos estudantes.
Neste estudo, a versão portuguesa adaptada do IBPEES incluiu mais 17 itens numa
tentativa de operacionalizar os quatro naipes de recursos pessoais, relacionais e situacionais (o
próprio Self, estratégias de lidar com problemas, o suporte social e a própria situação), que de
acordo com o modelo de Chickering e Schlossberg (1995) influenciam a capacidade individual
de lidar com os desafios académicos, as mudanças e transições que se operam na vida de
estudante e que, convictamente, perspectivamos como facilitadores das boas práticas dos
estudantes (Pinheiro, 2003; 2004; 2007; 2008).
Procedimentos
A aplicação dos instrumentos ocorreu em contexto de sala de aula, tendo os estudantes
recebido informação acerca dos objectivos do estudo, do carácter facultativo da sua
participação, da confidencialidade das suas respostas e da acessibilidade, através do email da
investigação, ao seu perfil de boas práticas7.
Resultados
O primeiro procedimento de validação dos inventários consistiu na identificação da
dimensionalidade de cada sub-inventário. Assim, foram realizadas 8 Análises de Componentes
Principais, uma por cada “boa prática” supramencionadas. Tal ficou a dever-se ao referencial
teórico operacionalizado, que claramente assume que não estamos perante um esquema ou
conceito unificado de “boas práticas” (capaz de ser entendido como apenas uma variável latente)
mas sim perante vários esquemas independentes que, apesar de se poderem relacionar
estatisticamente, se reportam a comportamentos distintos e autónomos, merecendo por isso
serem analisados separadamente. Desta forma, e tratando-se de instrumentos desenvolvidos por
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
7 Um agradecimento aos estudantes que contribuíram com a recolha de dados que integram esta investigação, em especial aos que nos
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outros autores em relação ao qual apenas dispúnhamos dos resultados psicométricos obtidos
com uma amostra de 79 estudantes portugueses (Pinheiro, 2007), o ponto de partida foi verificar
a sua estrutura factorial.
Para garantir a estabilidade da solução factorial o número de sujeitos por item
recomendado é de 5 (Reckase, 1984).), neste estudo o rácio é de cerca de 25.5, o que supera
largamente o valor recomendado.
As respectivas medidas de adequação da amostra (KMO) e o índice de esfericidade
(Bartlett’s test of Sphericity) foram satisfatórios para os oito domínios das boas práticas,
permitindo prosseguir com a factorização (Quadro 2).
Quadro 2.Medidas de adequação da amostra para os IBPEES
IBP

KMO

Bartlett’s test of Sphericity

1. Interagir com os professores
2. Trabalhar cooperativamente com os colegas

.856
.771

Chi-Square (21)= 354.130; p≤.001
Chi-Square (21)=219.155 ; p≤.001

3. Aprender activamente

.807

Chi-Square (21)=352.242 ; p≤.001

4. Procurar feedback

.788

Chi-Square (21)= 280.529; p≤.001

5. Optimizar o tempo nas tarefas

.688

Chi-Square (21)=232.053 ; p≤.001

6. Manter as expectativas positivas

.786

Chi-Square (21)= 207.848; p≤.001

7. Respeitar diferentes capacidade e background

.723

Chi-Square (21)= 273.071; p≤.001

8. Recursos pessoais, sociais e situacionais

.820

Chi-Square (91)= 916.167; p≤.001

A dimensionalidade de cada secção foi estudada recorrendo à Análise em Componentes
Principais (ACP) que efectuámos para todas as secções, extraindo soluções cujos factores
apresentassem valores próprios superiores a 1. Quando a solução inicial apontava para mais de
um factor foram repetidas as ACP desta vez com Rotação Oblimin (∆=0), de forma a
identificarmos a possibilidade de haver itens a contribuírem para mais do que um factor e assim
melhor compreendermos a estrutura factorial dentro de cada secção do IBPEES.
No Quadro 3 apresentam-se, em relação a cada boa prática do IBPEES, os valores
próprios, a variância explicada, os factores extraídos e os valores de alfa de Cronbach obtidos
em cada agrupamento de itens, assim como os valores de saturação de cada item no/s factores
extraídos (superiores a .30) e o intervalo dos valores das correlações de cada item com a
respectiva subescala.
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Quadro 3: Valores próprios, factores extraídos, variância explicada e valores de alfa de Cronbach para cada secção
do IBPEES.
Secção 1: Interagir com os professores
Factor 1: 7 itens
Valor próprio=3.329; Variância explicada =47.554%
.330≤ h2≤ .660
.36 ≤Correlação corrigida item subtotal ≤.69
α=.81
Média= 20.77 DP=4.19
Nº Formulação do item
4
1

Falo com os professores fora da sala de aula acerca das disciplinas. matérias e outros assuntos.
Procuro oportunidades para me relacionar com um ou mais dos meus professores.
Procuro saber coisas acerca dos meus professores - o que ensinam. as suas áreas de
5
especialização e de interesse.
7 Dou a minha opinião (positiva ou negativa) aos professores acerca das disciplinas que frequento.
6 Vou a eventos em que os meus professores estão envolvidos.
2 Peço feedback aos meus professores acerca do meu trabalho.
3 Questiono os meus professores quando não concordo com eles.
Secção 2: Trabalhar cooperativamente com os colegas
Factor 1: Valor próprio =2.687; Variância explicada= 38.391%
Factor 2: Valor próprio =1.094; Variância explicada= 15.628%
.396≤ h2≤ .674
.29≤Correlação corrigida item subtotal ≤.60
α=.72
Média=26.59 DP=3.42
Nº Formulação do item
11
12
13
10
14
9
8

Quando os meus colegas fazem bons trabalhos costumo elogiá-los.
Discuto assuntos com colegas que possuem passados e pontos e vista diferentes dos meus.
Ofereço-me para ensinar. tirar dúvidas e disponibilizar informação quando domino uma matéria.
Ajudo os colegas que me pedem ajuda.
Procuro atenuar a competitividade que existe no meu curso.
Fora das aulas estudo ou trabalho em grupo com outros estudantes.
Gosto de saber das vivências passadas e dos interesses dos meus colegas.
Secção 3. Aprender activamente
Factor 1: Valor próprio =3.176; Variância explicada= 55.372%
Factor 2: Valor próprio =1.014; Variância explicada= 14.480%
.300≤ h2≤ .785
.28 ≤Correlação corrigida item subtotal ≤.69
α=.79
Média=23.36 DP=3.69
Nº Formulação do item
17 Procuro relacionar acontecimentos e actividades do dia-a-dia com os assuntos tratados nas aulas.
Procuro experiências de vida para complementar as minhas aprendizagens nas disciplinas do
18
curso.
Procuro novas leituras e/ou projectos de investigação relacionados com as minhas
20
disciplinas/curso.
Discuto com os meus colegas e professores as questões que resultam das minhas leituras e das
19
aulas
21 Faço os meus registos escritos ou gravados das aulas e depois revejo-os.
15 Sempre que nas aulas não compreendo uma matéria falo com os professores.
16 Questiono as ideias que ouço nas aulas.
Secção 4. Procurar feedback
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Saturação
F1
.812
.789
.714
.683
.677
.619
.480

Saturação
F1
F2
.803
.709
.375
.693
.658
.587
.833
.751

Saturação
F1
F2
.921
.836
.601
.503

.476

.337
.925
.722

Factor 1: Valor próprio =2.972; Variância explicada =42.459%
Factor 2: Valor próprio =1.083; Variância explicada =15.472%
.468≤ h2≤ .665
.46 ≤Correlação corrigida item subtotal ≤.53
α=.77
Média=24.03 DP=3.70
Nº Formulação do item
26 Aprecio o feedback dos meus colegas e levo-o em consideração nas minhas acções.
Avalio cuidadosamente as minhas bases quando me preparo para fazer a avaliação de uma
25
disciplina.
Quando obtenho feedback dos professores acerca dos exames ou trabalhos reflicto nas suas
22
apreciações de forma a avaliar os meus pontos fortes e fracos.
27 Procuro uma revista/artigo/livro que me possa ajudar a reflectir no que ando a aprender.
Reflicto sobre os assuntos que aprendo nas aulas e discuto-os com os professores mesmo depois
28
das disciplinas terminarem.
23 Se. para mim. alguma coisa não ficar clara procuro falar com os professores assim que possível.
24 Reformulo os meus trabalhos e procuro o feedback dos professores para o fazer.

Saturação
F1
F2
.854
.727
.671
.629
-.824
-.807
-.760

Quadro 3: Valores próprios, factores extraídos, variância explicada e valores de alfa de Cronbach para cada secção do
IBPEES (cont.)
Secção 5. Optimizar o tempo nas tarefas
Factor 1: Valor próprio =2.843; Variância explicada =35.478%
Factor 2: Valor próprio =1.425; Variância explicada =20.361%
.406≤ h2≤ .755
.22 ≤Correlação corrigida item subtotal ≤.53
α=.68
Média=26.89 DP=3.49
Nº Formulação do item
Saturação
F1
F2
31
Ensaio as apresentações dos meus trabalhos antes de os apresentar nas aulas.
.737
30
Corrijo e revejo os meus trabalhos antes de os entregar aos professores.
.682
29
Termino os trabalhos nos prazos previstos.
.681
32
Mantenho a programação do meu estudo de modo a estar a par das aulas ou ter as aulas em dia. .644
33
Vou às aulas.
.644
34
Falo com os professores caso esteja com dificuldades em assistir às aulas.
.871
35
Identifico as áreas em que tenho mais pontos fracos e procuro ajuda extra para os fortalecer.
.847
Secção 6. Manter as expectativas positivas
Factor 1: Valor próprio =2.685; Variância explicada =38.361%
Factor 2: Valor próprio =1.072; Variância explicada =15.309%
.384≤ h2≤ .687
.35≤Correlação item subtotal ≤.57
α=.73
Média=24.65 DP=3.93
Nº Formulação do item
Saturação
F1
F2
41
Procuro dar o meu melhor nas disciplinas que frequento.
.772
42
Utilizo os recursos institucionais que são relevantes para as minhas disciplinas.
.745
37
Procuro obter informações claras acerca dos objectivos dos professores.
.623
39
Faço trabalhos adicionais para melhorar os meus objectivos de aprendizagem.
.592
36
Estabeleço objectivos pessoais para as aprendizagens a realizar em cada uma das disciplinas.
.453
.374
Mantenho a mente aberta em relação a matérias que não estejam directamente relacionadas com
38
.818
o meu curso ou carreira.
Tenho consciência das diferenças entre as coisas que faço para aprender e das coisas que faço
40
.788
para obter notas mais altas.
Secção 7. Respeitar diferentes capacidades e backgrounds
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Nº

Factor 1: Valor próprio =2.726; Variância explicada= 38.940%
.241≤ h2≤ .623
.38≤Correlação corrigida item subtotal ≤.60
α=.73
Média= 27.18 DP=3.93
Formulação do item

Saturação
F1

47
46
49
48
45
44
43

Apoio os professores que. nas disciplinas. acolhem os contributos e interesses de grupos de
alunos sub-representados.
Apoio os professores que respeitam e agem positivamente para com os estudantes que possuem
diferentes backgrounds e níveis de aprendizagem
Estou disponível para levar em consideração ideias diferentes das minhas.
Quando ouço comentários racistas. sexistas ou numa linguagem ofensiva procuro que quem os
faz tome consciência disso.
Partilho com os colegas informações a meu respeito e acerca da forma como aprendo
efectivamente.
Ajusto os meus estilos de aprendizagem para me adaptar aos estilos de ensino dos meus
professores.
Procuro não embaraçar os meus colegas.

.789
.780
.582
.578
.550
.526
.491

Foi também realizada uma ACP com rotação Oblimin para os restantes 17 novos itens
que integravam o IBPEES. Uma primeira solução inicial (sem rotação) gerou 5 factores com
valores próprios superiores a 1 mas em que o 4º e 5º factores eram compostos cada um apenas
por dois itens que saturavam igualmente nos primeiros dois factores. As análises dos níveis de
consistência interna destes factores revelaram que os itens 51, 53 e 63 não se correlacionavam
com o total da respectiva subescala (correlações inferiores a.15). Nestas análises também o valor
de alfa de dois dos 5 factores se revelou manifestamente insatisfatório.
Desta forma refizemos a ACP prescindindo, pelas razões apresentadas, dos três itens
referidos. Reforçados pela análise do Screeplot forçámos a uma solução de dois factores, com
rotação Oblimin (prevendo a continuação da saturação de alguns itens em mais do que factor). A
medida de adequação da amostra KMO foi de .820, e o Bartlett’s test of Sphericity foi
significativo (χ2(91)=916.167) (Quadro 2.).
A solução gerada mostra então o reagrupamento dos itens em dois factores que explicam
48.377% da variância total (Quadro 4) com valores próprios superiores a 1. As comunalidades
(h2) oscilaram entre .344 (item 52 ) e .616 (item 61). Os dois agrupamentos de itens foram alvo
de análise de consistência interna, tendo apresentado os respectivos valores de .79 e .82. A
análise do conteúdo dos itens permite a interpretação dos dois factores de acordo com o que
esperávamos em função da literatura, pois o primeiro engloba a gestão de recursos
predominantemente pessoais/intrapessoais e sociais/interpessoais e o segundo engloba sobretudo
a gestão de aspectos relacionados com os desafios, exigências e oportunidades do ambiente e
situações académicas (Pinheiro, 2003). Por esta razão passamos a designar o factor 1 de boas
práticas de gestão de recursos pessoais e sociais (GRPS) e o segundo factor de boas práticas de
gestão do ambiente, desafios e oportunidades académicas (GADOA).
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Quadro 4: Valores próprios, factores extraídos, variância explicada e valores de alfa de Cronbach para a secção
Gestão de Recursos do IBPEES.
IBPEES - Secção 8: 14 itens
Factor 1: Gerir de recursos pessoais e sociais/GRPS: Valor próprio =5.038; Variância explicada =35.984%; alfa de
Cronbach =.82
.38≤Correlação corrigida item subtotal ≤.64
α=.79
Média= 25.17 DP =3.50
Factor 2: Gerir o ambiente, desafios e oportunidades académicas/GADOA. Valor próprio =1.7355; Variância
explicada =12.393%; alfa de Cronbach =.79
.42≤Correlação corrigida item subtotal ≤.67
α=.82
Média=26.33 DP =3.35
Nº

.344 ≤ h2≤ .616
Formulação do item

66
61
62
64
65
59
60
55
54
57
50
56
58
52

Adapto-me com facilidade a novas situações, exigências e pressões académicas.
Lido bem com as mudanças e os imprevistos que afectam a minha vida académica.
Sou optimista em relação aos meus desempenhos académicos.
Quando as coisas não me correm bem consigo recompor-me e seguir em frente.
Sei pedir a ajuda certa no momento certo.
Sei quais são as minhas maiores dificuldades e como ultrapassá-las.
Tenho colegas disponíveis para me apoiarem na minha vida académica.
Usufruo das oportunidades de aprendizagem que o ensino superior dá.
As decisões que tomo agora são pensadas em função do futuro da minha carreira.
Trabalho arduamente para alcançar os meus objectivos académicos.
Tenho consciência dos desafios que tenho que enfrentar em cada disciplina.
Mostro aos professores e colegas o que há de melhor em mim.
Consigo responder aos desafios e exigências da minha vida académica.
Tenho pessoas na faculdade que se interessam por mim, me valorizam e estão disponíveis para ajudar

Saturação
F1
F2
.832
.813
.784
.723
.572
.519
.402
.332
.761
.742
.697
.696
.612
.337
.387
.321
.379

Apesar da preocupação em reavaliar propriedades psicométricas do instrumento, fica
ainda por realizar, e a concretizar em futuros estudos, as análises de carácter confirmatório, as
quais poderão validar os resultados exploratórios até aqui encontrados.
A representação gráfica dos valores médios amostrais obtidos permite ver que à
semelhança do estudo anteriormente realizado (Pinheiro, 2007) as boas práticas menos
pontuadas são as de interacção com os professores (M=20.77; DP=4.19), aprender activamente
(M=23.36; DP=3.69) e pedir feedback (M=24.13; DP=3.70). As boas práticas que parecem
constituir pontos mais fortes dos participantes são as que se referem ao respeito pelos diferentes
capacidades e backgrounds (M=27.18; DP=3.93), à organização do tempo nas tarefas (M=26.89;
DP=3.49) e ao trabalho cooperativo com os colegas (M=26.59; DP=3.42). De notar que todos os
valores médios, à excepção da interacção com os professores se situam acima do valor
intermédio (21 pontos) possível de obter em cada boa prática, mas distanciando-se do valor mais
elevado possível (35 pontos), embora esse valor máximo seja atingido por alguns participantes.
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Gráfico 1. Valores médios obtidos no IBPEES (N=179)
Legenda: IP – Interagir com os Professores; TCC – Trabalho cooperativo com os colegas; AA – Aprender
activamente; PF – Procurar feedback;
OTT – Optimizar o tempo nas tarefas; MEP – Manter as expectativas positivas; RDCBFA – Respeitar
diferentes capacidades, backgrounds e
formas de aprendizagem; GADOA – Gestão do ambiente, desafios e oportunidades académicas; GRPS Gestão de recursos pessoais e sociais.

Com o objectivo de analisar o nível de associação entre as dimensões realizou-se a
matriz de correlações entre as subescalas do IBPEES. Saliente-se o facto de todas as correlações
serem significativas, sendo que as correlações mais expressivas registam-se entre as boas
práticas de procurar feedback e aprender activamente (r=.700; p≤.001) e, ainda, entre manter as
expectativas positivas e gerir o ambiente, desafios e oportunidades académicas (r=.691; p≤.001).
São também notórias as elevadas associações entre as novas dimensões, de gestão de
recursos (pessoais e sociais/GRPS; ambiente, desafios e oportunidades académicas/GADOA)
com as restantes boas práticas.
A análise correlacional entre os sub-inventários indicou assim uma forte associação
positiva das boas práticas de gestão do ambiente, desafios e oportunidades académicas
(GADOA) com todas as boas práticas dos estudantes, sendo mais substantivas as correlações
com a manutenção das expectativas positivas (r=.691; p≤.001); com os pedidos de feedback
(r=.606; p≤.001), com a organização do tempo nas tarefas (r=.593; p≤.001) e, ainda, o aprender
activamente (r=.546; p≤.001). A matriz de correlações entre todos os factores do IBPEES
encontra-se no Quadro 5. Tal como era de esperar, quanto mais frequentes as boas práticas de
gestão de recursos pessoais e sociais mais frequentes são também as boas práticas relacionadas
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com a gestão de recursos situacionais, traduzida na gestão do ambiente, desafios e oportunidades
académicas (r=.551; p≤.001).
Quadro 5. Matriz de correlações entre as sub-escalas do Inventário de Boas Práticas dos Estudantes do Ensino
Superior (n=179)
TCC
AA
PF
OTT
MEP
RDCBFA
GADOA
GRPS

IP
.352**
.556**
.631**
.371**
.463**
.318**
.413**
.238**

TCC

AA

PF

OTT

MEP

RDCNFA

GADOA

.420**
.553**
.267**
.449**
.472**
.430**
.452**

.700**
.501**
.662**
.427**
.546**
.390**

.529**
.666**
.480**
.606**
.420**

.577**
.325**
.593**
.236**

.570**
.691**
.423**

.498**
.359**

.551**

** p≤.01

Legenda: IP – Interagir com os Professores; TCC – Trabalho cooperativo com os colegas; AA – Aprender
activamente; PF – Procurar feedback;
OTT – Optimizar o tempo nas tarefas; MEP – Manter as expectativas positivas; RDCBFA – Respeitar
diferentes capacidades, backgrounds e
formas de aprendizagem; GADOA – Gestão do ambiente, desafios e oportunidades académicas; GRPS Gestão de recursos pessoais e sociais.

Considerações finais
Sabendo que as exigências e desafios do ensino superior são cada vez mais
incompatíveis com a passividade, com o défice de interacção com o professor e o não
envolvimento dos estudantes nas actividades académicas, será oportuna a existência dos
IBPEES enquanto ferramenta útil na orientação e aconselhamento no ensino superior sobretudo
ao nível do despiste de comportamentos e atitudes positivas e negativas em relação às pressões,
exigências e desafios académicos.
No IBPEES a obtenção imediata de um perfil de boas práticas é possível graças ao facto
de as 9 dimensões avaliadas no inventário possuírem o mesmo número de itens (7 cada). Esta
utilidade aplica-se a fins de investigação e intervenção, possibilitando a percepção imediata dos
pontos fortes e fracos no que diz respeito às boas práticas de cada estudante.
Para facilitar a devolução da informação obtida com o IBPEES aos estudantes, em
contextos de aconselhamento ou de formação, é composto ainda por uma folha de registo do
perfil individual, em grelha e em gráfico8, permitindo assim uma análise SWOT individualizada,
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A utilização parcial ou total do IBPEES e a respectiva Folha de Registo pode ser solicitada à autora deste trabalho através do e-mail
pinheiro@fpce.uc.pt, ou para o Gabinete de Apoio ao Estudante da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de
Coimbra, Rua do Colégio Novo, Apartado 6153- 2001-802 Coimbra. Um agradecimento à Lídia Filipe e à Rosana Monteiro pela colaboração
na organização destes materiais para fins de formação.
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com a identificação de pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças para a optimização das
boas práticas associadas à sua aprendizagem e adaptação às exigências e desafios da vida
académica.
Para finalizar, uma observação em relação aos resultados encontrados nesta amostra que
não nos surpreendem na medida em têm sido replicados em investigações que temos vindo a
desenvolver noutras amostras de estudantes portugueses e mais recentemente brasileiros
(Gonzaga, Mascarenhas & Pinheiro, 2009). Em comparação com amostras brasileiras, de facto,
a interacção com os professores reafirma-se como uma das áreas de dificuldade dos estudantes
portugueses, o que significa, face ao instrumento de medida utilizado, que os estudantes têm
dificuldade em: falar com os professores fora da sala de aula acerca das disciplinas e matérias,
questioná-los quando não estão de acordo ou com eles ou com assuntos relacionados com as
disciplinas, e não procuram oportunidades de envolvimento e conhecimento dos professores em
tarefas para além das relacionadas com as aulas (Gonzaga, Mascarenhas & Pinheiro, 2009). Se
juntarmos a esta dificuldade, as relacionadas com procurar feedback junto dos professores e
aprender activamente, temos reunidas fortes razões para sensibilizarmos os nossos alunos acerca
do que pode representar para eles um verdadeiro problema: a dificuldade em construir activa,
crítica e autonomamente as suas aprendizagens.
Com estes trabalhos saem reforçado os objectivos de apoio aos estudantes no ensino
superior, privilegiando oportunidades de desenvolvimento de competências, quer pessoais e
sociais quer instrumentais de gestão das situações e ambiente. As segundas mais relacionadas
com a optimização da comunicação com os professores e colegas no ensino superior e
estabelecimentos de objectivos realistas de desempenho e sucesso, e as primeiras mais
relacionadas com as competências de manter expectativas realistas e positivas, e incrementar
esforços para alcançar o que se deseja e necessita, com a optimização do tempo e o
aproveitamento máximo das oportunidades que actualmente as organizações de ensino superior
se preocupam em garantir aos estudantes, quer através de inovações pedagógicas quer através da
disponibilidade de apoios sociais, psicopedagógicos e socioeducativos.
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Capítulo 3: Modelos e práticas do apoio psicológico no Ensino Superior
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Introdução do desenvolvimento das soft-skills nos planos curriculares do Ensino Superior
Cláudio Pina Fernandes, Iolanda Boto & Ana Martins
Gabinete de Apoio Psicopedagógico - Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Uma das críticas mais comuns feitas à educação superior nos últimos anos é a excessiva
focagem na componente académica em detrimento da componente interpessoal/humana. A
relevância do tema é enfatizada por estudos desenvolvidos, quer ao nível do mercado de
trabalho, quer na compreensão dos factores de sucesso a nível académico, em que são
identificadas, de um modo consistente, as componentes do “saber ser” como fundamentais à
integração, sucesso e desenvolvimento académico e profissional.
A questão começou a ser colocada de modo mais evidente pelo mercado de trabalho,
quando se constatou que as empresas procuravam profissionais com determinadas características
ao nível das soft-skills e estas se encontravam em falta nos recém-licenciados. Embora a
definição das soft-skills possa diferir, elas são basicamente assentes em competências
emocionais que os empregadores valorizam. Na primeira década do século XXI, este tópico
tornou-se globalmente tão relevante que, sem dificuldade, encontramos estudos na área (Beard
et al, 2007, 2008; Bowers & Metcalf 2008; Hagman et al, 2003; Jaeger, 2003; Lleras, 2008;
Lopes et al, 2006; Ow, 2008). Em Portugal o tema também se tornou pertinente, quer para as
instituições universitárias (Martins, 2007; Silva, & Tribolet, 2007), quer para associações
empresariais (Fernández et al. 2007; Pimenta & Nascimento, Web Abril 2010). Se nos
debruçarmos no estudo de Fernández et al. (2007), este demonstra que os associados da
Associação Nacional das Empresas das Tecnologias de Informação e Electrónica, quando
solicitados a identificar as competências a melhorar quer ao nível das hard-skills (competências
técnico/científicas), quer ao nível das soft-skills (globalmente competências sócio-emocionias),
na formação dos profissionais da área das Tecnologias de Informação, estas últimas estão no
topo das preocupações dos gestores. No ranking global das competências a melhorar, quatro
soft-skills ocupam os lugares cimeiros: “Gestão por Objectivos”, “Gestão de Equipas e
Liderança”, “Comunicação Escrita” e “Comunicação Presencial”. O ranking também mostra que
os inquiridos identificam maiores lacunas na formação em soft-skills, do que em hard-skills, o
que não será surpresa, dada a orientação académica clássica estar sobretudo vocacionada para a
aquisição de competências técnico-científicas. Os resultados deste estudo estão em consonância
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com outros desenvolvidos em Portugal na mesma área de especialização (Martins, 2007; Silva,
& Tribolet, 2007) ou abrangendo um leque amplo de formações (Pimenta & Nascimento, Web
Abril 2010). Fora de Portugal, os resultados são similares (Beard et al, 2007; Bowers & Metcalf,
2008; Lleras, 2008; Ow, 2008). Mesmo com algumas diferenças nominais, dependendo dos
construtos avaliados e da população estudantil em causa, a consistência dos resultados valida as
soft-skills como basicamente transversais e indispensáveis a um bom desempenho profissional
nas diferentes áreas de formação e tendo em conta um leque variado de empresas.
Ao falarmos em dimensões transversais, supõe-se que elas estejam presentes em diferentes
etapas do desenvolvimento pessoal dos estudantes e possam ser avaliadas enquanto preditoras
do desempenho académico e profissional. Num estudo longitudinal desenvolvido por Lleras
(2008), foram avaliadas características cognitivas e componentes não cognitivos de estudantes a
frequentar o ensino secundário. Ao efectuarem uma reavaliação da amostra, 10 depois,
constataram que os estudantes que inicialmente apresentavam melhores competências sociais,
hábitos de trabalho e que participavam em actividades extra-curriculares, alcançaram níveis de
formação académica superiores e obtiveram empregos melhor remunerados, mesmo após se
controlarem os efeitos das competências cognitivas. Num outro estudo, Nelson e Nelson (2003)
investigaram o papel das competências emocionais na realização académica e taxa de retenção
em estudantes do ensino superior do primeiro ano. Os resultados evidenciaram que as
competências emocionais são um factor de sucesso académico e promotor da qualidade da
vivência académica dos alunos do 1º ano.
Não deixa de ser interessante notar a mudança na designação deste tipo de competências
que estamos a analisar, consoante se trate de autores com formação em ciências exactas,
técnicas e económicas, ou se trate de estudos desenvolvidos por autores da área das ciências
sociais, humanas ou da saúde. Os primeiros utilizam primordialmente a designação soft-skills e
os segundos, competências sócio-emocionais ou inteligência emocional. Quando analisada a
correspondência, ou existe uma sobreposição óbvia entre ambas as designações (ex. “gestão do
tempo”) ou, quando não, o construto sobre o qual determinada soft-skill é concebida é
basicamente assente em competências emocionais (ex. Gestão por Objectivos). As únicas
dimensões que aparecem consistentemente referidas como soft-skills, e que não decorrem de
competências emocionais, são o conhecimento de línguas e a comunicação escrita.
O modelo formativo contemporâneo
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Ao longo da primeira década do século XXI surge a necessidade imperiosa das
instituições de ensino superior darem uma resposta mais direccionada e sistemática ao
desenvolvimento de competências não cognitivas. Decorrente da mudança de paradigma
educativo, começaram a ser incorporados nos currículos académicos diferentes programas que
procuraram desenvolver esta lacuna na formação dos alunos. Uma das abordagens mais comuns,
foi criar situações práticas, em que os alunos se vissem envolvidos em actividades (Beard e tal,
2007; Bowers& Metcalf, 2008; Nealy, 2005; Martins, 2007; Ow, 2008; Silva & Tribolet, 2007).
Aquilo a que chamaríamos “modelo de abordagem experiencial”, assenta na ideia de que as
competências não cognitivas são sobretudo comportamentais e que são ganhas através da
prática, quer em situações de trabalho, quer na realização de actividades que requeiram
competências valorizadas pelo mercado de trabalho. Os alunos são, tipicamente, convidados a
envolverem-se em actividades com um carácter relativamente predefinido, das quais resultam
relatórios ou apresentações representativos das tarefas desenvolvidas. Neste caso, assume-se que
existe uma melhoria de determinadas competências pela realização prática repetida ou exposição
a determinado contexto situacional. Os docentes assumem preferencialmente o papel de tutores
e, eventualmente, também uma posição pedagógica mais clássica, abordando em aula temas
relacionados com as competências a desenvolver e a sua importância. Tendem igualmente a
serem relativamente longas (ex. um projecto semestral).
Outra abordagem utilizada é o que chamaríamos de “modelo de abordagem reflexivo”.
Neste caso, os alunos são envolvidos em actividades que procuram promover um certo grau de
auto-conhecimento (Hagman et al, 2003; Jaeger, 2003; Low et al, 2004). Tendem a ser
programas que enfatizam a compreensão do significado (intrapessoal, interpessoal e social) e
não apenas a acumulação de factos e experiências. Tipicamente, o docente assume o papel de
moderador ou facilitador, podendo, eventualmente, assumir uma posição pedagógica mais
clássica. Os resultados são espelhados mais ao nível do impacto que se obtém nas outras áreas
de responsabilidade ou formação da pessoa, do que num produto directo do programa, em
termos de êxito ou insucesso na participação. Tendem a serem relativamente episódicas (ex.
uma workshop) ou circunscritas a um módulo num currículo de uma disciplina genericamente
mais expositiva, ainda que abordando o tema em geral.
Terenzini et al. (1996, cit. Low et al., 2004) na extensa revisão de literatura que
efectuaram, encontraram uma significativa consistência nos benefícios de diferentes tipos de
programas. Concluem ainda que os benefícios parecem ficar aquém do alcance potencial que
teriam se fossem integrados num modelo de desenvolvimento mais amplo. Neste contexto,
independentemente de serem modelos de intervenção mais experienciais ou mais reflexivos,
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exige-se uma maior articulação das duas vertentes e, concomitantemente, a valorização, por
parte da instituição, de um modelo holístico de desenvolvimento académico que promova a
articulação entre o desenvolvimento de competências cognitivas e emocionais.
O curso de “Desenvolvimento Pessoal e Competências Sociais” da FCUL
Uma das principais questões a que o curso procurou dar resposta foi a da dicotomia entre
o exterior (i.e., instituição e/ou mercado laboral) e o indivíduo. O exterior identifica as
competências em falta e vai querer desenvolvê-las nos estudantes. Mas os estudantes não são um
grupo indiferenciado ou homogéneo, mas sim o somatório de indivíduos relativamente
heterogéneos, nomeadamente no que concerne às dimensões não cognitivas. A ponte entre as
necessidades do exterior e as do indivíduo assenta num princípio diferenciador: o estudante
necessita de perceber onde está, para melhor saber quais as competências a desenvolver em prol
do sucesso exterior.
Uma experiência de aprendizagem emocional é diferente da aprendizagem típica de
conteúdos académicos. Essa diferença é espelhada no Sistema de Aprendizagem Emocional,
proposto por Low et al (2004). Assente em cinco passos sequenciais (tabela-1), o modelo é
conceptualizado tendo o estudante como vector do processo de aprendizagem, enfatizando o
carácter interactivo das etapas e o crescimento enquanto reflexo de um acesso autodireccionado positivo, partindo da base (auto-acesso) para o topo (auto-promoção).

O Curso de Desenvolvimento Pessoal & Competências Sociais é uma disciplina optativa
integrada no grupo das disciplinas de Formação Cultural, Social e Ética (FCSE). A sua carga
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horária é de quatro horas semanais, dadas numa única tarde. Sob o ponto de vista administrativo,
dá acesso à atribuição de 3 ECTS´s e a avaliação final traduz-se num resultado de “aprovado” ou
“reprovado”, sem valores quantitativos e sem contribuir para a média académica. Os critérios de
avaliação são baseados numa participação activa nas actividades intra-aula e na realização dos
trabalhos propostos ao longo do semestre. Estes também não são classificados quantitativamente,
mas de acordo com o critério “entregue” e “não entregue”. Para obter aprovação, todos os
trabalhos têm que ser realizados e os alunos têm que estar presentes em cerca de 85% das aulas.
Os objectivos gerais do curso são abaixo descritos. Estes foram definidos em função da revisão
de literatura sobre competências identificadas como centrais ao nível do desenvolvimento pessoal
e que, em paralelo, eram referenciadas pelo mercado de trabalho como dimensões
subdesenvolvidas nos recém-licenciados.

Os objectivos gerais do curso foram traduzidos em 10 módulos, correspondentes aos
conteúdos programáticos a abordar nas aulas (Tabela 3). Na última aula procede-se à
retrospectiva das conclusões pessoais sobre cada módulo, agregadas no “diário de bordo”, e
efectua-se a avaliação geral da disciplina e relevância das aprendizagens obtidas.
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Em termos de funcionamento, cada tópico é abordado como uma workshop que promove
o trabalho das etapas do Sistema de Aprendizagem Emocional (Low et al,2004). No início, fazse um trabalho de exploração pessoal (passo 1), de modo a permitir aos alunos amplificar a autoconsciência (passo 2). Sobre este processo, existe uma reflexão e discussão conjunta (passo 3),
desenvolvendo-se o tema em termos das diferentes posições possíveis e sobre aquelas que
tendem a revelar-se mais adaptativas ou dos mecanismos de auto e hetero-regulação possíveis de
adoptar (passo 4). O passo 5 corresponde à vertente complementar do curso: o envolvimento em
actividades que testem, promovam e modelem as competências transversais trabalhadas. Os
alunos são incentivados a envolverem-se em cenários experienciais, quer ao nível dos programas
formalmente oferecidos pela FCUL (Programa de Voluntariado, Mentorado, Projectos
Académicos ou Profissionais), quer ao nível de outras actividades promotoras da aplicação e
desenvolvimento das competências trabalhadas (ex.: participação nos órgãos associativos,
experiências laborais, actividades extra-curriculares).
O Curso de Competências Sociais & Desenvolvimento Pessoal diferencia-se de outras
abordagens promotoras do desenvolvimento de competências transversais, pela aposta na
criação de um espaço temporalmente alargado dedicado à exploração e auto-consciência dos
alunos. Ao faze-lo, está a facilitar o desenvolvimento de aspectos tão relevantes como:
beneficiar a construção de uma narrativa pessoal mais adaptativa (Wilson & Dunn, 2004),
promover a auto-regulação como membro de um grupo, quando a identidade social é um factor
saliente (Abrams & Brown, 1989) ou a promoção da atenção e de um comportamento mais
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direccionado, em função de uma melhor percepção e explicitação de objectivos pessoais
(Dijksterhuis & Aarts, 2010).
Conclusão
Os domínios Cognitivo (académico), Comportamental (acção) e afectivo (emocional)
estão identificados como as três dimensões do desempenho humano essenciais para o
desenvolvimento académico, profissional e pessoal. As instituições de ensino superior preparam
academicamente os seus alunos para a acção profissional, mas o grau de sucesso desta é
mediado pelas competências emocionais ou, como refere Bar-On (2006), pela inteligência socioemocional. A Declaração de Bolonha identifica a conjugação deste três factores e promove
alterações curriculares que dêem abertura à inclusão de vertentes formativas não técnicocientíficas. O “Curso de Competências Sociais & Desenvolvimento Pessoal” organiza-se em
torno de um paradigma que une os “modelos de abordagem experienciais” e os “modelos de
abordagem reflexivos” de desenvolvimento de competências socio-emocionais. Ao articular-se
com outras actividades não lectivas, cria a base para o desenvolvimento holístico do aluno,
desde a auto-exploração até à aplicação e modelagem prática, num contexto temporalmente
alargado de um semestre de desenvolvimento pessoal.
Embora existam bastantes dados na literatura que demonstrem o impacto das dimensões
emocionais no desempenho académico e profissional, futuras investigações devem ser
efectuadas para aprofundar o valor de instituir programas de treino de inteligência socioemocional nos currículos. Nesse sentido, está a ser desenhado um estudo longitudinal na FCUL
que clarifique empiricamente o impacto diferencial deste curso, em articulação com o
envolvimento em acções não lectivas. Como referem Salovey & Grewal (2005), a inteligência
emocional não é uma panaceia para todos os problemas humanos e que, o seu simples
desenvolvimento, pode não se revelar frutuoso, a não ser que também se implantem
intervenções que vão ao encontro dos factores contextuais e motivacionais que afectam o uso
dessas competências.
Finalmente, como referem Salovey & Grewal (2005) e Rietti (2008), deve ter-se em
atenção que os mesmos problemas com que se confronta qualquer aplicação de ciência básica ao
mudo real, também se aplica à inteligência sócio-emocional. Quando um serviço de apoio
psicológico se propõe a implementar um projecto desta natureza, está a oferecer algo desejado
pelas instituições, em função da demanda do mercado de trabalho por profissionais mais
completos. No entanto, o estabelecimento da inteligência emocional enquanto objectivo
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educacional deve ser visto cuidadosamente, de modo a se estabelecerem programas bem
estruturados e claramente definidos nos seus objectivos.
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Programas de mentorato: Será expectável que influenciem o desempenho académico dos
estudantes?
Iolanda Boto, Júlia Mader & Cláudio Pina Fernandes
GAPsi- Gabinete de Apoio Psicopedagógico, Faculdade de Ciências - Universidade de Lisboa
Os factores que contribuem para o sucesso académico sempre se mantiveram no cerne
das preocupações de investigadores e profissionais da área da Psicologia. Esta questão assumiu
especial relevância no ensino superior, pelo impacto que acarreta para as instituições e seus
alunos. Neste contexto, os programas de mentorado foram tomando contornos, revelando a sua
utilidade, fossem eles apenas de carácter pontual ou mais estruturados. Existem inúmeras
definições para mentor, podemos entender como mentor uma pessoa que guia, um conselheiro,
um modelo. Daloz (1986, citado por Hansman, 2009) define os mentores como guias e
intérpretes do contexto, já Caffarella (1993, citado por Hansman, 2009) aponta para uma relação
cuidadora entre mentor-mentorando. Shandley (1989, citado por Fernandes, 2005) traduz o
conceito de mentorado em 5 pontos: 1- É um processo intencional de interacção que envolve,
pelo menos, duas pessoas; 2- É um processo de cuidar/protecção que fomenta o crescimento e
desenvolvimento do “protegido”; 3- É um processo de interiorização, no qual o saber do mentor
é adquirido e aplicado pelo “protegido”; 4- O Mentorado é um processo sustentado de apoio. O
mentor pode servir como um importante guia e como alguém que introduz o protegido no
ambiente para o qual ele se está a preparar; 5- Um componente essencial do papel do mentor é
de servir de modelo.
Torna-se difícil encontrar uma única definição para mentor na literatura, em parte pelas
diferentes formas que assume em função de objectivos específicos. Existe uma grande
diversidade no que diz respeito à forma como se organizam, isto é, podemos considerar
programas de mentorado em díade/em círculo (Darwin & Palmer, 2008), formais/ informais
(Hansman, 2009), específicos para uma camada de estudantes ou pelo contrário abertos a todos
os novos alunos (Hughes & Fahy, 2009). Acreditamos que existem características semelhantes
nos programas de mentorado. Ainda que estruturados de formas diferentes, servem o mesmo
objectivo central: facilitar o relacionamento dos estudantes com eles próprios, com os outros e
com o contexto académico, tendo como possível consequência o aumento da produtividade e
adaptabilidade académica. A literatura proporciona-nos alguns dados nesta área. Por exemplo,
Anderson (1995) identificou uma relação positiva entre a participação em programas de
mentorado e o sucesso académico. Já Schrubbe (2004) fala-nos de como a orientação eficaz por
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parte dos mentores pode desempenhar um papel fundamental no crescimento e desenvolvimento
profissional, bem como no sucesso académico. Acrescenta que mentores bem preparados
fomentam o aumento da produtividade, eficiência e motivação dos seus pupilos. Neste sentido, é
fulcral que os mentores sejam formados para este papel. Para Freire (1997, citado por Hansman
2009), os mentores devem estar preparados para transcenderem as suas tarefas e para assumirem
uma postura ética, de quem acredita na total autonomia, liberdade e desenvolvimento dos seus
mentorandos.
Outros estudos revelaram preocupações mais específicas ao nível da retenção de
conteúdos e da relação desta com os programas de mentorado. Bourgeois, num estudo que
realizou em 2008, concluiu que os estudantes que faziam parte do programa de mentorado
obtiveram melhor desempenho académico e evidenciaram uma taxa mais elevada de retenção de
conteúdos do que os alunos que não faziam parte do programa. Resultados positivos ao nível da
retenção de conteúdos foram igualmente encontrados por Salinitri (2005), reforçando a ideia de
que o envolvimento em programas sociais e académicos tem um papel central na aprendizagem
(Tinto’s, 1993, citado por Salinitri, 2005).
Sendo assim, ao longo dos tempos temos vindo a assistir à proliferação de programas de
mentorado no ensino superior, bem como de outro tipo de programas (ex. programas de
orientação ou programas de desenvolvimento de competências), dado o potencial poder
preventivo e benéfico sobre o sucesso académico e adaptação ao ensino superior.
Em Portugal o primeiro programa de mentorado foi desenvolvido em 1996 no Instituto
Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa e desde então foi adoptado por outras
instituições do ensino superior. Também a nível nacional se encontraram dados que apontam
para um impacto positivo ao nível do sucesso académico. Fernandes (2007), num estudo que
realizou na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), constatou que alunos que
se mantiveram mais activos e relacionados com o programa de mentorado obtiveram um maior
número de disciplinas aprovadas no primeiro semestre do primeiro ano.
O Gabinete de Apoio Psicopedagógico (GAPsi) da FCUL, tem vindo a desenvolver,
desde 1999, um sistema de Mentorado, em que os estudantes mais experientes servem como
guias ou mentores aos estudantes recém-chegados ao novo meio. Na FCUL, este programa foi
baptizado com o nome de PAF – Programa de Adaptação à Faculdade e tem vindo a ser
estruturado, segundo um modelo tridimensional, em que o novo aluno é visto como
centralizador de três vertentes fundamentais à eficaz integração no novo meio: Desenvolvimento
pessoal, Desenvolvimento interpessoal e Integração no novo meio (Fernandes, 2005).
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Na FCUL o mentorado tem demonstrado: 1- Produzir efeitos positivos ao nível da
motivação do estudante; 2- Permitir uma detecção precoce de problemas ao nível do rendimento
académico, adequação vocacional ou outros; 3- Exercer um efeito preventivo de problemas
psicossociais, diminuindo a sensação de anonimato inerente a uma escola de grandes dimensões
como a FCUL (cerca de 4.000 alunos de licenciatura); 4- Induzir maior eficácia na abordagem
do estudo, promovendo o aparecimento de resultados académicos mais positivos; 5- Promover a
aquisição e treino de aptidões sociais, que em muitos casos se encontram em défice; 6Incrementar o processo e a qualidade da adaptação ao novo meio; 7- Aumentar o número de
estratégias para lidar com alguns dos problemas com os quais os alunos se defrontam
(Fernandes et al, 2007).
Com este artigo pretendemos estudar o efeito da participação no programa de mentorado
no sucesso académico e em dimensões de adaptação ao ensino superior, em alunos do 1º ano da
Licenciatura em Engenharia Informática e da Licenciatura em Tecnologias de Informação e
Conhecimento do Departamento de Informática (DI) da FCUL, nos anos lectivos de 2006/07 e
2007/08.
Implementação e estruturação do PAF
A planificação e preparação do PAF 2006/2007 iniciou-se no ano lectivo 2005/2006,
estabelecendo-se com o DI a calendarização das diferentes etapas e planificação das actividades
a desenvolver no ano lectivo seguinte. O mesmo procedimento foi adoptado em relação ao PAF
2006/07.
No processo de selecção de mentores, apesar deste seguir uma linha de voluntariado,
atendemos ao número de disciplinas efectuadas pelos mentores, de forma a comprovarmos a
obtenção de um desempenho regular e, no caso dos estudantes do 1º ano, que estes transitassem
para o 2º ano, de modo a poderem assumir com mais eficiência o seu papel. Este processo foi
efectuado em estreita colaboração com o DI.
Em ambos os anos lectivos, efectuou-se a formação dos mentores, no início do mês de
Setembro. Esta tem a duração de um fim-de-semana e é ministrada pelos Psicólogos do GAPsi
nas instalações da FCUL. A formação contém duas partes: No primeiro dia, aborda-se a parte
“técnica”, onde se tratam questões relacionadas com a gestão de conflitos, exercícios de
facilitação de comunicação e integração num novo grupo, estilos de liderança, treino assertivo e
dinâmicas de grupo. No segundo dia, explora-se a parte mais pragmática do programa, onde são
discutidas e planificadas as actividades a desenvolver com os novos estudantes. Ainda na
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formação, são criados grupos de dois mentores que ficam encarregues de grupos de entre 10 a
15 novos alunos.
Das actividades planeadas, salienta-se: a) a realização de um fim-de-semana aventura,
com os mentores, docentes, os novos alunos e um Psicólogo do GAPsi. O fim-de-semana, em
ambos os anos lectivos, foi realizado no início de Outubro, na Foz do Arelho, em conjunto com
o Departamento de Geologia e o Departamento de Química e Bioquímica; b) A inclusão, no
horário dos novos alunos, de 1,5 horas semanais de Laboratório de Informática, geridos pelos
mentores. A frequência desses laboratórios é voluntária e visa a promoção de um espaço de
apoio e orientação académica nos temas centrais das disciplinas de ambas as licenciaturas.
O primeiro contacto dos novos alunos com os mentores e os docentes decorre numa
sessão de abertura do ano lectivo, no primeiro dia de aulas, realizada no DI.
Método
No início do 2º semestre do ano lectivo de 2006/07 e do ano lectivo de 2007/08 foi
pedido, numa aula teórica comum a todos os estudantes do primeiro ano do DI, que os alunos
que ingressaram nesse ano preenchessem o Questionário de Adaptação à FCUL (Fernandes et
al, 1996), desenvolvido especificamente como um indicador da percepção dos novos alunos na
sua vivência na Faculdade. No Questionário de Adaptação à FCUL, solicitava-se que os alunos
colocassem o seu grau de satisfação (0% a 100%) face a cinco dimensões (Disponibilidade dos
professores; Vivência Social; Qualidade das relações que estabeleceu; Relacionamento com
colegas que ingressaram consigo; Apoio dos colegas mais antigos). Deste modo, obtivemos o
grau médio de satisfação com dimensões de adaptação académica. Concomitantemente,
requeremos que assinalassem as disciplinas do 1º semestre em que obtiveram aprovação, assim
como o seu grau de participação no PAF, que para efeitos do estudo, se encontra traduzido em
Subgrupos 1 e 2 (participação nula e participação reduzida no PAF) e Subgrupos 3 e 4
(participação regular e participação elevada no PAF). Avaliámos ainda a frequência de
utilização dos Laboratórios de informática, através de uma escala de likert, onde o valor mínimo
1, que correspondia a “Eu raramente utilizei o laboratório na hora destinada ao PAF” e o valor
máximo 4, que correspondia a “Eu utilizei frequentemente o laboratório na hora destinada ao
PAF”.
Desta forma, tomámos como variáveis dependentes: 1- Sucesso académico: Número de
disciplinas aprovadas; 2- O grau de satisfação com algumas dimensões de adaptação académica.

246	
  
	
  
	
  

Como variáveis independentes definimos: 1 - O grau de participação no mentorado: Subgrupos
1 e 2 participação nula ou reduzida no PAF; Subgrupos 3 e 4 participação regular ou elevada, 2A frequência de utilização dos Laboratórios de Informática.
Resultados
Nos anos lectivos 2006/07 e 2007/08 obtivemos uma amostra de n=99 novos alunos,
pertencentes a LEI e a LTIC, que tiveram um grau de participação no PAF regular ou elevada
(Subgrupo 3 e 4) e obtivemos uma amostra de n=56 para alunos que tiveram uma participação
nula ou reduzida (Subgrupo 1 e 2) no PAF.
Considerámos os dois subgrupos (1/2 e 3/4) homogéneos no que diz respeito à média de
entrada na FCUL. Esta foi semelhante sendo que no subgrupo 1/2 a média de entrada se situa no
valor médio de 13, 3 e no subgrupo 3/4 a média é de 13, 6.
Tabela 1- Utilização média dos laboratórios e número de disciplinas aprovadas por LEI, em função do grau de
participação no PAF para os anos lectivos 2006/07 e 2007/08

Tabela 2 -Utilização média dos laboratórios e número de disciplinas aprovadas por LTIC, em função do grau de
participação no PAF para os anos lectivos 2006/07 e 2007/08

Legenda:
Grau de participação no PAF 1/2 - participação nula ou reduzida
Grau de participação no PAF 3/4 - participação regular ou elevada.
Tendo em conta a tabela I, no somatório de ambos os anos lectivos, os resultados demonstram que os alunos de LEI que participaram mais
activamente no PAF (Subgrupo 3/4) revelaram obter maior sucesso académico, realizando, em média, mais uma disciplina do que o Subgrupo
1/2.
No grupo de LTIC, como demonstra a tabela II, é possível notar que os alunos pertencentes ao subgrupo 3/4 revelaram, em média, realizar mais
½ disciplina, do que os alunos pertencentes ao subgrupo 1 e 2.
Paralelamente, em ambas as Licenciaturas é possível notar uma associação positiva entre a utilização dos laboratórios e o número de disciplinas
aprovadas.

Tabela 3- Percentagem de satisfação com dimensões de adaptação académica em função do grau de participação no
PAF para LEI e LTIC nos anos lectivos 2006/07 e 2007/08

Legenda:
Dimensão 1 (4d) – Disponibilidade dos Professores.
Dimensão 2 (9i) – Vivência Social.
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Dimensão 3 (10j) – Qualidade das relações que estabeleceu.
Dimensão 4 (11l) – Relacionamento com os colegas que ingressaram consigo.
Dimensão 5 (14o) – Apoio dos colegas mais antigos.
Grau de participação no PAF 1 e 2 - participação nula ou reduzida.
Grau de participação no PAF 2 e 3 - participação regular ou elevada.
Em termos de satisfação com as dimensões académicas analisadas, é possível constatar através da tabela III que os alunos dos subgrupos 3/4 se
encontram, em média, mais satisfeitos do que os alunos do subgrupo 1/2. Contudo, é de destacar que para a dimensão 1 (“Disponibilidade dos
professores”) encontramos um valor de satisfação mais elevado para o subgrupo 1/2 (Participação nula ou reduzida no PAF). Atribuímos este
resultado ao facto da natureza desta dimensão ser menos dependente da participação no PAF.

Conclusão
O PAF revelou ter impacto positivo, tanto no sucesso académico, como na própria
vivência dos alunos de LEI e LTIC. Quer a participação genérica no PAF, quer a utilização mais
específica dos laboratórios pelos mentorandos, são centrais, pois criam um ambiente informal de
interacção, entreajuda e aprendizagem dentro de uma esfera de voluntariado. É de notar, no
entanto, que emergiram diferenças nas duas Licenciaturas. Em LEI o impacto do PAF assumiu
valores mais elevados do que em LTIC, tanto ao nível do sucesso académico, como nas
dimensões de vivência académica. Atribuímos esta constatação a dois factores: a) À diferente
estruturação e natureza destas Licenciaturas. A Licenciatura em LTIC é mais recente e com uma
identidade ainda pouco diferenciada. Os próprios alunos que se candidatam a LTIC têm uma
proveniência mais dispare em termos das áreas de estudo do secundário e o nível de desistência
no primeiro ano é superior em LTIC, quando comparado com LEI; b) Muitos dos mentores de
LTIC pertenciam a LEI, por falta de voluntários em LEI. Ou seja, ainda que dentro do mesmo
Departamento, o facto de os mentores serem de uma licenciatura diferente pode gerar questões
de identificação e modelagem.
Apesar dos dados irem em linha de conta com outros estudos, o impacto nos resultados
académicos foi superior ao que a generalidade dos estudos refere. Mas o PAF também
introduziu duas variáveis pouco comuns neste tipo de programas: a) Um fim-de-semana
aventura, que potenciou o espírito de grupo entre os mentores, entre os novos alunos
participantes e entre ambos os grupos. b) A inclusão no horário lectivo de 1,5 horas de
Laboratório de Informática, que formalizava um espaço de apoio académico em todo o primeiro
semestre. Se quisermos responder à pergunta “Programas de mentorado: Será expectável que
influenciem o desempenho académico dos estudantes?”, a resposta é sim. Mas esse não deverá
ser necessariamente o único e último objectivo de um programa de mentorado, dado o provado
impacto que têm ao nível de diferentes dimensões de bem-estar social, bem-estar pessoal e de
promoção da qualidade na integração académica.
Finalmente, refira-se a limitação deste estudo, que para o efeito desta comunicação não
efectuou um verdadeiro tratamento estatístico, mas apenas uma análise descritiva. Embora os
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dados pareçam bastante claros, sobretudo se considerarmos a dimensão da amostra, eles
carecem de uma validação através de uma adequada análise estatística, a ser desenvolvida em
breve.
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Promoção de competências no Ensino Superior: dados de um programa de intervenção
Isabel Simões Dias9 (IPL/NIDE)
Instituto Politécnico de Leiria

Este trabalho apresenta o Programa de Promoção de Competências pessoais e
profissionais em Educação de infância (PPCppEi). Dirigido a jovens adultos, estudantes do
Ensino Superior, o PPCppEi procura estimular o desenvolvimento do self (autoconhecimento/auto-conceito/auto-estima), a comunicação interpessoal, a gestão da agenda
pessoal, o trabalho em equipa, a resolução de problemas, a observação/avaliação, a planificação
e a reflexão.
Consolidando-se numa metodologia activa, este programa de intervenção psicoeducativa visa o desenvolvimento de competências através de situações de aprendizagem
contextualizadas e significativas. Ao longo de 10 sessões (20 horas de formação) presenciais e
em grupo, os participantes vão sendo envolvidos em dinâmicas de grupo que visam a promoção
do bem-estar e procuram fomentar aprendizagens sobre si e sobre o tipo de relações que
estabelecem. As respostas que vão encontrando em equipa contribuem para o desenvolvimento
do saber agir em contexto pessoal e (pré)profissional.
Ancorando-se numa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, o PPCppEi assumese como um instrumento facilitador do desenvolvimento e uma ferramenta de apoio psicológico
no Ensino Superior.
Programa de Promoção de Competências pessoais e profissionais em Educação de infância
(PPCppEi)
O Programa de Promoção de Competências pessoais e profissionais em Educação de
infância (PPCppEi) é da autoria de Isabel Simões Dias, concebido e implementado com a
supervisão científico-pedagógica de Anabela Pereira. Teoricamente, enquadra-se numa
perspectiva cognitivo-comportamental e desenvolvimentista. Enfatiza o papel do sujeito no seu
processo gradual e contínuo de mudança, valorizando os processos de auto-regulação como
determinantes das estratégias cognitivo-motivacionais dos sujeitos para a aprendizagem. Trata	
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se, pois, de um programa desenhado no quadro da perspectiva sócio-cognitivista da
aprendizagem auto-regulada.
Assumindo-se como um programa de cariz educativo que visa a promoção de
competências através de propostas formais e estruturadas, tem em consideração a idade
cronológica dos sujeitos (grupo-alvo), as suas potencialidades, necessidades e dificuldades, tanto
de ordem cognitiva como relacional e afectiva. Mais do que centrar a atenção nos défices
comportamentais ou cognitivos dos sujeitos, o PPCppEi visa optimizar competências para que
os futuros estudantes possam vir a ser mais eficazes na sua profissão e ter sucesso na
comunidade onde estão inseridos (Dias, 2008, 2006).
Este programa de intervenção apresenta-se organizado em seis partes distintas: (1)
conceptualização, (2) competências a desenvolver, (3) exigências metodológicas, (4) papel do
formador no desenvolvimento de competências, (5) avaliação do programa de promoção de
competências e (6) apresentação das sessões. Foi implementado com jovens adultos, estudantes
do Ensino Superior do Curso de Formação Inicial em Educação de Infância do Instituto
Politécnico de Leiria – Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, no ano lectivo
2004/2005, tendo sido posteriormente publicado (Dias, 2009).
Como objectivos gerais, o PPCppEi procura: (1) Activar competências nos estudantes do
Ensino Superior, nomeadamente nos estudantes do Curso de Formação Inicial em Educação de
Infância, (2) Contribuir para o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais no
âmbito da Educação, (3) Contribuir para a promoção do bem-estar psicológico, (4) Fomentar
uma acção educativa eficaz, (5) Promover a autonomia cognitiva, afectiva e social, (6)
Maximizar a interacção social, (7) Contribuir para uma educação integral (preparar os sujeitos
não só para conhecer e pensar, mas também para saber viver), (8) Divulgar competências no
âmbito da Educação de Infância.
Em termos mais particulares, cada sessão visa: (1) Apresentar e definir uma competência
pessoal/profissional, (2) Activar competências, procurando o entendimento do processo de
desenvolvimento de competências e da sua utilidade futura, (3) Contextualizar o processo de
promoção de competências, fomentando a generalização para outras situações da vida diária do
sujeito.
Para que estes objectivos se possam concretizar, cada sessão procura trabalhar uma
competência distinta, fomentando a motivação intrínseca e incentivando cada sujeito a trabalhar
com os pares, de forma a desenvolver a reflexão sobre o aprendido.
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A cada sessão corresponde, pois, a promoção do desenvolvimento de uma competência
específica. No entanto, o objectivo das sessões não é, apenas, a promoção da competência em
questão, mas a vivência de um espaço de análise, reflexão e ensaio sobre as relações
interpessoais. Em cada sessão vai-se desenvolvendo o auto-conhecimento, aumentando a
sensibilidade em relação aos outros, estabelecendo relações interpessoais significativas. O
PPCppEi vai conduzindo os participantes à tomada de consciência dos processos que inibem ou
facilitam o funcionamento do grupo constituindo-se, também, como um treino no domínio das
relações interpessoais. Pretende ser um espaço a que os estudantes adiram, em que todos possam
participar, em que encontrem algumas respostas pessoais e encetem novos questionamentos
(Dias & Pereira, 2008a, 2006).
O PPCppEi é constituído por dez (10) sessões presenciais colectivas, identificadas de um
(1) a dez (10), com a duração média de duas (2) horas cada, num total de 20 horas de formação.
Ao longo do programa procura-se promover as seguintes competências: (1) autoconhecimento/auto-conceito/auto-estima

(desenvolvimento

do

self),

(2)

comunicação

interpessoal, (3) gestão da agenda pessoal, (4) trabalho em equipa, (5) resolução de problemas,
(6) observação/avaliação, (7) planificação e (8) reflexão. O desenvolvimento destas
competências ocorre em quatro fases distintas, surgindo em cada sessão numa forma
interrogativa, conforme Quadro 1.
Quadro 1: Esquema geral do PPCppEi
Fase I: informação inicial (1 sessão)
- Sessão um (1) – “O que é o PPCppEi?”
Fase II: competências pessoais (5 sessões)
- Sessão dois (2): “Quem sou eu?”
- Sessão três (3): “Como comunico?”
- Sessão quatro (4): “Como organizo o meu tempo/espaço?”
- Sessão cinco (5): “Sou capaz de trabalhar em equipa?”
- Sessão seis (6):”Como resolvo os meus problemas?”
Fase III: competências profissionais (3 sessões)
- Sessão sete (7): “ O que observo/avalio? E como o faço?”
- Sessão oito (8): “ O que planifico? Como planifico?”
- Sessão nove (9): “Qual a importância da reflexão?”
Fase IV: avaliação (1 sessão)
- Sessão dez (10):” O que aprendi com o PPCppEi?”

Depois da 1.ª sessão em que se apresentam os diferentes intervenientes e o programa,
cada sessão está organizada em torno de cinco momentos:
1.º Momento: exercício(s) de quebra-gelo que visam o envolvimento dos participantes na
sessão e a focalização da sua atenção na competência a trabalhar. Pode ser o relembrar dos
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processos trabalhados na sessão anterior, a reformulação de ideias ou a análise de momentos
significativos vividos durante a semana e pertinentes para a sessão em causa.
O tempo aproximado para a realização desta fase é de cerca de 15 minutos.
2.º Momento: reflexão acerca do(s) conceito(s) subjacentes a cada sessão. Ouvem-se os
participantes, identifica-se e define-se cada competência a promover pelo programa. Constrói-se
uma possível definição da competência numa linguagem comum e clara (tempo aproximado de
15 minutos).
3.º Momento: exercício(s) individuais, em pequeno grupo e/ou em grande grupo
(plenário). Este treino, parte nuclear da sessão, ocupará cerca de 50 minutos. Nas tarefas a
realizar, reforça-se a individualização do desempenho e a metacognição por parte dos sujeitos.
Procura-se que a análise e a discussão das actividades seja participativa e focalizada na
(re)construção de ideias, comportamentos e emoções. Assim, importa valorizar o esforço
individual de cada indivíduo, a sua participação e análise em cada tarefa, numa perspectiva de
construção do processo de desenvolvimento e aprendizagem. Por sua vez, aproveita-se a
situação de grupo, de diversidade de opiniões e de desempenhos, para criar oportunidades de
reflexão e fomentar o processo de ensino/aprendizagem de competências.
Os exercícios propostos são um estímulo para o encontro possibilitador do
desenvolvimento e bem-estar dos elementos do grupo e sugerem uma visão prospectiva do
sujeito aprendente.
4.º Momento: reflexão em grande grupo sobre as actividades desenvolvidas. Defende-se
que a interacção entre todos os elementos contribui de forma decisiva para a construção de
novos saberes, novas formas de organização de informação, novas perspectivas, novos
encontros com a mesma realidade. Este momento pode surgir logo após a realização da(s)
actividade(s) e/ou no final da sessão. Ocupa cerca de 20 minutos.
5.º Momento: por fim, os últimos 20 minutos são reservados para a avaliação da sessão.
Individualmente e/ou em grupo, realiza-se uma reflexão final do vivenciado na respectiva
sessão, apontando-se aspectos significativos e menos significativos da mesma.
Em síntese, e com excepção da sessão inicial e final, todas as sessões estão estruturadas
da seguinte forma:
- Exercício(s) quebra-gelo;
- Reflexão acerca do(s) conceito(s) subjacente(s) a cada sessão;
- Realização de exercício(s) individuais, em pequeno grupo e/ou em grande grupo (plenário);
- Reflexão em grande grupo sobre as experiências vivenciadas;
- Avaliação da sessão (individual e/ou em grupo).
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De forma a dar resposta a estas exigências metodológicas, o facilitador das
aprendizagens deverá motivar os sujeitos para a participação e a colaboração nas actividades
propostas. Este processo de motivação é considerado como factor de satisfação pessoal, de
implicação e integração nas tarefas propostas, de bem-estar psicológico dos sujeitos, condição
essencial para assegurar a continuidade dos participantes no programa. Como defendem
Almeida & Morais (2004) e Lima (2004), não é possível promover o desenvolvimento de um
sujeito ou de um grupo se não houver motivação nem envolvimento por parte dos intervenientes
no processo.
O facilitador de aprendizagens procura promover o desenvolvimento dos participantes e
criar uma identidade de grupo. Planifica e desenvolve estratégias para mobilizar recursos
existentes nos participantes. Fomenta a motivação individual e grupal e providencia actividades
para atingir os objectivos do programa. Procura envolver o sujeito, levá-lo a encontrar respostas
individuais e/ou de grupo e a fomentar a sua auto-determinação e a sua autonomia (afectiva,
cognitiva, social).
Este facilitador das aprendizagens e promotor do desenvolvimento tem um papel
determinante no processo de avaliação deste programa. É ele que deverá conhecer o grupo com
o qual vai trabalhar, fazer o diagnóstico inicial e final do mesmo, seja de forma espontânea ou
rigorosa. A observação que realiza de cada indivíduo e do grupo, das suas dinâmicas, as
questões que coloca (ou que faz colocar), as conversas informais e formais que vai
estabelecendo em equipa são procedimentos fundamentais para uma reflexão aprofundada do
desenvolvimento de competências dos participantes.
A avaliação dos processos de desenvolvimento de competências é contínua, coconstruída, comparticipada entre todos os intervenientes. Constitui-se como um momento
avaliativo cooperativo, permitindo aos participantes trabalharem em conjunto, descobrindo,
partilhando e debatendo pontos de vista. Esta discussão oral entre pares vai estimulando ideias e
provocando conflitos que poderão conduzir a novos insights.
A escuta entre pares e o confronto de pareceres constituem-se como vectores
facilitadores da auto-avaliação e do auto-controle. A interacção crítica consigo próprio, com os
outros e com o ambiente circundante, vai facilitando a construção individual e/ou a reconstrução
do (seu) percurso de desenvolvimento de competências.
O PPCppEi contempla a auto-avaliação e a hetero-avaliação como dimensões inerentes e
transversais ao próprio programa. As modificações (cognitivas, afectivas, comportamentais) são
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continuamente avaliadas no contexto da situação em curso, favorecendo a implicação e a
vivência pessoal.
Em síntese, o Programa de Promoção de Competências pessoais e profissionais em
Educação de infância (PPCppEi), procura estimular o desenvolvimento do self, a comunicação
interpessoal, a gestão da agenda pessoal, o trabalho em equipa, a resolução de problemas, a
observação/avaliação, a planificação e a reflexão de estudantes do Ensino Superior. Visa
proporcionar aos participantes a possibilidade de aprenderem sobre si mesmos, de
desenvolverem relações significativas com os pares, de criarem e vivenciarem sinergias,
saboreando os benefícios de trabalhar em conjunto. Evoca o questionamento, a iniciativa pessoal
e de grupo, o espírito crítico, a resolução de problemas, dirigindo as metas da educação numa
perspectiva de formação holística ao longo da vida.
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«Estudar… O Difícil Pode Ser Fácil!»
Aplicação de um Programa de Métodos de Estudo no Ensino Superior
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Os avanços permanentes e a crescente globalização da sociedade contemporânea são
hoje reconhecidos como factores determinantes das profundas alterações que os diversos
sectores têm vindo a conhecer. Entre estes sectores, destaca-se o sistema educativo actualmente
perspectivado como processo global e complexo, de mudança e estabilidade que implica
diversos aspectos interligados do desenvolvimento do indivíduo (v.g., cognitivo, afectivo,
relacional, social, entre outros), constituindo-se um processo de autogestão da aprendizagem que
decorre ao longo da vida. Tal concepção afecta sobretudo aqueles que as instituições de ensino,
“marginalizam” por não saberem ou conseguirem responder às permanentes exigências de
abertura ao conhecimento e à aprendizagem.
Para diminuir o risco deste tipo de “marginalização”, há que proporcionar oportunidades
de formação que permitam aos estudantes desenvolver as competências necessárias ao
desempenho de diferentes tarefas (v.g., estudo, aprendizagem e expressão oral e escrita dos
conhecimentos adquiridos) e adquirir capacidades de adaptação fundamentais face à frequência
e variedade de transições, as quais obrigam os indivíduos a assumir responsabilidades acrescidas
no controlo das suas próprias adaptações.
A activação de tais capacidades revela-se em absoluto necessária, compreendendo-se que
nos últimos anos se tenha assistido à emergência de uma nova concepção do processo de apoio
psicológico nas instituições de ensino, nomeadamente no Ensino Superior. De facto, deixou de
fazer sentido entender os elevados índices de insucesso escolar como responsabilidade exclusiva
do aluno e fruto do desinvestimento deste nas actividades académicas. Em vez disto, justifica-se
conceber o insucesso escolar como um processo caracterizado por múltiplos factores quer
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pessoais quer institucionais e susceptível de planos de intervenção preventiva cada vez mais
ajustados aos diferentes perfis dos alunos. O Ministério da Educação, com a publicação do
Despacho n.º 6659/99, de 5 de Abril de 1999, veio alertar para a importância de tomar medidas
capazes de combater o insucesso e o abandono escolar no Ensino Superior. No seguimento deste
Despacho várias instituições do Ensino Superior criaram os gabinetes de aconselhamento
psicológico e/ou psicopedagógico inseridos, muitas vezes, nos serviços de acção social (Pereira,
2006).
Como se tem vindo a acentuar, o Ensino Superior corresponde a um contexto susceptível
de fazer surgir a necessidade de adaptação, exploração e crescimento pessoal (Arnett, 2000;
Arnett, 2004; Pascarella & Terenzini, 2005). Na verdade, confrontados com uma diferente
situação de vida, os estudantes vêem-se obrigados a enfrentar novas exigências académicas
(Almeida & Ferreira, 1999) e novas tarefas desenvolvimentais (Dias & Fontaine, 2001), bem
como a investir na descoberta de novas relações sociais. Trata-se, no fundo, de um confronto
que, levando à descoberta e exploração de diferentes desafios desenvolvimentais, pode ser
interpretado como moratória institucionalizada (Rato, Dias, Almeida, Azevedo Albuquerque &
Beja, 2006). Neste contexto, faz sentido tomar como referência a perspectiva transaccional
proposta por Nancy Schlossberg (1981) e mais tarde revista por Schlossberg, Watters e
Goodman (1995). Assentando num modelo que permite a identificação da transição, o
esclarecimento dos processos que lhe são inerentes e, ainda, a clarificação dos factores que
influenciam essa transição, a referida perspectiva constitui uma ferramenta importante no seio
de uma intervenção apostada em promover nos indivíduos competências para melhor lidarem
com as transições.
A este propósito, vale a pena ter em atenção o equilíbrio entre a “condição desafio” e a
“condição apoio” (Ferreira & Ferreira, 2001, 130). De facto, estas duas condições parecem ser
necessárias, uma vez que “os indivíduos não crescem sem desafios e o montante dos desafios
tolerados será dependente do apoio disponível” (Ferreira & Hood, 1990). Vários estudos têm
mostrado que jovens universitários com acesso a suportes adequados, isto é, suportes capazes de
os ajudar a resolver com sucesso tarefas essenciais (v.g., académicas, psicológicas e
desenvolvimentais), apresentam melhorias ao nível do desempenho académico e do bem-estar
psicológico.
Assim sendo, a disponibilização de apoios e recursos especializados revela-se
fundamental para o completo desenvolvimento do estudante do Ensino Superior (Tavares et al.,
2007; Pinheiro, 2003). São apoios e recursos que seguramente não dispensam uma intervenção
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psicopedagógica suportada em estratégias susceptíveis de promover nos estudantes
competências para desenvolver um projecto de vida bem sucedido.
A redefinição do processo de ensino-aprendizagem no Ensino Superior tem sido apoiada
por vários autores que destacam igualmente as dificuldades de aprendizagem como um dos
principais problemas associados aos processos de transição e adaptação para o Ensino Superior
(Tavares et al., 1998; Tavares & Pereira, 1999; Pereira, 2006). Tais autores salientam a
necessidade de encontrar e desenvolver estratégias de apoio que favoreçam a aquisição de
competências pessoais e académicas indispensáveis a uma adequada adaptação e transição para
o mundo do trabalho (Taveira, 2000). De facto, perante um processo ensino-aprendizagem que
deixou de ser unidireccional, impõe-se que os estudantes estejam preparados para adoptar
“aprendizagens activas”, ou seja, “auto-regulação e estratégias de métodos de estudo” (Pereira,
2006, 162; Rosário et al., 2007). Semelhante preparação exige naturalmente a assunção de
responsabilidades no que diz respeito à gestão e maior participação dos estudantes no seu
processo de aprendizagem.
Foi tomando a referida necessidade como essencial que o GAP-SASUC tem vindo a
desenvolver o Programa de Métodos de Estudo, tendo como objectivo “criar um espaço
específico para abordar temas relacionados com o estudo, permitir troca de experiências entre os
alunos e dar a conhecer novas técnicas de organização e métodos de estudo” (Vaz, 2009, 117).
Com a designação de “Programa Métodos de Estudo”, este programa integra um reportório
organizado de actividades e estratégias de promoção de recursos facilitadores de uma gestão
proactiva do estudo em contexto do Ensino Superior. Concebidas para aplicar a jovens e adultos
inscritos na Universidade de Coimbra, tais actividades assumem o estatuto de uma vertente de
acção relativamente independente, mas complementar aos processos de promoção da saúde e
bem-estar orientadores do modelo de intervenção do GAP-SASUC.
Esclareça-se desde já, que o GAP-SASUC foi criado com o objectivo principal de
promover o sucesso escolar no Ensino Superior. Assim sendo, surge como local privilegiado
para a aplicação de programas susceptíveis de proporcionar o desenvolvimento de competências
de estudo e de aprendizagem. Na verdade, o sucesso dos estudantes universitários ao longo do
curso implica a capacidade para executar determinadas tarefas, tais como tirar apontamentos de
uma aula, efectuar uma leitura compreensiva dos textos, reter conteúdos essenciais, entre outras.
O Programa Métodos de Estudo desenvolvido no ano lectivo 2009/2010 pela equipa do GAPSASUC contempla uma única sessão de formação, com a duração de aproximadamente 4 horas.
Este Programa tem como principal objectivo abordar alguns aspectos comuns a todas as
metodologias de estudo, encontrando-se dividido em oito módulos.
258	
  
	
  
	
  

Assim, no primeiro e no segundo módulo é abordada a questão do processo de transição
do Ensino Secundário para o Ensino Superior. No terceiro módulo salienta-se a importância do
estabelecimento de objectivos académicos a curto, médio e longo prazo. Por sua vez, no quarto
módulo fornece-se algumas informações sobre a gestão do tempo de estudo. Ao longo do quinto
módulo é feita referência aos diferentes tipos de memória e são dadas a conhecer algumas
técnicas de memorização. Por seu lado, no sexto módulo pretende-se salientar a importância da
organização e preparação do estudo, colocando o enfoque na necessidade de adoptar diferentes
estratégias a cada caso individual. No sétimo módulo procura-se promover a identificação de
estratégias promotoras de uma preparação positiva para os exames, tendo por base o método de
PLEMA (Pré-leitura, Leitura, Esquematização, Memorização e Auto-avaliação). Por último, no
oitavo módulo, são fornecidas algumas estratégias a utilizar antes, durante e após a avaliação.
O presente estudo incide sobre a avaliação do Programa de Métodos de Estudo que o
Gabinete de Aconselhamento Psicopedagógico dos Serviços de Acção Social da Universidade de
Coimbra tem vindo a desenvolver. O Questionário de Avaliação do Programa de Métodos de
Estudo (GAP-SASUC) suportou a recolha dos dados que neste trabalho se apresentam. Tais
resultados foram obtidos junto de uma amostra de formandos, estudantes do Ensino Superior,
com os seguintes objectivos:
– identificar os aspectos menos positivos e os aspectos mais satisfatórios da avaliação feita
pelos formandos;
– analisar as sugestões/críticas feitas pelos participantes do Programa;
– delinear linhas de acção no sentido da melhor adequação do Programa às especificidades
inerentes de cada curso, às situações de maiores dificuldades e às novas exigências
colocadas pela implementação do Processo de Bolonha.
Metodologia
Sujeitos
Participaram neste estudo 50 sujeitos, sendo 17 (34,0%) do sexo masculino e 33 (66,0%)
do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos (M=22,3; DP=4,2).
Todos eles se encontravam a frequentar o Ensino Superior na Universidade de Coimbra,
pertencendo a diversas Faculdades.
Instrumento
O Questionário de Avaliação do Programa de Métodos de Estudo (GAP-SASUC) era
originalmente composto por 13 itens, sendo a maioria deles inspirada no Questionário do Plano
de Apoio à Transição (GAP-SASUC). Este foi construído tendo em conta a avaliação global da
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acção de formação, a avaliação dos formadores, bem como a avaliação relativa aos objectivos e
organização da acção. O questionário original foi posteriormente aperfeiçoado pela equipa do
GAP-SASUC. Nesta nova versão foram revistos alguns itens e excluídos outros, o que resultou
num total de 11 itens. No presente estudo aplicou-se esta última versão revista, comportando
uma escala de Likert de 5 pontos que oscila entre “1. Nada Satisfatório” e “5. Muito Bom”. Esta
versão deixa ainda um espaço destinado a sugestões e críticas.
Procedimento
A avaliação das diferentes sessões do Programa de Métodos de Estudo foi realizada no
final das mesmas através da adaptação do Questionário de Avaliação do Programa de Métodos
de Estudo (GAP-SASUC, 2005). Este questionário foi administrado a estudantes da
Universidade de Coimbra que participaram no referido Programa durante o período entre o mês
de Outubro e Março, no ano lectivo de 2009/2010.
A colaboração dos sujeitos no estudo foi voluntária, sem nenhum tipo de contribuição.
Insistiu-se que era conveniente, mas não obrigatório, responder aos dados de identificação,
garantindo-se sempre a completa confidencialidade dos mesmos. Quando os questionários
apresentavam algum elemento por responder eram eliminados. Registe-se, todavia, que não
houve um número significativo de sujeitos que deixasse itens em branco.

Resultados
Os dados relativos à avaliação do Programa de Métodos de Estudo são apresentados em
função da média total obtida para cada um dos itens do questionário (cf. Gráfico 1)

Gráfico 1: Distribuição dos 11 itens do questionário em função da média total de cada item.
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A partir da análise do Gráfico 1 pode concluir-se que a avaliação global do Programa é
positiva. No entanto, os formandos apontaram como aspectos menos positivos a sua própria
participação e envolvimento nas actividades da formação. Como aspectos mais satisfatórios,
sobressaem os conteúdos teóricos apresentados e o material utilizado.
No que diz respeito às sugestões/críticas feitas pelos participantes, destacam-se as que
dizem respeito à vantagem de disponibilizar alternativas adequadas para cada indivíduo, ou seja,
que cada participante tivesse a oportunidade de descobrir um método de estudo adaptado às suas
características individuais. Além disso, é de registar o facto de alguns participantes
apresentarem sugestões para futuras formações. Entre estas sugestões destacamos as que dizem
respeito à promoção de competências para melhor lidar com as novas exigências colocadas pela
implementação do Processo de Bolonha (v.g., exposição oral de conhecimentos).
Por fim, é de salientar o facto de alguns participantes tecerem comentários positivos no
espaço dedicado às sugestões/críticas. Entre esses comentários, encontram-se aqueles que
valorizam a partilha e debate de conhecimentos e experiências acerca dos métodos de estudo e
vivências académicas.

Considerações finais
O Programa de Métodos de Estudo comporta, sem dúvida, aspectos muito positivos.
Todavia, a avaliação feita pelos participantes aponta também para a existência de um conjunto
de limitações que podem comprometer a eficácia do referido Programa. De facto, são de
antecipar algumas limitações que poderão vir a condicionar os seus resultados.
Em primeiro lugar, o Programa peca por ser muito geral, negligenciando as
especificidades inerentes a cada curso. Face a tanto, justifica-se um trabalho de adaptação, a
realizar após contacto com as diversas faculdades, no sentido de recolher informações capazes
de conduzir ao aperfeiçoamento do referido Programa, tornando-o num instrumento mais
adaptado às exigências de cada curso.
Em segundo lugar, a variabilidade em termos inter-individuais, poderá vir a implicar a
introdução de alguns procedimentos de estudo acompanhado, individualizado nos casos de
maiores dificuldades.
Por último, perante as novas exigências colocadas pela implementação do Processo de
Bolonha, julga-se pertinente a introdução de outras estratégias de apoio ao estudante do Ensino
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Superior, susceptíveis de favorecer o seu sucesso académico e, mais tarde, profissional. De
facto, face a uma nova concepção de avaliação dos conhecimentos, na qual é colocada a ênfase
na exposição oral dos conhecimentos adquiridos (v.g., apresentação oral de trabalhos em sala de
aula), torna-se crucial criar condições para o desenvolvimento de competências, técnicas e
estratégias que favoreçam um desempenho eficaz neste tipo de tarefa.
Em síntese, apesar de alguns aspectos menos positivos e outros a carecerem de
aperfeiçoamento, o Programa de Métodos de Estudo, concretizado no contexto de intervenção
do GAP-SASUC, apresenta características que apoiam as teses de muitos autores sobre as
potencialidades de semelhantes intervenções no Ensino Superior. Face ao exposto, compreendese que a integração do Programa analisado no âmbito da intervenção psicopedagógica no
Ensino Superior deva continuar a merecer parecer favorável.
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O Gabinete de Psicologia do Instituto Politécnico de Coimbra – que passado e que futuro?
Helena Rega Moura
Serviços de Acção Social, Instituto Politécnico de Coimbra

O Gabinete de Psicologia surge há cerca de 12 anos integrado nos Serviços de Acção
Social do Instituto Politécnico de Coimbra. Este Instituto, cuja população estudantil é de cerca
de 10 mil alunos, integra actualmente as seguintes unidades orgânicas de ensino: a Escola
Superior Agrária (ESAC), a Escola Superior de Educação (ESEC), a Escola Superior de
Tecnologia da Saúde (ESTESC), a Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTGOH), o
Instituto Superior de Contabilidade e Administração (ISCAC) e o Instituto Superior de
Engenharia (ISEC).
A Missão com que foi criado foi a de apoiar os alunos nas suas dificuldades emocionais,
relacionais e académicas embora, cada vez mais, o serviço tenha vindo a ser procurado por
outros elementos da comunidade escolar e por outros motivos. Ao longo dos anos o Gabinete de
Psicologia foi desenvolvendo diversas actividades das quais se destacaram sempre as Consultas
Psicológicas individuais.
Em relação aos Objectivos podemos resumi-los da seguinte forma: 1 - Identificar os
problemas psicológicos, emocionais, relacionais, académicos dos alunos; 2 - Apoiar e
acompanhar os nossos utentes na superação das dificuldades e problemas identificados; 3 Encaminhar para serviços especializados quando necessário (Consulta de Distúrbios do Sono,
Consulta de Distúrbios Alimentares, Dor Crónica, etc); 4 - Organizar e planear actividades de
promoção de competências diversas consoante os problemas e necessidades que vão sendo
identificados (acções de formação, debates, workshops, seminários, tertúlias, etc).
Momentos de Intervenção
Podemos identificar na nossa intervenção determinados momentos tendo em conta a
realidade escolar em que nos inserimos. Apesar da nossa formação clínica, não nos podemos
esquecer da realidade concreta em que trabalhamos pois consoante o momento, a fase em que os
alunos estão, assim precisam de respostas preventivas diferenciadas. Os momentos identificados
com angústias e problemáticas específicas são:
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a) Transição do Ensino Secundário para o Ensino Superior - apoiar os “caloiros”
participando nas iniciativas de recepção aos alunos (campanhas com rosto: associar caras
aos serviços facilita a procura de ajuda quando se está em crise); promover iniciativas e
programas sobre competências de estudo no ensino superior; dar a conhecer os serviços
de apoio ao aluno;
b) Frequência do Curso - trabalhar aspectos relativos às questões da autonomia pessoal,
do estabelecimento de novas amizades e de relações de maior intimidade; bem como a
questão das expectativas em relação ao sucesso escolar vs insucesso; estar atento aos
consumos abusivos e comportamentos de risco; prestar apoio a alunos em Erasmus ou
em Estágios no estrangeiro (por MSN/Mails…);
c) Transição para o Mundo do Trabalho – existem angústias, dúvidas e medos nesta
fase importante na vida das pessoas que podemos antecipar e ajudar a ultrapassar;
também nos parece relevante prestar apoio posterior aos recém-licenciados (cada vez
somos mais procurados para continuar a dar apoio nesta fase de transição).
Tipo de Intervenção
1. Aspecto Clínico (Consultas de atendimento individual)
2. Aspecto Preventivo (todo o tipo de acções, actividades que possamos planear ou
colaborar em respostas às necessidades da comunidade escolar)
3. “Ensino Especial no Ensino Superior”
Áreas de Intervenção
Consultas de Psicologia Clínica
Consultas de Psicopedagogia (Psicoeducação)
Apoio em Situações de Crise
Apoio na Área do Ensino Especial (a alunos e a docentes)
Planear e organizar acções de formação (alunos/docentes/outros funcionários)
Promoção de actividades (nas escolas, nas residências de estudantes) em contexto de
estágios curriculares (Ciências de Educação, Psicologia, etc.)
Actividades Desenvolvidas
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Apresentaremos alguns dados estatísticos, nomeadamente o número de Consultas
efectuadas no nosso serviço ao longo dos anos lectivos, o número de alunos atendidos, o tipo de
problemáticas apresentadas como motivo de consulta. Grosso modo, são as Perturbações
Depressivas que têm surgido em primeiro lugar, em 2º as Perturbações Ansiosas em 3º as
Dificuldades no Relacionamento Afectivo e familiar.
Procuraremos também caracterizar brevemente os utentes em acompanhamento
psicológico de acordo com alguns parâmetros, como sejam, o estado civil, sexo, escola/instituto,
ano de frequência e, por fim, se são bolseiros e se estão deslocados do seu agregado familiar.
Para além das Consultas fomos desenvolvendo uma série de outras actividades de
carácter mais preventivo e desenvolvimental. Iremos referir-nos apenas às mais relevantes,
como sejam:
- Programas de Promoção de Competências de Estudo;
- Cursos de Relações Interpessoais e de Gestão de Conflitos;
- Projecto “Ouvir Para Ajudar” (Educação Entre- Pares);
- Curso de Iniciação às Massagens e Relaxamento Muscular (Residências do IPC);
- Projecto nas Residências: “Tenha um estilo (Mais) saudável”;
- Palestras sobre o Stress e sua prevenção;
- Ciclo de Conversas: Alcoolismo, Sexualidade e Drogas;
- PERCURSOS DE MUDANÇA, 1º Ciclo de Workshops, ano lectivo 2008/2009
O Gabinete de Psicologia dos SASIPC organizou no ano lectivo 2008-2009 o Iº Ciclo de
Workshops intitulado “Percursos de Mudança”. Optou-se por desenvolver temas que fossem ao
encontro das dificuldades que os utentes das Consultas de Psicologia foram manifestando como
motivação para a procura de apoio. Assim, realizámos os seguintes eventos:
1º Workshop – Como lidar com os Problemas: a utilidade do Mindfulness, Professor Doutor
José Pinto Gouveia (Psiquiatra e Psicoterapeuta);
2º Workshop – Exames: Ansiedade e Insucesso, Doutora Maria do Céu Salvador (Psicóloga
Clínica);
3º Workshop – Mitos ligados às Dietas e à Imagem Corporal, Mestre Cláudia Ferreira
(Psicóloga Clínica);
4º Workshop – Amores e Desamores: o desafio de manter Relações Saudáveis, Mestre Luís
Marques (Psicólogo Clínico);
5º Workshop – De Estudante a Profissional: que Desafios? Drª Adelaide Santos (UNIVASASIPC); Dr. Fernando Apóstolo (Conclusão-Estudos e Formação); Engº Luís Joaquim
(Critical Software).
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Que Futuro?
Directrizes europeias aconselham que nestes serviços exista no mínimo um psicólogo
por cada 2 mil alunos, o que implicaria podermos contar com 5 psicólogos na nossa equipa. A
realidade é bem diferente e não mudou nada ao longo destes anos, com prejuízo para os alunos.
O sentimento de impotência é muito elevado pois acabamos por ter de responder às situações
urgentes de atendimento aos alunos (Consulta) e resta-nos muito pouco para outro tipo de
actividades que certamente responderiam às necessidades das instituições do ensino superior.
Em termos ideais, deveria haver uma Equipa mais alargada com vários técnicos de
psicologia (não necessariamente todos de Clínica) e que pudessem estabelecer uma maior
proximidade com as escolas do IPC. Uma hipótese seria haver um serviço (nos SAS) que
coordenasse ou articulasse a acção dos vários psicólogos nas várias Escolas/Institutos do IPC
(ver Figura 1).
Serviço	
  de	
  Apoio	
  
Psicológico	
  
ESAC	
  

SAS	
  
ESTGOH	
  
ISEC	
  
ESEC	
  
ESTeSC	
  

ISCAC	
  

Figura 1

Articular com os Serviços de Psicologia que já existem (é o caso da ESEC, por já dispor
de um Gabinete de Apoio ao Aluno, com uma psicóloga) e coordenar o trabalho dos futuros
Gabinetes de Psicologia seria aquilo que, do nosso ponto de vista e vasta experiência, seria o
ideal: por um lado, teríamos a proximidade à realidade das escolas e dos alunos (que não se
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consegue ter, estando nos SAS, e pela ausência de recursos humanos) e, por outro lado, a
possibilidade de fazer acções a vários níveis para além das consultas, respondendo às
solicitações das escolas.
É fundamental a proximidade às escolas, aos Conselhos Directivos, aos alunos, aos
docentes. Só assim é possível fazer-se um bom trabalho de apoio e de continuidade na
implementação de respostas concretas a necessidades concretas. Isto é ainda mais premente nos
alunos com Necessidades Educativas Especiais, que cada vez mais chegam ao ensino superior.
A nossa experiência nesta área tem sido tão gratificante quanto frustrante. Gratificante,
porque apesar de todas as dificuldades sabemos que para certos alunos foi fundamental o apoio
que tiveram para não “desistirem” (do curso, dos objectivos, da vida…); frustrante porque muito
mais haveria a fazer se houvesse outras condições e referimo-nos objectivamente a mais
técnicos.
Ao longo destes quase 12 anos neste serviço, muitas vezes nos sentimos sem experiência
na área, sem conhecimentos e sem formação específica, para responder a muitas das solicitações
e dos pedidos que nos chegavam. Fomos fazendo o que a nossa formação profissional de base
nos “dizia” assim como a nossa experiência noutras áreas/realidades por onde passámos (afinal
já são 20 anos de prática psicológica!). Procurámos aprender com outros serviços que já tinham
anos de experiência acumulada (foi o caso do Departamento Técnico-pedagógico da
Universidade de Coimbra por nós contactado por causa de alunos com determinadas
deficiências que nos iam chegando ao gabinete).
Procurámos também estabelecer protocolos de forma a colmatar algumas lacunas. Um
dos nossos principais objectivos era conseguir Apoio Psiquiátrico para os alunos que dele
necessitassem. Foi com imenso agrado que pudemos contar com a colaboração do Professor
Doutor José Pinto Gouveia, a partir de Outubro de 2003 altura em que foi estabelecido um
protocolo com o Gabinete de Psicologia dos SASIPC. No caso concreto da ESTGOH
procurámos resolver a situação estabelecendo um protocolo com a Fundação Aurélio Amaro
Diniz (Oliveira do Hospital) no sentido de proporcionar Consultas de Psicologia aos alunos da
escola. O valor por consulta é assumido pelos SAS.
Tendo este Gabinete como objectivos principais, promover o equilíbrio a nível mental,
interpessoal e social dos alunos, assim como melhorar o seu desempenho académico, numa
situação ideal apresentaríamos o seguinte Plano de Actividades por forma a melhor alcançar os
objectivos referidos:
1) Atendimento de Alunos, Docentes e Funcionários (pois toda a comunidade escolar tem
repercussões no bem-estar dos alunos):
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- Consultas de Psicoterapia Cognitivo-Comportamental (Distúrbios de Ansiedade, Distúrbios de
Humor, Distúrbios de Personalidade, Luto/Perda, Perturbações de Adaptação, Abuso de
Substâncias, Dificuldades ao Nível Interpessoal)
- Promoção de Comportamentos Saudáveis (como por ex: interacção social com os pares)
- Prevenção de Comportamentos de Risco (como por ex: Abuso de Substâncias)
- Promover a Resiliência dos Indivíduos (promover os pontes fortes de cada indivíduo)
- Promoção de Competências Sociais (reforço e/ou implementação de competências como a
Reciprocidade)
- Promoção de Comportamentos Assertivos (promoção de competências como a Cooperação)
- Encaminhamento de casos para outros profissionais sempre que se considere necessário
(Consultas de Distúrbios Alimentares; Psiquiatria;…)
2) Apoio Psicopedagógico aos Alunos, Docentes e Funcionários: tem como objectivo
combater o insucesso a nível académico e pessoal e informar/sensibilizar os alunos, docentes e
funcionários. O apoio será conseguido através do fornecimento de informação sobre diversos
temas: Métodos de Estudo; Importância da Gestão das Capacidades Cognitivas: Atenção e
Memória; Estratégias para Lidar com a Ansiedade aos Exames; Promoção de Competências
Sociais; Organização e Gestão de Tempo; Lidar com Insucesso Escolar;
3) Apoio aos Alunos com Necessidades Educativas Especiais: através da definição de
procedimentos a desenvolver nestas situações, apoio aos docentes, aos alunos e aos familiares
sempre que necessário; Seria importante pensar uma estrutura específica para apoiar
condignamente os Alunos com Necessidades Educativas Especiais;
4) Apoio aos Alunos na Transição do Ensino Secundário para o Ensino Superior: sendo a
entrada no Ensino Superior um marco notável em termos desenvolvimentais, estes serviços são
fundamentais no apoio à integração no Ensino Superior a nível pessoal, académico e social para
que esta seja feita de forma normativa;
5) Realização de Acções de Formação tendo em conta as necessidades solicitadas e em
colaboração estreita com os vários Presidentes das Escolas que integram o IPC no sentido de
responder às lacunas existentes;
6) Colocar as novas Tecnologias informáticas ao serviço do Apoio Psicológico no Ensino
Superior: através da criação de um site e/ou de um link de acesso directo ao Gabinete de
Psicologia; divulgação de iniciativas do gabinete e partilha de informações úteis aos alunos;
esclarecimento de dúvidas através do e-mail do Gabinete de Psicologia; acompanhamento e
apoio “à distância” (situações de estágio e/ou Erasmus);
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7) Candidatura a Projectos Nacionais no Âmbito do Ensino Superior em colaboração com
outros departamentos que tenham como objectivo melhorar aspectos relevantes para a
Instituição.
Em termos de conclusão, temos a noção de que cada vez mais os alunos recorrem a este
tipo de serviços para apoio nas suas diversas dificuldades. No que concerne às actividades mais
de carácter preventivo de promoção da saúde mental, claramente os alunos preferem actividades
mais práticas e participativas que sejam verdadeiramente Oficinas de Trabalho, onde eles
possam experimentar, treinar e reflectir sobre os temas que vão sendo abordados e propostos.
Este aspecto faz todo o sentido pois sabe-se que é, de facto, nestes contextos que melhor e mais
se aprende. Há que proporcionar situações concretas onde os nossos jovens possam reflectir
sobre as questões teóricas e onde se sintam mais próximos dos formadores para melhor
colocarem questões que tenham a ver directamente com eles. Esta foi uma das conclusões que
retirámos das avaliações que realizámos no final dos 5 workshops do Ciclo “Percursos de
Mudança”. Este foi um desafio que a “Equipa” do Gabinete de Psicologia abraçou e
desenvolveu e que esperamos nos conduza a um IIº Ciclo de Workshops com outros percursos,
outras mudanças, outros temas e outros desafios.
Haja vontade de investir nestes serviços e poderemos contribuir para uma melhor
integração dos novos alunos, melhores condições de frequência nos respectivos cursos de forma
a obter um melhor aproveitamento escolar e um apoio imprescindível na procura activa de
soluções aquando da entrada no mundo do trabalho: em suma, apoio psicológico ao longo das
diversas fases por que passa o estudante do ensino superior.
Tendo em conta os crescentes desafios que a Sociedade actualmente encerra torna-se
fundamental que as Instituições possam fornecer aos seus colaboradores meios que lhes
permitam lidar eficazmente com esses mesmos desafios.
Referências
Relatórios Anuais apresentados aos SASIPC
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Universidades Promotoras de saúde e “ Espaço saúde” na Universidade - Intervenção no
âmbito do projecto Aventura Social da FMH, em colaboração com os Serviços de Acção
Social da UTL
Margarida Gaspar de Matos10, Tânia Gaspar, Mafalda Ferreira, Gina Tomé, Inês Camacho,
Marta Ferreira & Celeste Simões
Aventura Social / FMH/UTL e GAP/FMH/UTL
A saúde bem-estar nos jovens universitários
O início da vida universitária é uma etapa da vida onde se desenham, entre outras,
vivências e sentimentos de expectativa, ansiedade, descoberta e solidão. Durante os anos na
universidade a vida do estudante é pautada por consecutivas mudanças que na maior parte dos
casos têm o seu início com a saída de casa e com as exigências sociais relativas a uma maior
autonomia (Ferreira & Hood, 1990). Na luta pela conquista da autonomia, os pais desempenham
um dos mais importantes papéis na rede de suporte do estudante universitário, estabelecendo um
equilíbrio entre a estimulação da emancipação dos seus filhos e a garantia da protecção que estes
necessitam (Ferreira & Hood, 1990).
O jovem universitário encontra-se num momento particular de transição que envolve
transformações e investimentos vocacionais, profissionais, sociais, afectivos, ideológicos,
sexuais e outros (Ataíde, 2005). Durante esta etapa, que ocorre normalmente entre o fim da
adolescência e o início da idade adulta, o jovem vai defrontar-se com um conjunto de
importantes tarefas desenvolvimentais, das quais se destacam a emancipação em relação à tutela
parental, a consolidação da identidade, o estabelecimento de uma maior autonomia e
independência, a exploração da intimidade na amizade e nas relações românticas e a
consolidação da auto-estima (Ferreira & Ferreira, 2005). Este complexo processo de transição
envolve ainda o início de uma nova fase marcada por mudanças ambientais, mudanças na rotina
e nos sistemas de apoio social, que resultam, muitas vezes, do afastamento do jovem do seu
ambiente familiar, bem como da rede social onde este estava integrado, antes de ingressar no
ensino superior.
Segundo Chickering & Reisser (Chickering & Reisser, 1993), enquanto a separação
envolve uma distância física, a individualização implica autonomia e aumento de
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responsabilidades relativas à emancipação do indivíduo. Este modelo de considera que o
desenvolvimento psicossocial se processa por uma sequência de sete vectores de
desenvolvimento, os quais apresentam uma ordem específica de progressão, segundo sua a
Teoria do Desenvolvimento Psicossocial do Estudante Universitário:
1) O desenvolvimento do sentido de competência;
2) O desenvolvimento da integração das emoções;
3) O desenvolvimento da autonomia;
4) O desenvolvimento das relações interpessoais;
5) O desenvolvimento da identidade;
6) O desenvolvimento de um sentido na vida; e
7) O desenvolvimento da integridade.
Desta forma, a resolução das tarefas de desenvolvimento características de um vector,
preparam o indivíduo para a resolução das tarefas próprias dos vectores seguintes. No âmbito do
“desenvolvimento da autonomia” os autores destacam a importância da relação adolescenteprogenitores e identificam três áreas de desenvolvimento: (1) a independência emocional, (2) a
independência instrumental e (3) o reconhecimento da interdependência. A independência
emocional é expressa pela liberdade face a uma necessidade contínua e urgente de afecto,
segurança e aprovação. A autonomia emocional começa com a emancipação da tutela parental e
tem continuidade através das alianças que o jovem universitário estabelece com os pares e com
os grupos institucionais de referência; estas alianças pressupõem uma transferência da confiança
até então depositada nos pais, para os grupos de pares. O papel dos pais no processo de
desenvolvimento é essencial, através do encorajamento da autonomia e da facilitação do
distanciamento, no momento certo. A independência instrumental resulta da capacidade do
jovem em implementar actividades que vão ao encontro das suas necessidades e desejos e de se
depararem com problemas, encontrando a forma de os resolverem, consecutivamente, sem
necessitarem de apoio; refere-se à capacidade do adolescente para conduzir actividades e
ultrapassar dificuldades de modo auto-orientado, sem necessitar de ajuda permanente. O
reconhecimento da interdependência conduz ao desenvolvimento da sua autonomia, permitindo
ao(à) jovem aceder a uma percepção mais clara das suas responsabilidades relativamente à sua
própria vida. Neste momento, as relações com os pais são revistas e novas relações, baseadas na
igualdade e reciprocidade, substituem as anteriores
O processo de construção da independência do jovem é influenciado por um conjunto de
factores, dos quais se destacam a dinâmica familiar, as práticas educativas parentais e as
relações que os pais mantêm com os filhos.
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O percurso para a autonomização será facilitado: 1) pelo estabelecimento de relações
mais abertas e igualitárias entre pais e filhos (o que não é possível num sistema fechado, rígido,
desligado ou onde haja dificuldade de comunicação); 2) pela capacidade dos pais em alcançar
um equilíbrio entre a estimulação de acções emancipatórias dos seus filhos e a garantia da
protecção que estes ainda necessitam; e, por fim 3) por características inerentes à relação
adolescente-progenitores, tais como esta ser percebida pelo jovem como uma base segura, a
partir da qual ele pode experimentar e explorar e ser uma fonte de diálogo aberto e sincero, que
permite a expressão de divergências e sentimentos de ambivalência, essencialmente no que diz
respeito à questão da autonomia (Dias & Fontaine, 2001) .
Bowlby (1974) defende que o padrão de vinculação que se desenvolve nos primeiros
anos de vida influencia, significativamente, a capacidade do indivíduo em lidar, de forma
flexível, com situações adversas. A partir das experiências de vinculação precoces, a criança
acumula e integra informação e desenvolve expectativas, na forma de modelos internos sobre si
própria, os outros significativos e o meio que a rodeia.
Estes Modelos internos regulam os comportamentos de vinculação e são a base para o
desenvolvimento dos aspectos dinâmicos da personalidade. Num padrão de desenvolvimento
saudável, as relações favoráveis com as figuras parentais (inicialmente a mãe e posteriormente o
pai) são base para a confiança do jovem em si próprio e nos outros. Assim, o comportamento de
vinculação acompanha o indivíduo durante todo o seu ciclo de vida, estando essencialmente
patente na sua reacção a situações novas (Rothard & Shaver, 1994).
As relações de vinculação na idade adulta diferem das relações de vinculação na criança, nos
seguintes aspectos: a) são criadas em relação ao grupo de pares; b) são menos invasivas e
prejudiciais nos seus efeitos nocivos; 3) são mais vezes dirigidas à pessoa com quem se mantém
uma relação amorosa (Weiss, 1982).
Universidades promotoras de saúde – Qualidade de vida no aluno Universitário Gabinete de Apoio Psicopedagógico a que de propõe chamar (numa perspectiva não
clínica), o Espaço Saúde na Universidade
Em Setembro de 2003 propôs-se à Reitoria da Universidade Técnica de Lisboa o
desenvolvimento de um Centro de Aconselhamento Psicológico e de Promoção do Sucesso
Escolar.. Este projecto foi iniciado em 2005. Começou a ser levado a cabo pelo primeiro
autor deste trabalho no âmbito da rubrica “Serviços de extensão à comunidade” e “
Investigação” do ECDU.
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A base legal foi o Despacho do Governo, nº 6659/99 de 5/4/99, no qual é solicitado às
instituições do ensino superior "que promovam a identificação de todas as situações passíveis
de ser consideradas como insucesso escolar persistente”.
Atentos a esta realidade e empenhados na promoção do sucesso escolar na universidade
a partir de uma promoção do ajustamento e bem-estar dos estudantes, da prevenção dos
comportamentos de risco lesivos da saúde e do sucesso escolar e da promoção de competências
pessoais, escolares e sociais, propôs-se pois a criação do Centro de Apoio Psicológico e de
Promoção do Sucesso Escolar (Espaço Saúde -UTL) à semelhança de outros centros já
existentes noutras Universidades do País.
O Espaço Saúde/UTL teve 3 objectivos:
(1) Espaço de apoio regular e acessível aos estudantes da UTL, com um projecto inovador no
âmbito mais global da “UTL-promotora de saúde”
(2) Captação de verbas para sustentabilidade do projecto e para o desenvolvimento da
investigação nesta área,
(3) Apoio a implementação de novos Núcleos, nas Escolas da UTL onde estes ainda não
existam.
Desenvolveu-se em estreita colaboração com a rede RESAPES-AP, nomeadamente com
Núcleos já existentes noutras escolas da UTL, e ainda em articulação com o serviço de
Psicologia já existente nos serviços sociais da UTL.
Propôs-se de imediato 2 áreas de intervenção:
(1) Aconselhamento psicológico e saúde mental
(2) Apoio ao insucesso/ inadaptação escolar
Desde logo três psicólogas integraram esta equipa, numa base de voluntariado, beneficiando de
uma formação supervisionada por parte da coordenadora do grupo. Esta equipa funcionando
junto dos Serviços de Acção Social da UTL permitiu uma rentabilização e articulação com a
psicóloga que já ai presta atendimento.
Funcionamento do Centro, Casuística e recomendações
Para efeitos de estudo da população estudantil que ocorreu a este espaço, numa
perspectiva clássica de “ atendimento clínico” antes da proposta de um serviço mais inovador,
mais participativo e mais abrangente, estudou-se o tipo de utentes durante dois semestres, para a
oferta de “ consulta”, uma vez por semana.
Este serviço mudou em meados de 2008 para novas instalações.
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Género e idade
Durante três semestres, à razão de uma vez por semana nos SAS da UTL e duas vezes por mês
na FMH, foram seguidos 50 jovens - 15 homens (30%) e 35 mulheres (70%). A idade média
dos utentes foi de 25 (dp 5) oscilando entre 17 e 40 anos
Faculdades de origem
Os utentes são oriundos das seguintes faculdades ou serviços da UTL ou outras Universidades
com protocolos:
Serviços centrais da UTL (3) – 6%;
ISEG (11) 22%,
Arquitectura, Veterinária e Agronomia (10)- 20%
FMH e ISCSP (13)- 26%
Outras Faculdades associadas aos SAS da UTL - ISCTE, FCSH, ISEL (13) – 26%
Motivo da visita
Perturbações de adaptação/ isolamento, com ligeira perturbação de humor e da ansiedade – (33)
66%
Perturbações de Humor e da Ansiedade (11) 22%
Perturbações da alimentação (3) 6%
Psicose (3) 6%
Região de origem
Norte (8) 16%;
Centro (12) 24%;
Lisboa (3) 6% ;
Alentejo (8) 16%;
Algarve (2) 4%
Ilhas (11) 22%;
Outros (Erasmus, PALOP)- (6) 12%
Acção desenvolvida
Aconselhamento e referência para outros serviços: (Psiquiatria- HSMaria e Amadora Sintra;
Ginecologia- MAC; Consulta de Clínica Geral (SAS e FMH) ou de Medicina Tropical (IHMT)24 (48%)
Apoio psico-terapêutico - (48) –96%
Aconselhamento / Psicoterapia de apoio (2) 4%
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Número de sessões:
72% dos utentes beneficiaram “ até 5 sessões”,
18% “ até 10 sessões”
10% “mais do que 15 sessões”.
O número médio de sessões de apoio psico-terapêutico por utente foi 7 (dp 4), oscilando
entre 1 e 20. Número médio de utentes atendidos por dia foi 4, oscilando 1 e 7.
Espaço Saúde na UTL
Durante estes três semestres a capacidade de atendimento aos utentes foi limitada por
apenas um especialista assegurar este serviço (docente da FMH/Coordenadora do projecto), pelo
que a lista de espera se foi acumulando e a possibilidade de rever utentes, mesmo
quinzenalmente foi impossibilitada.
A ausência de alunos provenientes do IST deve-se à existência de um serviço semelhante
montado na própria escola, já com bastantes anos de funcionamento.
Verificou-se que o serviço, tendo um papel importante a nível da orientação dos jovens para
outros serviços e a nível de apoio psicoterapêutico, poderia ser rentabilizado em pelo menos
66% se outros serviços de menor grau de especialização fossem fornecidos, sendo de salientar
que dos jovens que frequentaram o Centro apenas 6% são de Lisboa apresentando os outros,
muitas das vezes problemas de adaptação que, a ser alvo de aconselhamento global precoce, não
viriam muito provavelmente a necessitar de apoio psico-terapêutico especializado.
Uma grande maioria das situações de vulnerabilidade prende-se com questões de isolamento,
solidão desajustamento psicossocial ligeiro, a necessitar de uma orientação que que configura a
necessidade de um grupo de pares, tipo auto-ajuda ou ajuda entre-pares. Deste modo uma visão
diferenciada de apoio “ hierarquizado” possibilitando reservar os técnicos especializados em
psicoterapia para intervenções mais intensas e implementando paralelamente um conjunto de
medidas destinadas a tornar a Universidade Técnica de Lisboa uma “ Universidade promotora
de saúde”.
A estrutura deste projecto mais lato, basear-se-á em campanhas de sensibilização, de
forma a desmistificar a noção de apoio psicológico, reduzir a “vergonha” ou estigmas (com
reuniões de quinzenais de supervisão); grupos de auto-ajuda, orientados um grupo de alunos
(mentores) com relação directa com os estudantes, (com reuniões mensais de supervisão);
debates e tertúlias, e (apenas) por fim, um apoio psicoterapêutico (GAP) da responsabilidade de
Psicoterapeutas especialistas.
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(1) Organização de Grupos de Auto-Ajuda e Mentores
Os grupos de auto-ajuda, podem referir-se a temas como: contracepção, suicídio,
tabagismo, hábitos de estudo, relações íntimas, droga, gestão de tempo, etc. As actividades neste
âmbito referem-se a grupos de discussões, de acções de sensibilização, de acesso à alimentação
e saúde, de tertúlias.
Relativamente ao grupo de mentores, estes funcionarão como “brigadas” (grupo de seis a
dez alunos põe faculdade), cuja função é “detectar” problemáticas e dúvidas pelas turmas,
fornecendo um posterior apoio através das actividades referidas anteriormente, onde os temas
das acções irão ao encontro dessas necessidades.
Os grupos de auto-ajuda propostos para iniciar, abrangem temas como “métodos de
estudo”, “gestão do comportamento da vida/relações intra e interpessoais”,
“sexualidade”, “doenças do comportamento alimentar” e “consumo de substâncias –
drogas, álcool, tabaco, etc.”.
No seu total começar-se-á com um ou dois grupos de auto-ajuda que funcionarão em grupos
fechados (entenda-se num local e hora específica, e com alunos inscritos), animados pelos pares
(jovens mentores – supervisionados de duas em duas semanas).
O objectivo é que se desenvolva um destes grupos uma vez por semana, nomeadamente com
duração de uma hora (exemplo das 18.30 às 19.30h).
(2) Gabinete de apoio psicoterapêutico (GAP)
O GAP funcionará diariamente, com a presença de um especialista psicoterapeuta e com
supervisão científica e clínica da coordenadora do Projecto.
A UTL junto dos SAS e da coordenadora do projecto terão que activar esforços no
sentido de obter financiamento para este serviço, uma vez que se pretende que este seja
praticamente gratuito para os estudantes.
A UTL será pioneira na integração das suas Faculdades no conceito de Universidades
promotoras de saúde, num paralelo a iniciativas europeias que dinamizaram as “ cidades
promotoras de saúde”, os “ hospitais promotores de saúde” e “ as escolas promotoras de saúde”,
beneficiando da experiência e contactos internacionais da coordenadora nestas iniciativas.
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As consultas de Psicologia dos Serviços de Acção Social da Universidade de Aveiro
(SASUA)
Andreia Oliveira
Psicóloga dos SASUA – Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal

Considerando os desafios que se colocam ao estudante no ensino superior e as
decorrentes exigências que lhe são imputadas ao nível da optimização de recursos pessoais que
possibilitem uma adequada adaptação ao contexto universitário, conclui-se da importância desta
fase de transição para o desenvolvimento pessoal e social do indivíduo (Melo, Pereira & Pereira,
2005). De facto, a investigação sugere que cerca de 40% dos estudantes universitários
experimentam problemas significativos ao longo do tempo que frequentam o ensino superior, o
que resulta no abandono dos estudos antes de completar a licenciatura (Tinto, 1986). No âmbito
da Association for University and College Counselling (uma divisão da British Association for
Couselling), vários profissionais de serviços de aconselhamento elaboraram, em 1999, um
relatório sobre o impacto dos distúrbios psicológicos na população de estudantes do ensino
superior. Segundo este relatório, existe consenso geral quanto ao facto de os problemas de saúde
mental estarem a aumentar entre os jovens estudantes, destacando-se as doenças psiquiátricas,
os distúrbios do comportamento e as dificuldades psicológicas e sociais (Dias, 2006).
O período de jovem adulto é usualmente referenciado na literatura como uma época de
transição e de múltiplas mudanças. Nesta fase e de acordo com Soares e colaboradores (2000), o
jovem descobre determinadas tarefas psicossociais inerentes à sua faixa etária que reflectem
necessidades intrapsíquicas e interpessoais, bem como expectativas do contexto social,
económico e cultural em que se insere. Ao longo deste processo desenvolvimental há estudantes
que conseguem ter sucesso no domínio pessoal (sentido de identidade, consciência de si, visão
pessoal do mundo), no domínio académico (estudos, estratégias de ensino/aprendizagem,
sistemas de avaliação), no domínio vocacional (identidade vocacional) e no domínio social
(padrões maduros de relacionamento com professores, colegas, familiares…). Contudo, muitas
vezes não se verificam estes padrões de realização psicossocial e o estudante universitário sente
dificuldades, encontrando-se envolvido em problemas com os quais não consegue lidar devido a
vários motivos possíveis – ter um historial prévio de algum problema ou diagnóstico clínico,
não possuir capacidades de coping para resolver os problemas, apresentar conflitos familiares,
entre outros (Amada, 1985). Neste contexto o jovem estudante vê-se então envolvido num
279	
  
	
  
	
  

conjunto de problemáticas intrinsecamente relacionadas entre si (dificuldades académicas,
dificuldades vocacionais, problemas do foro pessoal/emocional e familiar, etc.) que, em maior
ou menor grau, afectam negativamente o seu funcionamento bio-psico-social (Dias, 2006).
Tendo em consideração esta confluência de factores biológicos, psicológicos e sociais
que “atingem a sua expressão máxima durante os anos do ensino superior” (Ferreira & Ferreira,
2005, p. 133), percebe-se a importância e necessidade dos serviços de apoio psicológico como
parte integrante das instituições do ensino superior, pretendendo apoiá-las nos seus processos de
ensino-aprendizagem e desenvolvimento holístico dos estudantes de graduação e pós-graduação
(RESAPES, 2002).
Foi com este objectivo que surgiu, em 2007, a consulta de Psicologia dos Serviços de
Acção Social da Universidade de Aveiro (SASUA) em que, adoptando o modelo terapêutico
cognitivo-comportamental, se realiza acompanhamento psicológico e apoio socioeducativo aos
estudantes da UA em consultas com frequência semanal e a funcionar nos Serviços Médicos dos
SASUA e nas duas Escolas Superiores da UA, nomeadamente Escola Superior de Tecnologia e
Gestão de Águeda (Águeda) e Escola Superior Aveiro Norte (Oliveira de Azeméis). Nesta
consulta, sempre que se justifica, também se procede ao encaminhamento para outras consultas
(Psiquiatria, Nutricionismo, Clínica Geral, etc.), a funcionarem igualmente nos referidos
Serviços Médicos.
O presente trabalho insere-se na intervenção clínica e psicológica das consultas de
Psicologia, tendo como objectivo apresentar os problemas que levaram os estudantes à procura
de ajuda nestes serviços.
Metodologia
A amostra deste estudo é constituída por 95 estudantes da Universidade de Aveiro (F = 62;
M = 33), com uma média de idades de 22.75 anos, que frequentaram consultas de Psicologia dos
SASUA, realizadas no ano lectivo 2008/2009 e 1º semestre do ano lectivo 2009/2010. Quanto à
proveniência dos estudantes relativamente a anos de curso verifica-se que a maioria pertence aos
3º e 4º anos (ou 1º ano de mestrado), sendo que a distribuição da amostra por áreas científicas
(cursos) é bastante heterogénea (nenhuma se destaca em particular).
Para a identificação dos problemas recorreu-se à análise documental dos registos das
consultas realizadas durante os referidos períodos, realizando-se uma análise de conteúdo e
tratamento estatístico dos dados recolhidos.
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As consultas de Psicologia são centradas em três grandes áreas que se relacionam com
questões académicas, questões ligadas a aspectos desenvolvimentais e de adaptação e questões
de ordem psicopatológica. No que diz respeito ao tipo de intervenção realizada, esta tem como
base o modelo Cognitivo-Comportamental e o processo terapêutico consiste na terapia
individual ou aconselhamento (de acordo com o tipo de problema, a frequência, duração e
intensidade dos sintomas).
Resultados
A análise dos processos permitiu constatar que a maioria dos casos (58%) são relativos a
quadros clínicos diagnosticados segundo os critérios do DSM-IV-TR (APA, 2000), verificandose que os resultados mais significativos se referem a depressão (11,6%); ataques de pânico
(10,5%); ansiedade generalizada (7,4%); perturbações alimentares – anorexia e bulimia (5,3%) e
perturbação da adaptação (5,3%). Ainda nos quadros clínicos seguem-se, por ordem decrescente
de prevalência a ansiedade social, fobias específicas (a agulhas/injecções e viagens de avião),
perturbação

bipolar

II,

dificuldades

de

aprendizagem

(dislexia),

perturbações

da

comunicação/fala (gaguez), stress pós-traumático, perturbações do sono (insónia) e perturbações
sexuais (disfunção sexual – perturbação de baixo desejo sexual). Os restantes casos (42%)
correspondem a problemas de vários tipos, em que os mais frequentes são: dificuldades
escolares/hábitos

e métodos

de estudo

(p.e.

saber

estudar

e

gerir

esse

tempo,

atenção/concentração no estudo e nas aulas); conflitos na relação amorosa (p.e. aceitação do fim
da relação, dúvidas quanto a sentimentos); conflitos familiares (p.e. divórcio dos pais,
dificuldades económicas, violência doméstica); conflitos académicos (p.e., competitividade
entre colegas e dúvidas no percurso vocacional); acontecimentos geradores de sintomas
depressivos (p.e., luto e doença crónica); e dificuldades de relacionamento interpessoal (p.e.,
não criar amizades).
Todas as referidas problemáticas afectam negativamente o processo desenvolvimental dos
estudantes, contribuindo para manifestações de baixa auto-estima dos mesmos.
O gráfico 1 apresenta os resultados da distribuição dos problemas por estudante, onde é
possível verificar que, num total de 40 estudantes (42% da amostra), predominam as
problemáticas relacionadas com dificuldades escolares/hábitos e métodos de estudo (9
estudantes) e conflitos na relação amorosa (9 estudantes). Seguem-se os conflitos familiares (8
estudantes), como problema mais significativo de entre os restantes.

281	
  
	
  
	
  

Gráfico 1: Distribuição dos problemas
O gráfico 2 apresenta os resultados da distribuição dos quadros clínicos por estudante,
verificando-se que num total de 55 estudantes (58% da amostra) predominam os quadros de
depressão (11 estudantes) e ataques de pânico (10 estudantes), seguindo-se os quadros de
ansiedade generalizada, incluindo ansiedade aos exames (7 estudantes). Encontram-se as
perturbações alimentares, anorexia e bulimia, (5 estudantes) e a perturbação da adaptação (5
estudantes). De destacar dois casos de tentativa de suicídio (prévios ao início da psicoterapia) –
um pertencente à depressão e outro à perturbação de stress pós-traumático.
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Gráfico 2: Distribuição dos quadros clínicos.
Em síntese, diremos que salientam-se como principais motivos que levam os estudantes
da UA à Consulta de Psicologia os relacionados com problemas escolares e a depressão
enquanto diagnóstico clínico.
Discussão e Conclusões
Estudos internacionais realizados nesta área do apoio psicológico a estudantes do ensino
superior corroboram os resultados aqui apresentados. Neste sentido, quadros de ansiedade
tendem a aparecer como o principal diagnóstico, seguindo-se então a depressão, problemas
académicos e problemas interpessoais (e.g. O´Connor, 2001; Pereira, Masson, Ataíde & Melo,
2004). Analisando, em comparação com um exemplo nacional, um estudo elaborado por Melo,
Pereira e Pereira (2005) com estudantes da Universidade de Coimbra regista o mesmo tipo de
resultados embora por ordem divergente daqueles revelados pelo presente estudo – em primeiro
lugar as questões de adaptação à Universidade e perturbação na adaptação, seguindo-se os
quadros de ansiedade (sobretudo ansiedade aos exames e ansiedade social) e depressão.
Assim, apesar da frequência dos problemas que levaram os estudantes às consultas de
Psicologia na U.A. não ser exactamente a mesma de outros estudos (como os referidos), o tipo
de problemas é comum a outros estudantes de outras universidades e de diferentes países.
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Os resultados do presente estudo contemplam o processo dinâmico de aspectos
multifacetados que afectam o rendimento académico e todo o desenvolvimento psicossocial dos
estudantes universitários. Destacam também a necessidade de, para além do apoio
psicoterapêutico para os problemas mais específicos, aplicar programas proactivos com
estratégias (individuais e grupais) de prevenção que promovam o desenvolvimento e qualidade
de vida dos estudantes (Ferreira & Ferreira, 2005). De facto, verifica-se um predomínio de
quadros clínicos (58%) que merece a devida atenção mas, os problemas de várias ordens (que,
por sua vez, se não forem ultrapassados podem também originar quadros clínicos) têm uma
prevalência significativa (42%) e são igualmente alvos de intervenção.
Regista-se continuamente uma crescente procura da consulta de Psicologia por parte dos
estudantes da U.A., o que revela a necessidade e importância deste tipo de apoio para contribuir
para uma melhor adaptação dos estudantes ao contexto do ensino superior, facilitando assim o
seu sucesso e o seu desenvolvimento enquanto pessoas e cidadãos do mundo (Talley &
Rockwell, 1985; Pereira & Williams, 2000). Pretende-se, portanto, intervir (de forma preventiva
e

remediativa)

em

problemas

relacionados

com

questões

académicas,

desafios

e

responsabilidades inerentes às questões desenvolvimentais e desequilíbrios emocionais que se
enquadram em problemáticas clínicas. Neste contexto, os serviços de aconselhamento
psicológico assumem-se como entidades únicas das universidades, criadas e desenvolvidas
como unidades de serviços no meio de duas culturas: a cultura académica e a cultura da
sociedade onde as universidades estão inseridas, pretendendo dar resposta às necessidades
desenvolvimentais das populações que as frequentam e promover o bem-estar nestas instituições
de ensino superior (Amada, 1985).
De salientar que também se justifica a necessidade de elaborar um maior número de
investigações nesta área, particularmente na avaliação da eficácia da consulta e do processo
terapêutico (Pereira, 2006), de forma a gerar mais qualidade do trabalho desenvolvido junto da
população que necessita dos serviços de Psicologia e também como meio de divulgação da
necessidade de investimento nos mesmos.
Os dados apresentados neste estudo, apesar do tamanho relativamente reduzido da amostra
(o que se deve à frequência das consultas ser apenas semanal), sugerem que as universidades
devem proporcionar aos seus estudantes, condições para o sucesso e bem-estar e,
simultaneamente, para a prática de programas com estratégias promotoras da saúde mental dos
estudantes, valorizando os serviços de Psicologia.
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A relação entre depressão e dimensões da personalidade em alunos do Ensino Superior
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Departamento de Educação, Universidade de Aveiro
	
  

Introdução
A transição para o Ensino Superior é desafiante para um jovem, por representar uma
mudança radical na sua vida, a nível académico, social e pessoal. Todos estes desafios, aliados
às transformações desenvolvimentais típicas desta faixa etária, poderão significar maior
vulnerabilidade ao desenvolvimento de dificuldades no seu ajustamento psico-emocional
(Santos, Pereira, & Veiga, 2009). A depressão é uma das perturbações mais prevalentes no
ensino superior sendo, por isso, um dos principais motivos de procura de ajuda no meio
universitário (Santos, et al., 2009; Song et al., 2008), podendo mesmo levar a ideação suicida
(Cavestro & Rocha, 2006; Chioqueta & Stiles, 2005).
Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM-IV-TR;
American Psychiatric Association, 2000), a perturbação depressiva major e o episódio
depressivo major são duas vezes mais prevalentes nas mulheres adolescentes e adultas
comparativamente aos homens na mesma faixa etária. De facto as raparigas relatam geralmente
maiores níveis de sintomatologia depressiva do que os rapazes (Campos & Gonçalves, 2004,
mas veja-se Song et al., 2008 para resultados diferentes). A sintomatologia depressiva está
associada a determinadas características ou traços de personalidade, sendo alguns deles bons
preditores ou factores de vulnerabilidade para a manifestação de perturbações do humor, tais
como baixa auto-estima, perfeccionismo, auto-crítica, dependência interpessoal excessiva,
impulsividade, neuroticismo e baixa extroversão (Chioqueta & Stiles, 2005; Contreras-Torres,
Espinosa-Méndez, & Esguerra-Pérez, 2009; Cox, McWilliams, Enns, & Clara, 2004; Daughtry
& Kunkel, 1993; Duggan, Sham, Lee, Minne, & Murray, 1995; Schmitz, Kugler, & Rollnik,
2003; Song, et al., 2008).
De acordo com Eysenck, o neuroticismo, a extroversão e o psicoticismo são as três
principais dimensões estruturantes da personalidade (Taub, 1998). O neuroticismo é o marcador
de vulnerabilidade para a depressão mais estudado, apresentando-se também como o mais
robusto. Vários estudos comprovam que este traço de personalidade tem um papel importante no
início, no grau de severidade e na recuperação da depressão (Duggan, et al., 1995; Schmitz, et
al., 2003; Song, et al., 2008). O neuroticismo é definido como uma tendência para experienciar
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emoções negativas na forma de reagir face a pressão ou situações stressantes, sendo
representado num contínuo da personalidade normal que varia entre a estabilidade e a
instabilidade emocional (Costa & McCrae, 2000).
A extroversão, contrariamente ao neuroticismo, tem sido negativamente associada com a
sintomatologia depressiva, estando mais relacionada com o afecto positivo, com a capacidade de
interacção social e de expressão de energia (Costa & McCrae, 2000), podendo portanto
funcionar como factor protector para o desenvolvimento da depressão (Chioqueta & Stiles,
2005; Cox, et al., 2004). Pessoas com baixa extroversão ou introvertidas são tipicamente
tímidas, reservadas e pouco orientadas para as relações inter-pessoais (Costa & McCrae, 2000).
A combinação de neuroticismo elevado e extroversão baixa parece ser favorável ao
desenvolvimento de sintomatologia depressiva (Chioqueta & Stiles, 2005; Cox, et al., 2004).
Finalmente, o psicoticismo é actualmente concebido como um contínuo entre tendências
altruístas e empáticas e estados impulsivos e agressivos (Ciarrochi & Heaven, 2007). Pessoas
com elevado traço de psicoticismo poderão ter tendência para estados afectivos negativos como
a culpa, para sintomatologia depressiva e para perturbação de conduta. Este traço de
personalidade é mais prevalente em jovens do sexo masculino (Pickering et al., 2003).
Tendo em consideração que a depressão pode causar mau estar e afectar variadas facetas
da vida do estudante universitário, torna-se importante identificar e avaliar os factores de
personalidade protectores e de risco para o desenvolvimento de sintomatologia depressiva.
Neste sentido, esta investigação tem como objectivo caracterizar uma amostra de estudantes do
ensino superior da Universidade de Aveiro, avaliando os seus níveis de depressão, neuroticismo,
extroversão e psicoticismo, bem como avaliar a forma como determinados traços de
personalidade poderão ser preditores dos níveis de depressão.
Método
Participantes
Participaram neste estudo 185 estudantes da Universidade de Aveiro, dos quais 43.8%
eram do sexo masculino e 56.2% do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 17 e os
50 anos (M = 21.3, DP = 4.5). A amostra consistia em estudantes de diferentes cursos,
nomeadamente das Licenciaturas em Educação Básica (27.6%), Psicologia (11.9%) e Turismo
(7.6%), dos Mestrados Integrados em Engenharia Electrónica e Telecomunicações (29.7%), e
Engenharia Mecânica (9.2%), e do Mestrado em Tradução Especializada (5.9%). De todos os
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inquiridos, 8.1% não indicou o curso em que estudava. A distribuição de estudantes pelos
diferentes cursos em função do sexo apresenta-se na Tabela 1.
Tabela 1: Distribuição dos participantes em função do sexo e curso frequentado
Curso
Licenciatura em Educação Básica
Licenciatura em Psicologia
Licenciatura em Turismo
Mest. Int. em Eng. Electrónica e Telecomunicações
Mest. Int. em Eng. Mecânica
Mestrado em Tradução Especializada

Sexo Masculino
3.9%
13.6%
28.6%
90.9%
82.4%
27.3%

Sexo Feminino
96.1%
86.4%
71.4%
9.1%
17.6%
72.7%

Tal como pode ser observado, a distribuição de participantes do sexo masculino e
feminino pelos vários cursos não é aleatória, o que foi comprovado por um teste do quiquadrado, que evidenciou uma associação significativa entre o curso frequentado e o sexo do
estudante, χ2(5) = 102.98, p < .001. Assim, enquanto os cursos de Educação Básica, Psicologia,
Turismo e Tradução Especializada têm uma percentagem significativamente superior de
estudantes do sexo feminino, o contrário ocorre para os cursos de Engenharia Electrónica e
Telecomunicações e Engenharia Mecânica.
Relativamente ao ano de curso frequentado, 31.9% dos participantes frequentava o 1º
ano de curso, 4.3% o 2º ano, 41.6% o 3º ano, 9.7% o 4º ano, e 5.9% o 5º ano, enquanto 6.6%
não indicou o ano de curso.
Materiais
Para avaliar as variáveis de interesse neste estudo foram aplicados o Questionário de
Personalidade de Eysenck (EPQ), na sua versão portuguesa (Fonseca, Eysenck, & Simões,
1991) e o Inventário de Traços Depressivos (ITD) (Campos, 2006). O EPQ é composto por 73
itens sob a forma de questões de resposta dicotómica (Sim ou Não), distribuídos por 4 escalas:
neuroticismo, extroversão, psicoticismo e mentira. O ITD é composto por 80 itens que
consistem em afirmações respeitantes a características pessoais. A resposta é dada numa escala
de tipo Likert de 5 pontos, desde 1=Discordo fortemente até 5=Concordo fortemente. A
consistência interna destes instrumentos avaliada com o índice alfa de Cronbach revelou-se
adequada (EPQ - Neuroticismo: α = .88; EPQ - Extroversão: α = .87; EPQ - Mentira: α = .72;
ITD - Escala Total: α = .98), à excepção da escala de psicoticismo do EPQ, que registou um
valor relativamente baixo (α = .44). É de salientar que o mesmo foi verificado no estudo original
da adaptação portuguesa do EPQ (Fonseca, et al., 1991).
Procedimento
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Os questionários foram aplicados em grupo, na sua maioria em tempo de aula dispensado
pelos respectivos docentes. Os instrumentos aqui mencionados fazem parte de um conjunto de
provas que foi aplicado na mesma ocasião, no âmbito de um estudo mais alargado e que não está
directamente relacionado com os objectivos do presente trabalho. Esse estudo e os seus
objectivos foram apresentados por um dos autores antes da distribuição dos questionários, e a
participação foi inteiramente voluntária, sendo os estudantes informados de que se alguém não
pretendesse participar, poderia sair da sala. As aplicações ocorreram durante o primeiro e
segundo semestres do ano lectivo de 2009/2010, na Universidade de Aveiro.
Resultados
Caracterização da amostra em função de traço depressivo e dimensões de personalidade
No que se refere à variável depressão, enquanto medida pelo ITD, verificámos não
existirem diferenças significativas nos resultados obtidos em função do género, curso ou grau de
ensino frequentado. Igualmente, verificámos não existirem correlações significativas entre esta
variável e a idade ou ano de curso.
No que respeita às dimensões de personalidade avaliadas, verificámos existirem
diferenças significativas nos resultados obtidos em função do sexo na dimensão psicoticismo
[t(125.8) = 2.43; p < .05] e neuroticismo [t(168) = -3.74; p < .001]. Os estudantes do sexo
masculino obtiveram resultados mais elevados na dimensão psicoticismo (M = 1.32; DP = 1.51)
e mais baixos na dimensão neuroticismo (M = 7.51; DP = 4.6) em comparação com os
estudantes do sexo feminino (M = 0.84 e 10.17; DP = 0.98 e 4.6 para a dimensão psicoticismo e
neuroticismo respectivamente). Verificámos, igualmente, diferenças significativas em função do
curso frequentado [F(5, 165) = 3.96; p = .003] para a dimensão psicoticismo. Estas diferenças
mantiveram-se significativas quando a variável sexo foi inserida como co-variável [F(5, 166) =
2.71; p = .02] . Testes pos-hoc indicam que, com um nível de significância de .01, são os alunos
de engenharia mecânica a apresentarem os resultados mais elevados (M = 2; DP = 2.42) em
relação aos alunos de psicologia (M= 0.56; DP = 0.78) e aos alunos de educação básica (M =
0.76; DP = 0.91).
Verificámos ainda existir uma diferença significativa em função do grau de ensino para
os resultados obtidos na dimensão psicoticismo [t(156) = -2.35; p < .05], com os alunos de
licenciatura a apresentar valores mais baixos (M = 0.9; DP = 1.24) do que os alunos de mestrado
(M = 1.52; DP = 1.28). A dimensão psicoticismo correlaciona-se de forma significativa mas
baixa com o ano de curso frequentado (rs = 0.223; p < .01).
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Depressão e dimensões de personalidade
Verificámos existir uma correlação significativa entre os resultados obtidos no ITD e as
dimensões de personalidade neuroticismo (r = 0.78; p < .001) e extroversão (rs = -0.49; p <
.001). A comparação dos resultados médios obtidos por grupos com níveis de depressão acima
(M+1DP) e abaixo (M-1DP) da média indica diferenças estatisticamente significativas para a
dimensão psicoticismo (z = -2.48; p < .01), extroversão (z = -4.51; p < .001) e neuroticismo
[t(43) = -14.51; p < .001]. O grupo acima da média obteve resultados mais altos nas dimensões
psicoticismo e neuroticismo e mais baixos na dimensão extroversão (Tabela 2).
Tabela 2: Dimensão de EPQ por grupos de ITD
Psicoticismo
Extroversão
M
DP
M
DP
IDT abaixo da média
0.81
0.98
13.5
3.71
IDT acima da média
1.5
1.11
7.08
4.47

Neuroticismo
M
DP
4.38
3.13
15
2.04

Nota: EPQ = Eysenck Personality Questionnaire; ITD = Inventário de Traço Depressivo

Através de uma análise de regressão com o método stepwise, verificámos que as
dimensões de personalidade consideradas surgem como factores preditivos significativos dos
valores obtidos em traço depressivo (Tabela 3).
Tabela 3: Regressão para variáveis preditoras de traço depressivo
Variables

B

SE B

Β

Psicoticismo

6.29

2.34

0.14*

Extroversão

-1.56

0.60

-0.15*

Neuroticismo

6.95

0.56

0.71**

Note: R2 = 0,648 (p < 0,001).
** p < 0.001; * p < 0,01.

Discussão
Com a realização deste trabalho, pretendemos caracterizar uma amostra universitária
quanto à presença de determinados traços de personalidade e manifestação de sintomas
depressivos, bem como estudar a relação entre estas variáveis. Não verificámos diferenças
estatisticamente significativas relativamente à variável depressão, em função do sexo, idade,
curso, ano e grau de ensino frequentado, o que não condiz com as diferenças entre sexos
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encontradas por Campos e Gonçalves (2004). Esta diferença poderá estar relacionada com o
instrumento utilizado. No que respeita aos traços de personalidade, os resultados obtidos
indicam que os estudantes do sexo masculino e engenharia mecânica apresentam níveis mais
elevados de psicoticismo, enquanto os alunos do sexo feminino se caracterizam por níveis mais
elevados de neuroticismo. Estes resultados corroboram os obtidos por Fonseca et al. (1991) na
validação do EPQ para a população portuguesa.
Relacionando os traços de personalidade estudados e o traço depressivo, verificámos que
índices mais elevados de neuroticismo e psicoticismo e mais baixos de extroversão predizem a
presença de valores mais elevados de traço depressivo. Tal vem de encontro a estudos anteriores
que relacionam positiva e significativamente o traço neuroticismo e a presença de
sintomatologia depressiva em estudantes universitários (Song, et al., 2008). De facto, tanto o
neuroticismo como o psicoticismo podem suscitar a instabilidade emocional que desempenha
um papel significativo no desenvolvimento e manutenção do afecto negativo (Pickering, et al.,
2003; Watson, Clark, & Tellegen, 1988). Relativamente à dimensão extroversão, os resultados
do presente estudo corroboram os descritos por Cox e colaboradores. (2004) e Chioqueta e Stiles
(2005) que sugerem que pessoas extrovertidas são menos vulneráveis ao desenvolvimento de
sintomatologia depressiva. Segundo Contreras-Torres e colaboradores (2009), a extroversão
relaciona-se significativamente ao desenvolvimento de estratégias de coping mais activas,
racionais e adaptativas sendo um factor “protector” para o desenvolvimento de sintomatologia
afectiva negativa (Watson & Tellegen, 1985).
Além destes traços de personalidade existem outras dimensões da personalidade que
podem potenciar o aparecimento de sintomatologia depressiva, como por exemplo, a baixa autoestima e o perfeccionismo (Song, et al., 2008). Seria pertinente em estudos posteriores ter em
consideração a sua presença e analisar como se relacionam com determinados traços de
personalidade na população universitária. Igualmente, trabalhos futuros deverão utilizar
amostras alargadas e diversificadas. Neste trabalho, a amostra utilizada foi limitada e uma das
sub-escalas consideradas apresentou algumas limitações psicométricas, já referenciadas pelos
autores da validação portuguesa (Fonseca, et al., 1991). A gestão destas limitações poderá vir a
garantir a confiança e generalização dos resultados alcançados.
O neuroticismo, o psicoticismo e a extroversão reflectem-se em comportamentos
protectores e de risco ao nível da saúde, como por exemplo, consumo de tabaco e de álcool,
adesão à actividade física, qualidade e eficiência do sono, realização académica e até
comportamento criminoso (Contreras-Torres, et al., 2009; Raynor & Levine, 2009). Estes
comportamentos poderão permitir a identificação de grupos de risco nos quais intervir para
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promover um adequado ajustamento psico-emocional à realidade académica. Desenvolver e
implementar técnicas e estratégias preventivas na promoção da saúde junto da população
universitária será pertinente, de modo a possibilitar uma melhor qualidade de vida ao estudante
universitário e uma melhor integração na sua nova realidade académica, pessoal e social.
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Ansiedade Social no Contexto Universitário: A influência das experiências de bullying, dos
estilos de coping e das estratégias de regulação emocional
Ana Raquel Ferreira Azenha11 & Marina Cunha
Instituto Superior Miguel Torga
Actualmente, a ansiedade social é um tema já difundido e sustentado na literatura
portuguesa. São diversos os estudos levados a cabo na área das perturbações ansiosas que
mostram que a ansiedade social se correlaciona com um largo leque de variáveis psicológicas.
Neste diverso conjunto de variáveis psicológicas, encontram-se evidências de uma correlação
positiva entre esta perturbação e as experiências de bullying vividas pelos indivíduos. Também
os aspectos inerentes às estratégias de regulação emocional parecem ter uma relação evidente
com este quadro de perturbação mental. Pela mão dos novos desenvolvimentos das terapias
cognitivo-comportamentais, são inúmeros os estudos realizados que sustentam a relação
existente entre as perturbações da ansiedade e um dos conceitos introduzidos por esta nova vaga
de estudos, a aceitação. De forma mais específica, é nossa intenção compreender este fenómeno
num quadro de ansiedade social. Uma vez que, em revisões de literatura, não está patente o
papel desempenhado pelos estilos de coping na ansiedade social, foi de nosso interesse incluir
este conceito no nosso estudo. Neste contexto, acreditamos, pois, que no conjunto das variáveis
apresentadas, os estilos de coping se apresentem como uma variável de forte correlação com a
ansiedade social.
Materiais e Métodos
Amostra
A amostra utilizada neste estudo foi constituída por estudantes universitários de
diferentes instituições das Universidades e Ensinos Politécnicos de Coimbra e Aveiro.
Participaram nesta investigação 283 sujeitos, dos quais 228 (80.6%) pertencem ao sexo
feminino e 55 (19.4%) ao sexo masculino. As idades são compreendidas entre os 18 e os 62
anos, sendo a média de 22.95 anos (DP=5.72). Os sujeitos do sexo masculino são ligeiramente
mais velhos (M=24.25; DP=6.86) do que os do sexo feminino (M=22.64; DP=5.36), não se
revelando uma diferença significativa entre os dois grupos (t=1.89; p=.060).
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Uma vez que a amostra é constituída, exclusivamente, por estudantes universitários, o
nível educativo é representado pelos ciclos de ensino superior (Licenciatura: 1º ciclo; Mestrado:
2º ciclo; Doutoramento: 3º Ciclo). Do total dos sujeitos da amostra, 237 encontram-se a
frequentar o 1º Ciclo (83.75%) e 46 encontram-se a frequentar o 2º Ciclo (16.25%). A média
dos anos de escolaridade é de 14.29 (DP=1.14), não havendo diferenças significativas entre o
grupo de homens e o de mulheres (t=-.1.29; p=.198).
Relativamente ao estado civil, 258 sujeitos são solteiros (91.2%), 21 casados (7.4%), 3 são
divorciados ou separados (1.1%) e 1 é viúvo (0.4%), não se observando diferenças significativas
na distribuição destas categorias por género (χ2= 5.16 ; p=.161).
Instrumentos de Avaliação
Os instrumentos utilizados para este estudo foram a Escala de Ansiedade e Evitamento
em Situações de Desempenho e Interacção Social (EAESDIS) (Pinto Gouveia, Cunha, &
Salvador, 1997), o Olweus Bully/Victim Questionnaire (OBVQ) (Dan Olweus, 1996), o TraitMeta Mood Scale (TMMS 24) (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey, & Palfai, 1995. Versão
Portuguesa: Queirós, Fernandez-Berrocal, Extremera, Carral, & Queirós, 2005), o Questionário
de Estilos de Coping (CSQ 3) (D. Roger, 1996. Versão portuguesa: Pinto Gouveia & Dinis,
2007) e o Acceptance and Action Questionnaire II (AAQ II) (Bond, F., et al, 2007. Versão
portuguesa: Pinto Gouveia & Gregório, 2007).
Procedimentos
A recolha de amostra para este estudo foi realizada através do critério de amostragem
não-probabilístico (ou por conveniência), uma vez que foi nossa intenção que os participantes
fossem estudantes universitários (Sampieri, Collado, & Lucio, 2003).
Os questionários foram preenchidos individualmente ou em grupo, em contexto de sala
de aula, tendo sido assegurado o anonimato e a confidencialidade dos dados, bem como o
carácter voluntário da participação. A todos os participantes foi explicado o objectivo do estudo.
Posteriormente, e para efectuar as análises estatísticas inerentes a este estudo, utilizou-se o
programa Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 13.0, aplicado ao Windowns
XP.
Resultados
Valores obtidos nos instrumentos de avaliação em função da amostra total e do género
Pelos resultados dos valores médios obtidos nos instrumentos de avaliação para a
amostra total e género pode constatar-se que não existem diferenças estatisticamente
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significativas entre homens e mulheres em relação às variáveis em estudo, com excepção do
estilo de coping de evitamento, no qual as mulheres revelam valores significativamente mais
levados (t=-2.28; p=.024) do que os homens.
Analisámos também a influência das variáveis idade e escolaridade sobre a ansiedade
social, uma vez que esta é a nossa variável central em estudo. Os resultados revelaram existir
uma diferença significativa na variável relativa aos grupos de idade. São os mais novos (18-22
anos), comparativamente aos mais velhos (maiores de 23 anos), que revelam valores mais
elevados de ansiedade social (t= 2.78; p=.006). Não se registou um efeito significativo do nível
de ensino superior (1º e 2º ciclos) sobre a ansiedade social (t=-.25; p=. 800).
Relação entre as subescalas ansiedade social e evitamento (EAESDIS) e as experiências de
bullying, estilos de coping, regulação emocional e aceitação
Os

resultados

mostram

que

a

ansiedade

social

correlaciona-se

positiva

e

significativamente com o estilo de coping de evitamento (r=.259; p<.01), o factor atenção da
regulação emocional (r=.197; p<.01) e as experiências de bullying (r=.173; p<.001). Ou seja,
quanto mais elevado forem os níveis de ansiedade social, mais elevados serão, também, os
valores das referidas variáveis. A ansiedade social correlaciona-se significativamente, ainda que
de forma negativa, com o estilo de coping emocional (r=-.468; p<.01), a aceitação (r=-.450;
p<.01), os factores reparação (r=-.328; p<.01) e clareza (r=-.241; p<.01) da regulação emocional
e com o estilo coping racional (r=-.187; p<.01). Tal permite-nos verificar que, quanto mais
elevados são os valores de ansiedade social, menos os indivíduos pontuam nas variáveis
supracitadas.
Estudo de comparação entre os grupos de ansiedade social e as variáveis em estudo
Para uma compreensão mais aprofundada deste fenómeno, criaram-se dois grupos com
base nos valores obtidos na subescala de ansiedade/desconforto da EAESDIS com o propósito
de perceber em que variáveis se diferenciavam os sujeitos com ansiedade social alta e baixa. O
grupo de ansiedade social alta é formado por 71 sujeitos (12 homens e 59 mulheres) e o grupo
de Ansiedade Social Baixa por 212 indivíduos (43 homens e 219 mulheres).
Quando comparados os dois grupos de ansiedade social, verifica-se uma diferença
significativa entre os grupos nas variáveis coping de evitamento (t=-.3.72; p=.000), bullying (t=2.32; p=021) e factor atenção da regulação emocional (t=-.218; p=.030), nas quais os sujeitos
com ansiedade social alta exibem pontuações mais elevadas no estilo de coping de evitamento,
evidenciam mais experiências de bullying e mais atenção sobre as suas emoções do que os
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indivíduos com ansiedade social baixa. Verificam-se, ainda, diferenças significativas entre
ambos os grupos nas variáveis coping emocional/distanciado (t=7.60; p=.000), aceitação
(t=6.69; p=.000), nos factores reparação (t=5.33; p=.000) e clareza (t=3.56; p=.000) da
regulação emocional e na variável coping racional (t=2.76; p=.006), nas quais os indivíduos com
ansiedade social alta apresentam valores mais baixos dos que os sujeitos pertencentes ao grupo
de ansiedade social baixa.
Variáveis preditivas da ansiedade social
Para averiguar o valor preditivo das variáveis psicológicas estudadas relativamente à
ansiedade social (subescala de ansiedade da EAESDIS) realizámos uma Análise de Regressão
Hierárquica, composta por quatro blocos. A inserção das variáveis, por bloco, obedeceu a um
critério cronológico, tendo em conta a natureza das variáveis (Pedhazur, 1997). O objectivo
desta análise será fundamentalmente o de compreender os resultados na sua globalidade,
ultrapassando os aspectos diferenciais estudados anteriormente.
Dos resultados obtidos da análise de regressão hierárquica, o primeiro bloco (relativo às
variáveis de regulação emocional) explica 17.5% da variância, correspondendo à maior
percentagem da variância, o segundo (onde forma acrescentadas as variáveis relativas aos estilos
de coping) explica 10.8, o terceiro (acrescenta a variável aceitação) explica 1.1% do total da
variância e, finalmente, o quarto bloco (inclui as experiências de bullying) contribui apenas com
0.3%. Verifica-se que, no seu conjunto, a função explica aproximadamente 28% (R2
ajustado=0.276) da variância total [F(8, 274)=14.409; p=.000].
Analisando os coeficientes de regressão estandardizados (valores de Beta) – que
traduzem o valor preditivo das diferentes variáveis consideradas no modelo, - pode-se afirmar
que, no primeiro bloco, os factores atenção ( =.234; p=.000), clareza ( =-.210; p=.001) e
reparação ( =-.237; p=.000) da regulação emocional são um factor preditivo de ansiedade
social. Ao serem adicionadas, no segundo bloco, as subescalas do instrumento que avalia o
coping, verifica-se que apenas as subescalas coping emocional ( =-.325; p=.000) e coping de
evitamento ( =-.151; p=.005) apresentam valores significativos, sendo que o estilo de coping
racional ( =-.031; p=.000) não assume valor preditivo . Neste segundo modelo, o valor Beta
mais elevado é o do estilo de coping emocional, seguido do estilo de coping de evitamento,
deixando o factor reparação da regulação emocional de ter o seu anterior valor preditivo. Ao ser
introduzida, no terceiro bloco, a variável aceitação ( =-.150; p=.043) apresenta valor preditivo
da ansiedade social, sendo que os estilos de coping emocional ( =-.261; p=.000) e de
evitamento ( =.124; p=.024) continuam a manter o valor mais elevado de Beta. Ao último
297	
  
	
  
	
  

bloco acrescenta-se a variável bullying ( =.055; p=.297), no qual se pode verificar que as
variáveis aceitação ( =-.142; p=.057) perde o seu valor explicativo. Por outro lado, os
resultados obtidos mostram que os estilos de coping emocional ( =-.253; p=.000)

e de

evitamento ( =.124; p=.024) mantém o seu valor preditivo e que são, inclusivamente, as
variáveis com os valores de Beta mais elevados neste modelo.
Discussão e Conclusão
O desenvolvimento deste estudo permite-nos concluir que os indivíduos que apresentam
valores de ansiedade social mais altos exibem níveis mais elevados do estilo de coping de
evitamento, dão mais atenção às suas emoções (Foluso, et al., 2004; Salovey, et al., 2002) e
manifestam mais experiências de bullying (Rantaa, et al., 2009; Roth, et al., 2002; Schembri, et
al., 2006) e que, por outro lado, a níveis de ansiedade social mais elevados os indivíduos
parecem pontuar menos nos estilos de coping emocional e racional, ou seja, nos estilos de
coping de carácter adaptativo, tal como havia sido previsto por nós. A clareza nas emoções e a
capacidade de reparação do estado emocional são, também, dimensões menos pontuadas pelos
indivíduos que apresentam níveis superiores de ansiedade social, evidência que é apoiada pela
literatura (Williams, et al., 2004; Salovey, et al., 2002). A par destas observações, a aceitação
dos eventos privados é tanto menor, quanto maiores forem os níveis de ansiedade social
apresentados pelos indivíduos.
A comparação entre grupos mostra-nos que os indivíduos diferem entre si em relação a
todas variáveis em estudo: os pertencentes ao grupo de ansiedade social alta distinguem-se dos
indivíduos do outro grupo por relatarem mais experiências de bullying, por apresentam níveis
mais elevados do estilo de coping mais negativo e maladaptativo - o de evitamento - e, como
também já seria de esperar, por afirmarem dar mais atenção às suas emoções. Também os
indivíduos classificados com ansiedade social alta pontuam menos nos estilos de coping
emocional e racional, mostrando serem menos claros em relação às suas emoções e menos
capazes de reparar o seu estado emocional (Foluso, et al., 2004; Salovey, et al., 2002). Os
indivíduos com ansiedade social alta apresentam, ainda, menos competências de aceitação dos
seus eventos privados, comparando com os indivíduos classificados como tendo ansiedade
social baixa.
Os resultados obtidos pelo modelo de regressão hierárquica permitem constatar que, no
seu conjunto, os estilos de coping emocional e de evitamento são as variáveis que detêm maior
valor preditivo de ansiedade social, em detrimento das restantes variáveis em estudo. Contudo,
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uma vez que o seu valor preditivo não é elevado, é-nos possível depreender que outras variáveis
parecem influenciar na predição da ansiedade social, suportando outros estudos (Cunha, &
Pinto-Gouveia, 2009; Cunha, 2005). O nosso estudo não apoia os resultados obtidos por Storch
et al. (2001), que apontam a vitimização (bullying) como uma variável preditiva da ansiedade
social.
No seu conjunto, os resultados obtidos na análise da relação entre as variaríeis estudas e
a comparação de grupos de ansiedade social parecem-nos permitir estabelecer um perfil dos
indivíduos, cuja ansiedade social é considerada elevada, face aos outros indivíduos da amostra.
Genericamente, estes indivíduos vivenciaram experiências de bullying e as suas estratégias de
regulação emocional apresentam-se como sendo mais frágeis do que a dos restantes indivíduos,
evidenciando um maior desajuste psicológico. Ou seja, estes indivíduos focam muito a atenção
nas suas emoções, no que estão a sentir, consequentemente, são menos claros na
interpretação/explicação das suas emoções e têm dificuldades acrescidas na sua reparação
emocional. A utilização dos seus estilos de coping, face a situações desfavoráveis, causadores de
desconforto, é a menos adequada: maior utilização do estilo de coping de evitamento, em
detrimento dos outros dois estilos mais positivos e adaptativos. Por fim, estes indivíduos são
menos capazes de aceitar os seus eventos privados, são menos capazes de viver o momento,
optando pelo comportamento mais desajustado, o do evitamento experiencial.
Neste estudo são evidentes várias limitações que devem ser tidas em conta. Uma das
limitações a registar prende-se com o predomínio de indivíduos do género feminino na nossa
amostra. Este desfasamento pode ter consequências em termos do enviesamento dos resultados
obtidos e, por essa razão, provocar alterações na interpretação e compreensão dos mesmos. Um
aspecto enriquecedor neste trabalho seria a comparação dos resultados com os obtidos através de
uma amostra clínica de fóbicos sociais. Sugere-se, pois, que em estudos futuros desta natureza,
incluam uma amostra mais homogénea e maior, de modo a confirmar, ou não, os resultados por
nós obtidos e, se possível, que se recorra a uma amostra clínica.
Investigações futuras devem, também, incidir sobre a relação entre a ansiedade social e
os estilos de coping, assim como sobre as diferenças evidentes entre grupos de níveis de
ansiedade social distintos nessa variável, com vista a corroborarem, ou não, os resultados por
nós obtidos. Sugerimos, ainda, a utilização de amostras de fóbicos sociais e do subtipo
generalizado, que permitam mostrar a relação, bem como as diferenças significativas, existentes
entre ambas, em função das variáveis presentes e, consequentemente, engrandecer os estudos na
área da ansiedade social. Futuramente, e com vista a explorar e compreender melhor a relação
existente entre a ansiedade social e as diversas variáveis aqui em estudo, seria um contributo
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maior se em investigações futuras figurassem estudos tendo em conta o Modelo de Equações
Estruturais. Desta forma, seria possível perceber quais as relações entre as variáveis em estudo e
qual (ou quais) os seus efeitos directos e indirectos na ansiedade social.
Apesar das limitações, os resultados obtidos neste estudo são um contributo considerável
para uma melhor compreensão da ansiedade social. Percebemos, pois, que os estilos de coping,
nomeadamente o emocional e o de evitamento, são um aspecto fulcral na predição da ansiedade
social, bem como na diferenciação dos indivíduos com níveis distintos de ansiedade social.
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Aconselhamento pessoal e pedagógico – Apoio aos estudantes com necessidades especiais
Gracinda de Bessa Ferreira Martins
Gabinete Pedagógico – Reitoria – Universidade de Aveiro
Nos primeiros anos da década de 90, a Universidade de Aveiro, com apenas 20 anos de
idade, sentia já os efeitos do crescimento do número de alunos que em cada ano se
candidatavam às instituições de ensino superior. Tendo iniciado o seu percurso, em 1973, com
um pequeno grupo de alunos, o número de inscritos nos cursos de formação inicial era já
significativo no ano lectivo de 1991-1992, ano do nascimento do Gabinete Pedagógico.
Criado pela Reitoria com a finalidade de receber todos os estudantes que sentissem a
necessidade de expor as suas dúvidas, falar dos seus problemas, colocar questões para as quais
não soubessem de quem obter resposta sempre dependeu deste órgão de governo, mais
directamente do Vice-Reitor que detém o pelouro da formação dos primeiro e segundo ciclos e
da aprendizagem ao longo da vida.
À medida que a Universidade de Aveiro ia crescendo em área, número de alunos, novos
cursos, novos projectos, crescia também a preocupação com o sucesso escolar dos seus
estudantes, que já não dependia só da excelência do ensino ministrado, da qualidade e
comodidade das infra-estruturas, mas também da forma como se integravam na instituição,
como se relacionavam com toda a comunidade académica, como geriam as suas dificuldades;
sabia-se que o bem-estar dos alunos teria grande influência no seu sucesso académico.
No final da década, começava também a ter algum significado a afluência, à UA, dos
alunos com necessidades especiais. O Gabinete Pedagógico alargou o seu apoio a estes
estudantes, ficando responsável pela sua integração, interagindo com os serviços e os
professores na implementação das acessibilidades e condições especiais de estudo.
Poder-se-á definir o Gabinete Pedagógico como um gabinete de aconselhamento
pedagógico e pessoal que qualquer aluno da Universidade de Aveiro pode frequentar, incluindo
também o apoio aos estudantes com necessidades especiais.
Aconselhamento pessoal
Para clarificar as funções do Gabinete Pedagógico no que respeita ao apoio pessoal
/aconselhamento, convém referir que não se pretende, em nenhuma circunstância, substituir o
psicólogo ou o psiquiatra. Ajudará também a compreender a filosofia deste gabinete a frase que
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sempre se repete, quando dele se fala “se é aluno da UA, tem algum problema e não sabe a
quem se dirigir, vá ao Gabinete Pedagógico” salientando-se que, de forma alguma, existe a
pretensão de resolver todos os problemas. No entanto, garante-se que nenhum aluno ficará sem
resposta. Os casos que ultrapassam as competências do GP são encaminhados para os serviços
ou entidades competentes.
Frequentam o Gabinete Pedagógico alunos de todas as idades, do 1º ao último ano do curso,
estando já a utilizar o gabinete alguns alunos de pós-graduação. Os alunos podem dirigir-se ao
Gabinete Pedagógico sempre que quiserem e o tempo que é dedicado a cada um não é regulado
pelos ponteiros do relógio, mas sim pela complexidade do assunto. Os pais começam também a
procurar o gabinete para pedir ajuda em situações problemáticas de insucesso escolar dos filhos,
normalmente acompanhadas pela adopção de atitudes comportamentais novas e, muitas vezes,
incompreensíveis para eles.
A grande maioria das vivências relatadas pelos alunos não é muito diferente das
verificadas em estudos que se têm realizado noutras universidades: dificuldades nas relações
inter-pessoais, conflitos, dificuldades de integração, que, não raras vezes, se prolongam por
alguns anos, situações familiares complicadas, discriminação motivada por preconceitos ligados
à orientação sexual, meio sócio-económico ou comportamentos.
Neste espaço de atendimento individualizado e confidencial, procura-se transmitir
palavras de esperança e de incentivo, sugere-se alternativas e todos os assuntos são encarados
com o maior respeito. Partilha-se experiências e orienta-se, sempre numa perspectiva de total
compreensão e ausência de qualquer tipo de julgamento.
Na linha de pensamento de que é a partir das nossas emoções que vamos construindo a
nossa vida, que são os sentimentos que nos guiam nas nossas decisões e, consequentemente, nos
recompensam ou punem (Thomass, 2008), trata-se com extremo cuidado e sentido de
responsabilidade todas as situações causadoras de angústia, que perturbam a vida pessoal dos
alunos e, como consequência inevitável, a sua vida académica.
É gratificante constatar que os estudantes que conhecem e utilizam este espaço de apoio
o fazem repetidas vezes, sempre que querem conversar sobre as questões que os preocupam e
pretendem ouvir palavras de compreensão e de incentivo, ou ajuda na sua tomada de decisões ou
quando sentem necessidade de conversar sobre sentimentos e vivências, compartilhar tristezas
ou alegrias.

303	
  
	
  
	
  

Aconselhamento pedagógico
O aconselhamento pedagógico teve a sua maior expressão nas situações de remodelações
curriculares que a Universidade foi realizando ao longo dos anos, até à fase do Processo de
Bolonha, tendo contado com o apoio de um estudante, nesses período de consolidação de
mudanças significativas e algo difíceis para os alunos que tinham iniciado a sua formação em
condições diferentes. Actualmente, os problemas pedagógicos são resolvidos, quase na sua
totalidade, pelo Director de Curso.
O aconselhamento pedagógico é, principalmente, exercido em assuntos relacionados
com decisões sobre mudanças de curso ou escolha de disciplinas, nos casos em que optam pelo
regime parcial, dificuldades de organização do tempo, motivação/desmotivação no estudo.
Frequentemente, os problemas pedagógicos estão relacionados ou são consequência de outras
situações que não conseguem resolver sozinhos ou tomar as decisões adequadas que os
minimizem.
Relata-se, como exemplo, a Maria, nome fictício, que apresentou um quadro de grande
stress, desmotivação, cansaço, falta de sono e indícios de começo de depressão. Tendo sido
aluna de muito sucesso até à entrada na universidade, em meados do segundo semestre do
segundo ano de matrícula, o número de disciplinas realizadas era diminuto. Queria saber qual o
melhor método de estudo, como organizar a suas tarefas e como ficar de novo motivada. No
decorrer da conversa constatou-se que tinha um número excessivo de actividades extracurriculares, apesar de meritórias, nomeadamente de carácter social, associações estudantis, ou
trabalho para aliviar as despesas com os estudos. Foram necessárias várias conversas até aceitar
que deveria reduzir o exagerado volume de ocupações, mas, quando o fez, o stress e o cansaço
diminuíram, o sono normalizou, desapareceram as crises de choro sem motivo, rapidamente
começou a ter sucesso académico. Se os sintomas persistissem, se as palavras de incentivo e
opiniões sobre a melhor forma de agir não tivessem tido qualquer impacto, a aluna teria sido
encaminhada para o psicólogo ou psiquiatra dos Serviços de Acção Social.
Sendo um gabinete de apoio, empenhado no bem-estar e sucesso dos alunos tem também
participado, em parceria com entidades e serviços da UA, na implementação de actividades
extra-curriculares com vista à formação global, integração dos estudantes e desenvolvimento de
competências que os ajudem a ultrapassar as dificuldades de adaptação ao ensino superior, como
por exemplo as (ACDs) e (OAAs)i.
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Integração no ensino superior
“O sucesso de ter entrado no ensino superior traz também novas exigências em que a
competitividade tem ocupado um lugar de destaque.” (Ponciano & Pereira, 2005). Preocupado
com esta realidade, o Gabinete Pedagógico presta especial atenção aos novos alunos que em
cada ano lectivo ingressam na Universidade. Ao participar em algumas acções de acolhimento,
organizadas pela universidade, incentiva-os a frequentar o gabinete e tem-se verificado que os
casos de desânimo e intenção de desistência começam a ter alguma expressividade.
De início, o citado sucesso da entrada no ensino superior provoca um estado de
felicidade e orgulho que perdura, em alguns casos, por um período de tempo que podemos situar
nas três ou quatro primeiras semanas. No caso particular da Universidade de Aveiro, encantam
também as infra-estruturas do Campus, o enquadramento nesta paisagem da Ria com a sua
luminosidade única e o acolhimento afável em que todos os departamentos, serviços, associação
académica se empenham.
Quando deixa de “ser novidade” e se deparam com uma realidade académica e uma
exigência de ensino diferentes do que conheciam, quando se apercebem que têm que ser
competitivos e que novos desafios se colocam, nem sempre são capazes de ultrapassar essas
barreiras. Perante estas situações, o gabinete procura incutir-lhes a necessidade de
desenvolverem novas competências, de repensarem o estudo e de começarem a construir um
comportamento de maior responsabilidade e em conformidade com a sua nova situação, não já
de adolescentes, mas de jovens adultos.
A integração na universidade, torna-se, como se sabe, muito mais difícil para muitos dos
que vêm “de fora” e, que, na maioria dos casos deixam, pela primeira vez, a segurança do
ambiente familiar e social para entrarem no desconhecido. As saudades de casa são,
normalmente, bem mais do que saudades. É a falta do pai e da mãe para resolverem todos os
problemas, mesmo os mais insignificantes, é o chegar a casa e já não ter tudo feito, é o ter que
tomar decisões, gerir o dinheiro que, até aí, em muitos casos, simplesmente aparecia na conta
bancária ou no bolso para gastar sem grandes preocupações.
O Gabinete Pedagógico procura apoiar e motivar estes alunos, mas tem consciência que
não consegue chegar a todos os que passam por estes primeiros momentos de maior dificuldade.
No entanto, tem-se verificado que, cada vez mais, procuram apoio por moto próprio ou por
indicação dos colegas mais velhos, nomeadamente os que estão ligados a núcleos ou actividades
da Associação Académica e que têm dado um contributo inestimável na identificação e
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encaminhamento para o gabinete dos novos colegas que evidenciam maiores dificuldades de
integração.
Alunos com necessidades especiais de educação (NEE)
O procedimento no que concerne aos gabinetes de apoio aos alunos com necessidades
especiais assume diferentes formas nas várias instituições de ensino superior portuguesas.
Em algumas universidades, foram criados gabinetes de apoio especificamente para estes alunos,
noutras, como é o caso da Universidade de Aveiro, existe um gabinete para todos os alunos da
instituição, com apoio diferenciado aos estudantes com NEEs, de acordo com as características e
necessidades de cada um. O facto de englobar as duas valências deve-se, em parte, ao número
total de alunos, que, sendo significativo – 14 700, na totalidade dos programas de graduação e
pós-graduação – não atinge os números das maiores universidades do país, e, também, porque, é
esta a nossa preferência – um gabinete para todos os alunos da UA, onde cada um é acolhido de
acordo com a sua especificidade. Esta é igualmente a preferência dos alunos com NEEs (um
gabinete único), que neste ano lectivo de 2009-2010, num total de 54, apresentam as
características especificadas no quadro seguinte:
deficiências
motoras

deficiências
visuais

deficiências
auditivas

dislexia

17

4

4

15

síndrome
de Asperger

doenças
graves

4
9

outras:
anomalia
cromossomática
1

Perante a diversidade das situações apresentadas, o Gabinete Pedagógico não poderia
actuar isolado, e, assim, interage com os docentes, Serviços de Acção Social, Serviços
Académicos, Serviços Técnicos, Associação Académica, Serviços de Documentação, etc.
É um dos primeiros serviços que estes alunos contactam aquando da sua entrada na
Universidade. No acto da matrícula, são encaminhados para o gabinete, para uma conversa
sobre as suas necessidades e apresentação de documentação médica. No final da semana de
matrículas, e, após verificação das acessibilidades físicas que cada situação requer, sendo
necessário implementar alguma que, pela primeira vez, se revele necessária, entra-se em
contacto com o(s) serviço(s) competente(s), que, de imediato, providenciam a solução. Para os
Directores de Curso, são canalizadas todas as informações sobre as características e
necessidades pedagógicas dos alunos, que, por sua vez, as veiculam para os restantes docentes
envolvidos nos respectivos cursos e ano curricular.
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A Universidade de Aveiro concorda que a participação dos alunos com necessidades
especiais no ensino superior enriquece a instituição, educa para a aceitação e respeito pela
diferença e desdramatiza a condição de ser deficiente (Patrício et al 2004). Procura e envida
todos os esforços para se manter em conformidade com esta linha de pensamento, tendo como
meta tornar-se uma universidade cada vez mais inclusiva, um local atraente para os alunos com
alguma incapacidade, doença grave ou outras características que requeiram um procedimento
diferente.
O início de cada ano lectivo traz-nos sempre desafios novos nesta área, uma vez que, e
com isso nos congratulamos, o número de alunos com necessidades especiais que acedem ao
ensino superior em geral e à Universidade de Aveiro em particular tem vindo a crescer de ano
para ano. É um esforço conjunto nesta tarefa da inclusão, em que toda a comunidade académica
se tem empenhado, cabendo aqui também uma referência ao grupo de voluntários do Gabinete
Pedagógico, composto por cerca de 90 pessoas, entre professores, alunos e funcionários, que
prestam apoio aos estudantes com NEEs, em matérias diversas, sempre que solicitados. Temos
consciência que sem o apoio dos voluntários a UA seria menos inclusiva.
A partilha de experiências com outras instituições de ensino superior tem-se revelado uma ajuda
preciosa nesta procura do querer fazer mais e melhor. Entendendo que muito se aprende com a
experiência de outros, a Universidade de Aveiro aceitou, há alguns anos, o convite para integrar
um grupo de trabalho para o apoio aos estudantes com deficiência, o GTAEDESii.
Conclui-se do que foi dito que a inclusão exige o empenho de todos. É certo que depende
de vontades políticas, de verbas para ajudas técnicas, que não têm sido concedidas às
universidades, mas depende muito de uma grande dose de amor e boa vontade. Como dizia o
Professor Doutor António Nóvoa, na abertura do 1º Seminário do GTAEDES, em Janeiro de
2009 – mesmo que tivéssemos as verbas necessárias, nunca poderíamos dispensar as boas
vontades.
Conclusão
No Gabinete Pedagógico da UA, o conselheiro (que não deve dar e não dá,
efectivamente, conselhos) adopta em todas as situações uma atitude de compreensão e empatia,
de reciprocidade, compreende o aluno e jamais emite juízos de valor. “Pela reciprocidade, o
terapeuta e o cliente estão em interacção e em transacção, ambos implicados no processo. O
terapeuta não está de fora, mas dentro, é um observador participante, o cliente é considerado um
ser humano a ser compreendido e não um objecto a ser analisado.” (Dias, G. 2006).
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O Gabinete Pedagógico não pode, também, nem deve agir sozinho. Por essa razão, tem
privilegiado a interacção com os vários serviços e entidades da universidade, tendo,
ultimamente, prestado especial atenção e desenvolvido acções com os estudantes,
nomeadamente a Associação Académica, que considera interlocutores indispensáveis pela
proximidade com os colegas e conhecimento das suas necessidades e problemas.
Sendo também preocupação do gabinete a sensibilização da comunidade académica para
as dificuldades e comportamentos dos estudantes, nomeadamente os que têm necessidades
especiais, tem-se organizado alguns seminários, tertúlias, sessões de informação. Alguns destes
eventos são abertos a qualquer cidadão que queira participar, destacando-se as acções destinadas
às Escolas Secundárias, na área das necessidades especiais, para um conhecimento mútuo das
realidades, para informação das acessibilidades que a UA pode oferecer e do que se espera a
nível de competências que terão de ser desenvolvidas nos anos que precedem a entrada no
ensino superior, a fim de que, conjuntamente com as condições de acessibilidades necessárias
possam ser estudantes de sucesso, futuros profissionais competentes, pessoas felizes e
plenamente realizadas.
Pretende-se que todos os estudantes da Universidade de Aveiro, independentemente da
sua condição, adquiram no espaço desta comunidade académica o saber aliado aos valores da
compreensão de si e do outro, que, nas palavras do Professor Doutor Júlio Pedrosa, no seu artigo
“A cultura geral e o espírito crítico na comunidade” deverá ser um “Saber alimentado de forma
disciplinada, organizada, pela busca da compreensão da natureza, de nós próprios, das
sociedades em que vivemos. (…) é um caminhar, caminhando, que qualquer um, na sua
condição própria, pode e deve ser estimulado a percorrer”.
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“Para uma melhor integração dos alunos que ingressam na Universidade de Aveiro e numa tentativa de colmatar algumas dificuldades com que
os novos alunos se deparam, estão incluídas nos horários dos alunos do 1º ano dois tipos de actividades extra-curriculares, facultativas, mas cuja
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frequência se recomenda : ACDs – Actividades Culturais e Desportivas e OAAs – Outras Actividades de Aprendizagem”. (Texto que
acompanhou a divulgação das acções). Estas actividades, implementadas pela Reitoria, contaram com a intervenção directa dos Serviços de
Acção Social, da Associação Académica e de Professores da UA. O Gabinete Pedagógico colaborou, também, no projecto.
ii

GTAEDES – Grupo de Trabalho para o Apoio a Estudantes com Deficiências no Ensino Superior, formalizado em 2004, é constituído por
instituições de ensino superior público com serviços de apoio a estudantes com deficiência com o propósito de: - Proporcionar um serviço de
melhor qualidade a estudantes com deficiências; - Promover a aproximação inter-serviços que apoiam estudantes com deficiências, por forma a
facilitar a troca de experiências, o desenvolvimento de iniciativas conjuntas e racionalização de recursos.
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Dislexia no Ensino Superior Politécnico
Sandra Alves12, Graça Maria Seco, Ana Patrícia Pereira & Luís Filipe
Serviço de Apoio ao Estudante do Instituto Politécnico de Leiria
O Serviço de Apoio ao Estudante (SAPE) foi constituído como unidade funcional do
Instituto Politécnico de Leiria (IPL) em 2008. Este serviço desenvolve as suas actividades nos 4
campi do IPL, em torno de três eixos principais: apoio psicopedagógico, orientação e
acompanhamento pessoal e social e apoio psicológico e orientação vocacional.
São variados os motivos que conduzem os estudantes a procurar o SAPE, verificandose uma crescente procura não só para despiste e avaliação de Dislexia, mas também para
desenvolvimento de estratégias de intervenção.
Têm sido desenvolvidos trabalhos pioneiros em vários países com o objectivo de
aprofundar o impacto da Dislexia em adultos que frequentam o Ensino Superior (ES). No que
diz respeito à realidade nacional, a investigação começa a dar os primeiros passos.
Salientamos o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho de Apoio ao Estudante
Deficiente no Ensino Superior (GTAEDES) que procedeu a um levantamento de dados no
decurso do ano lectivo de 2006/07, indicando que existem 816 estudantes com Necessidades
Educativas Especiais (NEE) no ES, sendo que 73 são disléxicos. De acordo com as informações
apresentadas por Pires (2007), relativamente as áreas escolhidas por estes estudantes, verifica-se
que 24% escolheram um curso na área das tecnologias; 19% na área da arquitectura, artes
plásticas e design; 19% optaram por cursos relacionados com direito, ciências sociais e serviços;
17% relacionados com economia, gestão e contabilidade; 9% na área das ciências e apenas 3%
optaram por cursos relacionados com a saúde.
Na globalidade, é provável que exista, a nível nacional, um maior número de casos de
estudantes com Dislexia a frequentar o ES. Contudo, neste nível de ensino, a sinalização e
identificação destas situações dependerá essencialmente dos relatos dos próprios estudantes
(McGuire et al., 1996; National Working Party on Dyslexia in Higher Education, 1999, citados
por Richardson & Wydell, 2003; Alves et al. 2010) que, por variados motivos, poderão nunca
solicitar apoio para ultrapassar as dificuldades sentidas.
Conscientes desta situação e com o objectivo de se proceder a uma primeira estimativa
dos estudantes com NEE matriculados no presente ano lectivo, no 1.º ano de qualquer um dos
cursos leccionados nas 5 escolas do IPL, o SAPE desenvolveu um questionário, preenchido de
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modo facultativo pelo estudante, aquando do seu registo da matrícula on-line. Os dados obtidos
foram analisados garantindo-se a confidencialidade da informação. Foi incluído um item com
informação sobre o Serviço de Apoio ao Estudante, para o caso dos alunos que referissem
alguma NEE poderem ser contactados, se assim o pretendessem, a fim de serem apoiados. Para
o efeito foram solicitados os respectivos contactos. No conjunto das três fases de matrícula,
foram obtidas 2241 respostas (725 estudantes optaram pelo não preenchimento do questionário),
sendo que 24 alunos referiram a presença de uma NEE. Contudo, apenas 9 estudantes
manifestaram interesse em serem contactados pelo SAPE. Dos 24 estudantes que referiram
apresentar uma NEE, 7 mencionavam ser disléxicos.
Face ao exposto, parece-nos de grande utilidade conhecer de forma particular as
dificuldades experienciadas pelos estudantes com Dislexia no ES, no sentido de se poderem
planificar e preparar intervenções promotoras de sucesso e bem-estar. De acordo com a revisão
da literatura “estes estudantes podem ter compensado ou desenvolvido estratégias para contornar
as dificuldades que sentiram desde cedo na vida” (McLoughlin, Fitzgibbon & Young, 1994;
McLoughlin, 1997, citados por Simmons & Singleton, 2000, pp. 178-179; Alves et al., 2010),
contudo, existem dificuldades “residuais” que incluem aspectos como a reduzida velocidade de
leitura, soletração fonética e pobreza na ortografia. Para além disso, Riddick, et al. (1997,
citados por Hatcher et al., 2002) referem “efeitos secundários”, tais como a reduzida autoconfiança, baixa auto-estima e elevados níveis de frustração, os quais poderão influenciar
negativamente o desempenho escolar.
Método
Amostra
As seis estudantes que participaram neste estudo são do sexo feminino, tendo, por
iniciativa própria ou após encaminhamento de docentes, procurado o SAPE perante as
dificuldades ao nível da leitura e expressão escrita. Três das alunas frequentam a Licenciatura
em Educação Básica, uma das alunas frequenta a Licenciatura em Educação de Infância e outra
a Licenciatura em Educação Social, leccionadas na Escola Superior de Educação e Ciências
Sociais (ESECS) – IPL. De referir, ainda, que uma das alunas frequenta a Licenciatura de
Marketing Turístico na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM). Constatamos
assim que a maioria das participantes frequenta cursos relacionados com a Educação e Serviços.
Procedimento
Os dados aqui apresentados resultam da colaboração destas estudantes no preenchimento
do “Questionário sobre o Percurso Escolar” - QPE (Alves & Pereira, 2009). Este questionário é
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composto por 35 questões, pretendendo recolher informações relacionadas com a caracterização
sócio-demográfica, escolaridade dos pais, situação escolar actual e percurso escolar. Avalia
também aspectos relacionados com a possível influência da dislexia na(s) escolha(s)
vocacional(ais), bem como as medidas educativas implementadas e respectivo grau de
satisfação. Dada a natureza da informação que se pretende obter, o QPE é constituído,
maioritariamente, por questões de resposta aberta. Foi garantida a confidencialidade e
anonimato das respostas a este questionário, preenchido individualmente por cada uma das seis
participantes deste estudo.
Resultados
Apresentaremos os dados obtidos através das respostas ao QPE (Alves & Pereira, 2009)
de forma a compreendermos o percurso escolar destas alunas, principais dificuldades,
desempenho escolar, medidas educativas implementadas e respectivo grau de satisfação e
motivações vocacionais.
No que se refere à caracterização sócio-demográfica, as 6 estudantes são
maioritariamente solteiras e com idades entre os 20 e os 39 anos. De acordo com os dados
obtidos, os pais destas alunas sabem ler e escrever, apresentando níveis de escolaridade,
sobretudo ao nível do 1.º e 2.º ciclos, sendo que apenas uma das alunas refere ter um familiar
com Dislexia.
Os percursos escolares variam com as histórias de vida. Todas as estudantes manifestam
dificuldades na expressão escrita e leitura na Língua Portuguesa desde o início do percurso
escolar. Cinco das seis alunas referem as mesmas dificuldades na aprendizagem de Línguas
Estrangeiras. Porém, consideram que a sua adaptação ao ensino básico e secundário decorreu
sem dificuldades significativas.
Ainda assim, de referir que o percurso escolar de quatro das seis alunas foi pautado pela
experiência de retenções. Nos vários ciclos de ensino, os resultados foram tendencialmente
razoáveis (média aproximada de 3 valores, numa escala de 1 a 5), ainda que com notas mais
baixas (por vezes, negativas) que a média individual em Língua Portuguesa e/ou Língua
Estrangeira. Apesar de variar de aluna para aluna, são descritas dificuldades “em interpretar
perguntas ou problemas de matemática; em escrever o que quero explicar; na leitura oral quando
o texto é novo; na compreensão de textos; na escrita”.
Tal como descrito na literatura, estas alunas também referem elevados níveis de
ansiedade, principalmente em momentos de avaliação escrita, identificando a necessidade de
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tempo e esforço adicional. A maior parte das estudantes menciona a necessidade de adaptar as
suas estratégias de estudo às exigências do ES, destacando-se academicamente nas áreas de
Ciências Naturais; Matemática e Expressões (Musical; Plástica; Dramática e Motora).
Apesar de manifestarem dificuldades na leitura e expressão escrita desde cedo, 5 das 6
alunas decidiram procurar apoio apenas quando já se encontravam a frequentar o ES; só uma
aluna procurou apoio previamente e já no 12.º ano de escolaridade. Assim, apenas esta aluna
beneficiou de medidas de apoio educativo previstas no Decreto-Lei 319/91 (actualmente
revogado), usufruindo de condições especiais de avaliação: mais tempo para a realização das
provas e apoio pedagógico acrescido. Presentemente, 5 das 6 estudantes beneficiam do estatuto
de estudante com NEE, considerando as medidas implementadas (por ex. a possibilidade de
beneficiarem de tempo acrescido, valorização do conteúdo em detrimento da forma, uso do
dicionário) como sendo importantes para que possam melhorar o seu desempenho académico.
Todas as estudantes expressam grande satisfação com o apoio proporcionado pela Escola do IPL
que frequentam.
Quando questionadas sobre as escolhas vocacionais, apenas duas das alunas consideram
que essas escolhas foram condicionadas ao nível do ensino secundário. A este respeito, e de
acordo com Madriaga (2007, citado por Alves et al. 2010), alguns estudantes revelam-se
determinados quanto à prossecução para o ES, não só pelos benefícios económicos que poderão
advir de uma qualificação superior, mas também por se tratar de um contexto onde podem
demonstrar o seu valor, evidenciando-se assim o desejo de auto-afirmação, independentemente
do “rótulo” recebido, ou neste caso, das dificuldades sentidas no domínio da leitura e escrita.
Este desejo de auto-afirmação também é testemunhado pelas participantes deste estudo.
Seguidamente procuraremos discutir os dados recolhidos, apresentando também as
estratégias de intervenção que têm sido desenvolvidas pelo SAPE para minimizar o impacto da
Dislexia no sucesso e bem-estar destas estudantes.
Discussão e Conclusões
A maior parte das participantes deste estudo enveredou por licenciaturas relacionadas
com a Educação e Serviços, reflectindo os dados nacionais anteriormente referidos (Pires,
2009). Neste domínio, alguns estudos apontam para a escolha da área do ensino como opção
vocacional por aproximadamente um quarto dos estudantes com Dislexia (Adelman & Vogel,
1993; Vogel & Adelman, 1997; Wertheim, Vogel, & Brulle, 1998, citados por Rupp, 2006;
Alves et al. 2010).
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Os dados apresentados seguem a tendência do estudo de follow-up. O estudo de followup realizado por Undheim (2009, citado por Alves et al. 2010), durante 13 anos com jovens
adultos noruegueses com Dislexia diagnosticada na infância indica que os estudantes com
Dislexia tendem a ser “underachievers” e que para compensarem as suas dificuldades,
esforçam-se muito mais, trabalhando mais tempo e em maior tensão que os restantes colegas. O
fim de um ciclo de ensino é muitas vezes sinónimo de alívio, sendo as escolhas ao nível do
ensino superior, por vezes, motivadas pelo apoio prestado pela escola.
Este dado evidencia a importância do desenvolvimento de estratégias de intervenção
adequadas à problemática em questão. Neste sentido, o SAPE tem procurado desenvolver um
processo de aconselhamento e intervenção com o objectivo de ajudar as estudantes a lidarem
com os desafios e dificuldades associados à Dislexia.
São variadas as estratégias utilizadas, desde o recurso a técnicas de treino fonológico, às
tecnologias de informação e comunicação (com a utilização do software WordRead, programa
de leitura de ecrã disponível no Centro de Recursos para Inclusão Digital –CRID- do IPL) e
desenvolvimento de estratégias de suporte e aconselhamento.
Neste contexto, e para além da partilha de informação sobre dislexia e formas de
intervenção junto de estudantes e docentes temos vindo a operacionalizar formas de intervenção
especificamente dirigidas às competências de estudo. Na intervenção desenvolvida pelo SAPE,
têm sido enfatizadas as questões relacionadas com a vertente compreensiva do estudo, com
recurso ao método PLEMA (Pré-Leitura, Leitura, Esquematização; Memorização e Avaliação)
(Serafini, 1991), sendo ainda promovidas estratégias de estudo adequadas ao perfil de
aprendizagem de cada aluno (Seco et al. 2009; Alves et al. 2010).
Em termos de implicações para o futuro, e apesar de considerarmos essencial que o
diagnóstico e intervenção sejam precoces, parece-nos fundamental a aplicação de um
instrumento que permita o despiste de eventuais quadros de Dislexia logo no início do
per(curso) no ES, contribuindo assim para conhecer melhor a realidade dos estudantes que
frequentam o IPL, de forma a torná-lo mais inclusivo. A este respeito salientamos a
possibilidade de utilização de um instrumento de screening para identificar quem deve ser alvo
de avaliação. Pode ter a forma de entrevista estruturada ou de uma breve avaliação por
computador. São vários os exemplos de instrumentos de despiste, dos quais destacamos o
Questionário História de Leitura (QHL), adaptado para a população portuguesa por Alves &
Castro (2004).
O desenvolvimento de um guia orientador para estudantes e docentes sobre como lidar
com a Dislexia no ES, bem como a criação de grupo(s) de suporte, que funcionem como uma
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oportunidade para conhecer colegas disléxicos e, ainda, um espaço de desenvolvimento do
conhecimento sobre a Dislexia, poderão ser estratégias de intervenção a desenvolver
futuramente.
Richardson e Wydell (2003, citados por Seco et al. 2009; Alves et al. 2010), consideram
que a Dislexia poderá ter consequências na progressão, realização e conclusão do ensino
superior, mas não é incompatível com um elevado nível de sucesso, desde que suportada por
uma intervenção ajustada a este diagnóstico e ao perfil de cada estudante. Assim sendo,
julgamos imprescindível que, cada vez mais, as instituições de ES encarem os estudantes
disléxicos como pessoas que estão a aprender sobre a sua própria problemática, devendo ser
encorajadas a fazê-lo. De facto, estes estudantes têm de lutar ainda contra os preconceitos de que
“não são inteligentes” ou “são preguiçosos”, experienciando a tarefa acrescida de
desenvolverem uma integração num contexto educacional que (ainda) não está preparado para
dar resposta às referidas Necessidades Educativas Especiais.
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Acontecimentos de Vida Traumáticos e Vulnerabilidade ao Stress dos Estudantes do
Ensino Superior
C. Calado, A. Morais, J. Pinto & A. Ribeiro
Universidade de Aveiro
As situações ambientais podem ser desencadeadoras de stress, sendo normalmente
agrupadas como: acontecimentos vitais (“life-events”), acontecimentos diários menores e
situações de tensão crónica. Nas últimas décadas, os chamados acontecimentos de vida,
estudados pela primeira vez por Holmes e Rahe (1967; cit. por Margis, Picon, Cosner &
Silveira, 2003), têm sido um grande foco da epidemiologia psiquiátrica. Segundo Brown (1978;
cit. por Ramos, 2004), os acontecimentos de vida, independentemente da sua natureza, são os
problemas de vida que desencadeiam emoções intensas e que, portanto, simbolizam uma
mudança no curso da vida da pessoa, visto que afecta o seu equilíbrio global, exigindo um
esforço de readaptação. Na literatura, os acontecimentos de vida têm sido nomeados como
acontecimentos vitais, eventos de vida, eventos stressantes ou eventos de vida negativos, tais
como os acontecimentos de vida traumáticos (Margis et al., 2003).
A exposição a uma variedade de experiências traumatizantes é, relativamente, comum na
população geral (Kessler, Sonnega, Bromet & Hughes, 1995; Resnick, Falsetti, Kilpatrick &
Freedy, 1995; cit. por Riggs & Han, 2009) e, em particular, entre os estudantes universitários
(Green, 1995; Vrana & Lauterbach, 1994; cit. por Riggs & Han, 2009). Breslau e seus
colaboradores (1998; cit. por Perrier, Boucher, Etchegary, Sadava & Molnar, 2010) mostraram
que a prevalência dos acontecimentos traumáticos tem vindo a rondar os 90% da população em
geral. Além disso, na população universitária, Vrana e Lauterbach (1994; cit. por Bernat,
Ronfeldt, Calhoun & Arias, 1998) constataram que 84% dos estudantes universitários relataram
vivenciar pelo menos um evento traumático durante as suas vidas, sendo que mais de um terço
vivenciou quatro ou mais eventos traumáticos. Muitos tipos de acontecimentos traumáticos, que
ocorrem na infância ou na idade adulta (por exemplo, doença grave ou acidente, o divórcio dos
pais ou morte, abuso por parte dos pais ou parceiro, catástrofes naturais e agressão, entre
outros), contribuem para o desenvolvimento de sintomas de ansiedade (ou depressão), além dos
factores familiares ou genéticos (Kendler, Neale, Kessler, Heath & Eaves, 1992; cit. por Riggs
& Han, 2009). Como a literatura sobre a problemática do stress continua a evoluir, os
investigadores dedicam cada vez mais tempo ao estudo dos acontecimentos de vida traumáticos.
De acordo com a APA (2000; cit. por Guerreiro, Brito, Baptista & Galvão, 2007), um evento
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traumático é definido como uma situação que abrange experiências de morte, perigo de morte,
lesão significativa ou risco para a integridade do próprio ou dos outros, em que a resposta do
indivíduo envolveu medo intenso, horror ou sensação de impotência. Segundo Margis et al.
(2003), os acontecimentos traumáticos são aqueles em que, uma vez a eles expostos, o indivíduo
poderá sofrer consequências psíquicas por longo tempo, podendo chegar a décadas, mesmo após
o seu afastamento em relação ao mesmo. Assim, um trauma psicológico refere-se ao impacto
crítico e extremo de um stressor no funcionamento psicológico ou biológico de um indivíduo
(Guerreiro et al., 2007). Exemplos comuns de eventos traumatizantes que podem ser
encontrados nos indivíduos ou nas famílias incluem os acidentes graves, desastres naturais,
agressão criminosa, exposição a cenários de guerra, agressão sexual, abuso sexual infantil,
abuso físico ou negligência durante a infância, bem como testemunhar acontecimentos
traumáticos (Pereira et al., 2009). Vários estudos têm sugerido que o evento traumático está
associado a problemas físicos, que incluem aspectos relacionados ao comprometimento da
integridade física do próprio sujeito ou de outrem, bem como problemas de saúde mental,
podendo dar origem a diferentes quadros psicopatológicos como a depressão, fobia, distúrbio de
ansiedade generalizada e stress pós-traumático (Breslau et al. 1999, cit. por Krause, 2005;
Margis et al., 2003; Vaz Serra, 2003, cit. por Pereira et al., 2009). 	
  
Recentemente, os estudos sobre a importância dos acontecimentos de vida traumáticos
precoces na vulnerabilidade ao stress criam uma ligação entre estes dois conceitos,
aproximando-os ainda mais (Amaral, 2008). Segundo Brown (1993, cit. por Vaz Serra, 2000a),
existe uma interacção entre o acontecimento de vida e o factor de vulnerabilidade, sendo a
vulnerabilidade representativa de um risco aumentado em se reagir de uma forma negativa
perante um determinado acontecimento de vida. Como tal, este conceito deve ser compreendido
na relação exclusiva que se estabelece entre a pessoa e o acontecimento. No entanto, tendo em
consideração os acontecimentos que podem surgir a qualquer indivíduo, Kessler e Magee (1994,
cit. por Vaz Serra, 2000a) afirmam que menos de 10% da variância das perturbações
psicopatológicas resultantes destes acontecimentos é explicada pela relação que se estabelece
entre os eventos indutores de stress. De acordo com Emmons, Colby e Kaiser (1998, cit. por
Vaz Serra, 2000a), a aptidão revelada por um sujeito na sua adaptação a um acontecimento de
vida traumático é afectada por muitas variáveis de coping, tal como a forma como o mesmo
reestrutura e reavalia os seus objectivos pessoais em resposta a esse acontecimento. Assim,
quando sujeito a um evento potencialmente traumático, o indivíduo responde de uma forma
condicionada às suas aprendizagens, personalidade, contexto e às características da própria
situação (Guerreiro et al., 2007). Estas circunstâncias concedem a este fenómeno a
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subjectividade que se torna única de sujeito para sujeito. Aquilo que pode ser traumático para
uma pessoa pode não ser para outra e mesmo sendo traumático para ambas, ambas irão reagir de
maneira diferente. Deste modo, a vulnerabilidade ao stress torna-se mutável, variando de
indivíduo para indivíduo, uma vez que há sujeitos que descompensam à menor contrariedade e,
outros, que resistam a um número relativamente elevado de situações desagradáveis (Vaz Serra,
2000a). A pessoa vulnerável ao stress, habitualmente, apresenta um perfil em que se realçam as
características como a pouca capacidade auto-afirmativa, fraca tolerância à frustração,
dificuldade em confrontar e resolver os problemas, preocupação excessiva pelos acontecimentos
do dia-a-dia e marcada emocionalidade (Vaz Serra, 2000b).
O presente estudo tem como um dos objectivos analisar a incidência de acontecimentos de
vida traumáticos junto de uma amostra da população universitária, bem como analisar a
vulnerabilidade ao stress dessa mesma amostra. Além disso, o nosso estudo procura avaliar a
existência de relações significativas entre a ocorrência de eventos potencialmente traumáticos e
a vulnerabilidade ao stress. Por outro lado, torna-se também interessante averiguar a existência
deste tipo de relação em função do sexo.
Método
Participantes
A amostra é constituída por 274 estudantes do ensino superior, dos quais 148 são do sexo
feminino e 126 do sexo masculino, de diferentes cursos e anos, desde o 1º ao 2º ciclo de estudos
pós Bolonha, pertencentes à Universidade de Aveiro (UA). A idade dos participantes variou
entre 18 e 42 anos (M=21.33; DP=3.58). De referir que a confidencialidade foi mantida durante
todo o processo.
Instrumentos
Foi aplicada a Lista de Acontecimentos de Vida – CAPS de Blake, Weathers, Nagy e
restantes colaboradores (1990), traduzida por Maia e Fernandes (2002), contendo 17 itens que
descrevem acontecimentos potencialmente traumáticos como desastres naturais, acidentes,
agressões, morte, entre outros. O participante teria de identificar e assinalar se já tinha
vivenciado alguns destes acontecimentos, se já tinha assistido, se soube que aconteceu, se não
tem a certeza ou se não se aplica (Pereira et al., 2009). Foram agrupadas as duas primeiras
categorias (“ocorreu-me” e “vi acontecer”) como um acontecimento potencialmente traumático
na vida do sujeito e os restantes (“soube que aconteceu”, “não tenho a certeza” e “não se
aplica”) como a não ocorrência de um acontecimento traumático na vida deste.
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Foi ainda utilizado o Questionário de Vulnerabilidade ao Stress (23QVS), de Vaz Serra
(2000), cuja designação se deveu ao facto da escala (tipo Likert), na sua versão final, ser
composta por 23 questões que se destinam a avaliar a vulnerabilidade que o indivíduo tem ao
stress, em relação com o desenvolvimento de psicopatologia. Cada um dos itens é avaliado por
uma escala de 0-4 pontos, que avalia o grau de concordância que o indivíduo apresenta em
relação à afirmação que é feita no item (desde “concordo em absoluto” até “discordo em
absoluto”). O 23QVS é constituído por sete factores, sendo que a composição de cada um parece
traduzir o seguinte significado: Factor 1: Perfeccionismo e intolerância à frustração; Factor 2:
Inibição e dependência funcional; Factor 3: Carência de apoio social; Factor 4: Condições de
vida adversas; Factor 5: Dramatização da existência; Factor 6: Subjugação e Factor 7:
Deprivação de afecto e rejeição. Um valor de 43, obtido no preenchimento do 23QVS, constitui
o ponto de corte acima do qual uma pessoa se revela vulnerável ao stress (Vaz Serra, 2000b).
Procedimento
A participação dos estudantes neste estudo foi voluntária, sendo dadas algumas instruções
verbais antes da realização dos questionários, bem como instruções escritas através do
consentimento informado. Os instrumentos, disponibilizados pelas investigadoras, foram
aplicados em contexto de sala de aula, depois de se obter autorização dos professores, na
mediateca e na biblioteca da UA. A duração média das respostas aos questionários utilizados
foi, aproximadamente, de 5 minutos. As análises estatísticas foram executadas e os dados
resultantes analisados mediante o programa estatístico Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS), versão 17.
Resultados
Relativamente aos acontecimentos de vida verifica-se, neste estudo, poucos
acontecimentos indutores de trauma No entanto, conforme os quadros 1 e 2 pode-se apurar que,
da lista de acontecimentos traumáticos que foi apresentada aos participantes, os eventos mais
vivenciados pelos mesmos foram, respectivamente, os acidentes de transporte (64,6%), a
agressão física (49,3%) e a doença ou ferimento com perigo de vida (38,7%). Os menos
vivenciados foram, pela mesma ordem, a captura ou sequestro (2,2%), o combate ou exposição a
zona de guerra (2,6%) e a agressão sexual (3,3%). Além disso, ao diferenciar sexos, verifica-se
que os acontecimentos mais vivenciados pelos homens foram por ordem decrescente: Acidente
de transporte (67,5%), agressão física (59,5%) e fogo ou explosão (44,4%). Os menos intensos
foram: agressão sexual (3,2%) e captura ou sequestro (3,2%). Nas mulheres, os acontecimentos
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mais intensos foram, respectivamente, acidente de transporte (62,2%), agressão física (40,5%) e
doença ou ferimento com perigo de vida (41,2%), enquanto que os menos vivenciados foram o
combate ou exposição à guerra (0,7%) e a captura ou sequestro (1,4%).
Quadro 1: Acontecimentos de vida com trauma

Lista de Acontecimentos de Vida

Com acontecimentos de vida
indutores de stress

Masculino

Feminino

Desastre natural

22,00%

27,00%

18,20%

Fogo ou explosão

37,60%

44,40%

31,80%

Acidente de transporte

64,60%

67,50%

62,20%

Acidente de trabalho

22,30%

31,00%

14,90%

Exposição a substâncias tóxicas

10,20%

9,50%

10,80%

Agressão física

49,30%

59,50%

40,50%

Ameaça com arma

18,20%

30,20%

8,10%

Agressão sexual

3,30%

3,20%

3,40%

Outra experiência sexual

5,50%

6,30%

4,70%

Combate ou exposição à guerra

2,30%

4,80%

0,70%

Captura, sequestro

2,20%

3,20%

1,40%

Doença ou ferimento com perigo de vida
Sofrimento humano intenso

38,70%

35,70%

41,20%

34,70%

28,60%

39,90%

Morte repentina ou violenta

10,60%

13,50%

8,10%

Morte inesperada de alguém próximo

20,10%

21,40%

18,90%

Causar sofrimento, dor ou morte a alguém

20,10%

21,40%

18,90%

Outro acontecimento stressante

36,90%

34,90%

38,50%

Quadro 2: Acontecimentos de vida sem indução de trauma

Lista de Acontecimentos de Vida

Sem acontecimentos de vida
Masculino
indutores de stress

Feminino

Desastre natural

78,00%

73,00%

81,80%

Fogo ou explosão

62,40%

55,60%

68,20%

Acidente de transporte

35,40%

32,50%

37,80%

Acidente de trabalho

77,70%

69,00%

85,10%

Exposição a substâncias tóxicas

89,80%

90,50%

89,20%

Agressão física

50,70%

40,50%

59,50%

Ameaça com arma

81,80%

69,80%

91,90%

Agressão sexual

96,70%

96,80%

96,60%

Outra experiência sexual

94,50%

93,70%

95,30%

Combate ou exposição à guerra

97,70%

95,20%

99,30%

Captura, sequestro

97,80%

96,80%

98,60%

Doença ou ferimento com perigo de vida

61,30%

64,30%

58,80%
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Sofrimento humano intenso

65,30%

71,40%

60,10%

Morte repentina ou violenta

89,40%

86,50%

91,90%

Morte inesperada de alguém próximo

79,90%

78,60%

81,10%

Causar sofrimento, dor ou morte a alguém

79,90%

78,60%

81,10%

Outro acontecimento stressante

63,10%

65,10%

61,50%

Um dado curioso refere-se ao facto que 36,9% dos inquiridos apontem como
acontecimento indutor de trauma “outros acontecimentos stressantes”. Deste modo, estes
resultados despertam-nos para a necessidade de identificar qual/quais os acontecimentos a que
os estudantes se referem.
No que concerne à vulnerabilidade ao stress, de acordo com o Quadro 3, os valores mais
elevados verificam-se ao nível do Perfeccionismo e intolerância à frustração (F1), Dramatização
da existência (F5) e Subjugação (F6). Os valores mais baixos surgem ao nível da Carência de
apoio social (F3).
Quadro 3: Média dos Factores de vulnerabilidade ao stress
Factores

Média

F1: Perfeccionismo e intolerância à frustração

2,08

F2: Inibição e dependência funcional

1,298667

F3: Carência de apoio social

0,986667

F4: Condições de vida adversas

1,126667

F5: Dramatização da existência

1,845556

F6: Subjugação

1,485833

F7: Deprivação de afecto e rejeição

1,214444
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No que diz respeito à existência de uma relação significativa entre a incidência de
acontecimentos potencialmente traumáticos e a vulnerabilidade ao stress, constatou-se que a
mesma não se verificou (r=.06, p>.05), bem como a relação entre os acontecimentos de vida
sem indutores de trauma com a vulnerabilidade ao stress (r=-.06, p>.05). No entanto, em função
do sexo, e em concreto nas mulheres, existe uma relação significativa entre acontecimentos de
vida traumáticos com vulnerabilidade ao stress (r=.151, p<.05) Isto indica que quanto mais
acontecimentos traumáticos as mulheres vivenciam, mais vulneráveis se tornam ao stress. O
mesmo não aconteceu aos homens (r=-.085, p>.05). Além disso, verificaram-se diferenças
significativas quanto ao sexo relativamente aos acontecimentos de vida traumáticos (r=.15,
p<.01) e à vulnerabilidade ao stress (r=.1, p<.01), sendo o sexo masculino mais vulnerável ao
stress (M=43.15, SD=9.36), comparativamente ao sexo feminino (M=41.13, SD=0.002) e,
também, com mais acontecimentos de vida indutores de trauma (M=0.26, SD= 2.84) do que as
mulheres (M=0.21, SD= 0.002).	
  
Discussão
Os resultados do nosso estudo indicam que a vivência de um ou mais acontecimentos
traumáticos é comum entre os estudantes universitários. Contudo, estes resultados, quando
comparados com outros estudos efectuados com o mesmo tipo de população, poderão ser
considerados reduzidos relativamente à prevalência destes acontecimentos de vida. Por
exemplo, Green (1995; cit. por Bernat et al., 1998) constatou que mais de 90% dos estudantes
universitários relataram vivenciar pelo menos um acontecimento potencialmente traumático ao
longo das suas vidas. O presente estudo revela que 23,5% dos estudantes universitários
inquiridos apresentam um ou mais acontecimentos traumáticos, o que não vai ao encontro dos
resultados obtidos por Bernat et al. (1998), em que demonstram que 67% dos respondentes
tinham pelo menos um acontecimento traumático.
Relativamente à vulnerabilidade ao stress, verificou-se que os homens são mais
vulneráveis ao stress do que as mulheres, o que não vai ao encontro do estudo conduzido por
Pereira et al. (2009). Além disso, os nossos resultados indicam-nos que a prevalência dos
acontecimentos potencialmente traumáticos é maior nos homens do que nas mulheres, sendo que
os acidentes de trânsito e a agressão física são os mais vivenciados pelos homens, o que
corrobora com os dados do estudo conduzido por Bernat et al. (1998). No entanto, apenas se
verificou uma relação significativa entre as variáveis acontecimentos de vida traumáticos e
vulnerabilidade ao stress no caso das mulheres, o que nos leva a crer que, nos homens, os
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acontecimentos de vida stressores, não propriamente traumáticos, os pode conduzir à exaustão
dos recursos de coping, tornando-os mais vulneráveis (Holmes & Masuda, 1974; cit. por
Solomon, Zur-Noah, Zerach & Keinan, 2008).
Deste modo, conclui-se que a vulnerabilidade ao stress é muito variável de indivíduo
para indivíduo, existindo pessoas que descompensam à menor contrariedade e outras que
parecem resistir a um grande número de situações desagradáveis. A aptidão revelada por um
indivíduo na sua adaptação a um acontecimento traumático é afectada por múltiplas variáveis,
envolvendo a forma como este reavalia e reorganiza os seus objectivos pessoais em resposta ao
acontecimento. Além disso, torna-se importante ter em consideração que os acontecimentos de
vida stressantes, tais como os traumáticos, entre outros, perturbam a homeostasia dos
indivíduos, visto que estão associados a um risco acrescido de desenvolverem consequentes
adversidades físicas e psicológicas, tal como defendido por Breslau, Chilcoat, Kessler e Davis
(1999; cit. por Solomon et al., 2008). Assim, sendo o stress um factor perturbador do bem-estar
físico e mental dos estudantes universitários, torna-se crucial a promoção de estratégias de
ajustamento e coping para ultrapassar o evento penoso de forma a proporcionar a atribuição de
um significado menos importante a essa situação, para que não se torne traumática.
Este estudo teve em consideração os resultados obtidos por vários autores neste âmbito,
no momento presente desta investigação. Contudo, uma das limitações a apontar nesta
investigação foi a utilização de um instrumento (“CAPS”), em que as questões poderiam ser
interpretadas de forma diferente de indivíduo para indivíduo. A não inclusão da possível
sintomatologia de Perturbação de Stress Pós-traumático nos participantes constitui uma outra
limitação deste estudo. Desta forma, seria pertinente, numa investigação futura, avaliar a
presença, ou não, deste facto, tendo em conta que uma boa rede de apoio social seria um factor
atenuante ou mesmo impeditivo para o aparecimento de transtornos psicopatológicos. Além
disso, a experiência de um acontecimento traumático pode ser compreendida pelo sujeito de
variadas formas, sendo que o significado por ele atribuído é fundamental para a percepção de tal
acontecimento. Poder-se-ia, então, avaliar de que forma é que o acontecimento mencionado foi
percebido pelo indivíduo. Por outro lado, evidências empíricas indicam que as experiências
traumáticas têm uma relação com a adopção de comportamentos de risco, como por exemplo, a
incidência de consumo de álcool (Dube, Anda, Felitti, Edwards, & Croft, 2002; cit. por Maia &
Seabra, 2007) e o abuso de drogas (Briere, Woo, McRae,Foltz, & Sitzman, 1997; Cármen,
Rieker, & Mills, 1984; Dube et al., 2003; Shanta et al., 2003; cit. por Maia & Seabra, 2007).
Neste contexto, é nosso entender que seria importante averiguar tal facto em estudantes
universitários, visto ser de grande utilidade para uma melhor prática preventiva junto dos alunos
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com mais acontecimentos traumáticos. Por último, uma outra proposta para uma futura
investigação seria a expansão da amostra a outras universidades, comparando diferenças ao
nível das idades dos sujeitos e ao nível da formação académica em que se encontram.
Assim, esta investigação pretende contribuir para o corpo crescente de pesquisas sobre a
importância de reconhecer e perceber de que forma os acontecimentos traumáticos dos
estudantes universitários os tornam mais vulneráveis ao stress. Deste modo, pretende-se
salientar a necessidade de se desenvolver políticas de saúde eficazes e estratégias de intervenção
que visem a promoção de uma maior resistência ao stress.
Referências
Amaral, A. P. (2008). A importância da vulnerabilidade ao stress no desencadear de doença física e mental
perante circunstâncias de vida adversas. Dissertação de Doutoramento, Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra, Coimbra.
Bernat, J.A., Ronfeldt, H. M., Calhoun, K. S. & Arias, I. (1998). Prevalence of traumatic events and peritraumatic
predictors of posttraumatic stress symptoms in a nonclinical sample of college students. Journal of
Traumatic Stress, 11, 645-664. doi: 10.1023/A:1024485130934
Guerreiro, D., Brito, B., Baptista, J. L. & Galvão, F. (2007). Stress Pós-Traumático: Os Mecanismos do Trauma.
Acta Med Port, 20, 347-354.
Krause, N. (2005). Traumatic events and meaning in life: exploring variations in three age cohorts. Ageing &
Society, 25, 501-524. doi: 10.1017/S0144686X0500382X
Maia, A. C. & Seabra, A. (2007). Experiências adversas, comportamentos de risco, Queixas de saúde e
preocupações modernas de saúde Em universitários: uma comparação Entre diferentes licenciaturas.
Psicologia, Saúde & Doenças, 8(2), 167-180.
Margis, R., Picon, P., Cosner, A. & Silveira, R. (2003). Relação entre estressores, estress e ansiedade. R. Psiquiatr.
RS, 25 (Supl I), 65-74.
Pereira, A., Monteiro-Ferreira, Melo, A., Rodrigues, M., Vasconcelos, G., Vagos, P., Santos, L., Ventura de Pinho,
Gomes, A., Carvalho, A., Monteiro, S. & Torres, A. (2009). Vulnerabilidade ao stress e ocorrências
traumáticas em universitários. In A. Maia, S., Silva & Pires, T. (Orgs), Desafios da saúde e
comportamentos: actores, problemáticas e contexto: Actas do 1º Congresso de Saúde e Comportamento dos
Países de Língua Portuguesa (pp. 385-393). Braga: CIPSI edições. (ISBN: 978-989-95509-1-9).
Perrier, C. P. K., Boucher, R., Etchegary, H., Sadava, S. W. & Molnar, D. S. (2010). The Overlapping
Contributions of Attachment Orientation and Social Support in Predicting Life-Events Distress. Canadian
Journal of Behavioural Science, 42(2), 71-79. doi: 10.1037/a0018337
Ramos, R. (2004). Acontecimentos de Vida na Infância e Percepção de Stress na Adultez. Dissertação de Mestrado,
Universidade do Minho, Braga.
Riggs, S. A. & Han, G. (2009). Predictors of Anxiety and Depression in Emerging Adulthood. J Adult Dev, 16, 3952. doi: 10.1007/s10804-009-9051-5
Solomon, Z., Zur-Noah, S., Zerach, G. & Keinan, G. (2008). The Contribution of Stressful Life Events Throughout
the Life Cycle to Combat-Induced Psychopathology. Journal of Traumatic Stress, 21(3), 318-325.

325	
  
	
  
	
  

Vaz Serra, A. (2000a). A vulnerabilidade ao stress. Psiquiatria Clínica, 21(4), 261-278.
Vaz Serra, A. (2000b). Construção de uma escala para avaliar a vulnerabilidade ao stress: a 23QVS. Psiquiatria
Clínica, 21 (4), 279-308.

326	
  
	
  
	
  

	
  
Estudo exploratório acerca das atitudes e práticas dos jovens universitários face ao cancro
da mama	
  
Diana Lemos & Tiago Pinto
Universidade de Aveiro
A psico-oncologia é a área da psicologia que se encarrega do estudo e da actuação junto
daqueles que padecem ou padeceram de uma doença oncológica, com vista a influir sobre os
mecanismos psicológicos que foram afectados durante o processo de toda a doença. O
diagnóstico de cancro acarreta sempre factores altamente nefastos para o bem-estar psicológico
da pessoa que o padece e do seu meio envolvente. Sentimentos como o medo da morte, dor e
angústia são uma constante na vida dos mesmos.
No que refere ao caso específico do cancro da mama este, além dos factores em cima
numerados, transporta consigo uma serie de outros factores ligados à feminilidade, maternidade
e sexualidade da mulher. Bertero (2002) indica que as mudanças físicas inerentes ao tratamento
do cancro da mama vão alterar, necessariamente a auto imagem das mulheres, tendo
repercussões nos seus relacionamentos interpessoais e, em particular nas suas relações íntimas e
pessoais, tendo nesta situação o companheiro da mulher um papel preponderante (Rebelo,
Rolim, Carqueja & Ferreira, 2007).
Dada a panóplia de factores psicológicos que esta doença acarreta, o psico-oncologista
tem um papel valorizado ao longo do processo oncológico, tendo como principal função
melhorar a qualidade de vida do doente, facultando o suporte psicológico em todas as fases da
doença. O psicólogo utiliza conhecimentos educacionais, integrados e metodológicos intervindo
nas seguintes áreas: prevenção do cancro (junto de uma equipa multidisciplinar implementa
programas educacionais e de rastreio), apoio ao doente (esclarecer o paciente sobre a doença e
tratamentos bem como, elucidar da importância do envolvimento do paciente na terapia para
alcançar a cura), apoio à família (elucidar os parentes da possível modificação de
comportamento do paciente, orientar quanto à doença, tratamento e emoções). Por último, o
psico-oncologista tem, também, como função dar apoio aos profissionais de saúde no sentido da
promoção de estratégias de coping adaptativas face à morte, dor, tristeza… (Silva, Loureiro e
Sousa, 2004).
A detecção precoce do cancro da mama pode reduzir substancialmente a mortalidade, daí
acreditarmos que um psicólogo da saúde assume um papel preponderante na educação e
promoção da mesma; apelar à consciencialização dos jovens para o rastreio é imperativo.
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Segundo Pais Ribeiro (2007, cit. por Pereira, 2008) a prevenção está associada a todas as acções
que são implementadas, de acordo com a fase da doença.
Na fase da educação e promoção da saúde importa clarificar quais os factores de risco,
que se dividem em dois grandes grupos: factores de risco não modificáveis (intrínsecos ao
organismo) e factores de risco modificáveis (variáveis consoante o estilo de vida). Os factores
não modificáveis referem-se ao género (ao ser-se mulher tem-se uma probabilidade muito maior
de contrair a doença), à idade (cada dez diagnósticos de cancro da mama incidem em mulheres
com mais de cinquenta anos), aos factores genéticos (quando ocorrem mutações nos genes
BRCA1 e BRCA2 a probabilidade de se desenvolver a patologia é de 50% a 85% maior que
uma mulher sem esta condição), à história familiar (o risco aumenta se a mãe ou irmã já
padeceram da doença), e, por último, à história própria de cancro da mama (alguém que já tenha
tido cancro da mama a probabilidade de reincidir é muito elevada) (Pereira, 2008). No que
concerne aos factores modificáveis relacionados com o estilo de vida, estes indicam-nos que
uma mulher, por exemplo, que consuma álcool, que não pratique exercício físico e que tenha
uma alimentação desregrada tem maiores probabilidades de desenvolver a patologia.
Segundo Pereira e colaboradores (2007, in Pereira, 2008), os estudos indicam que existe
uma maior preocupação com a utilização de fármacos do que propriamente com a fomentação
de programas de promoção da saúde.
Sabemos que quanto mais precoce for a detecção, maior e melhor será a expectativa de
vida. Nesse sentido, em Portugal, a Liga Portuguesa Contra o Cancro, junto dos seus núcleos
regionais realiza um eficaz programa de rastreio do cancro da mama, efectuando em todas as
mulheres entre o 45-69 anos de idade o exame de mamografia com uma periocidade de 2 em 2
anos (Marques, 2003). No sentido de promover a saúde das jovens mulheres assintomáticas a
partir dos vinte anos é aconselhado fazer um cuidadoso auto-exame mensal após o período
menstrual. As mulheres com antecedentes familiares ou pessoais de cancro deverão ter um
maior cuidado consultando o seu médico que julgará se será ou não necessário um exame mais
profundo. Vários estudos indicam que a taxa de sobrevivência varia entre 15 a 30% em exames
regulares à mama, entenda-se auto-exame (Huguley e tal., 1988; Vassey, 1987, in Pereira,
2008).
A detecção precoce ganha ainda maior importância se pensarmos que na Europa uma em
cada quatro pessoas já teve, tem ou poderá vir a ter de enfrentar o cancro. Ao manter-se a taxa
de crescimento, um europeu em cada três será atingido pela doença, que em Portugal é a
segunda causa de morte desde há várias décadas (Miranda, 1994, in Patrão e Leal, 2004).
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Contudo o nosso país é, comparativamente com a restante da Europa, um dos que possui menor
incidência (Tyczynski, Bray e Parkin, 2002, in Patrão e Leal, 2004).
Por outro lado, aproximadamente 190,000 mulheres nos EUA são diagnosticadas
anualmente com cancro de mama (Jemal et al., 2008, in Anagnostopoulos e Myrgianni, 2009),
enquanto que na Europa excede os 400,000 por ano (Ferlay et al., 2007, in Anagnostopoulos e
Myrgianni, 2009). Relativamente ao sexo masculino em 2009, um número estimado de 1,910
novos casos de cancro de mama foram diagnosticados, levando à morte de 440 homens nos
Estados Unidos (American Cancer Society, 2009, in Winkeljohn, 2010). De acordo com a
World Health Organization (2009, in Winkeljohn, 2010), o cancro da mama é o segundo tipo de
cancro mais comum, sendo apenas ultrapassado pelo cancro do pulmão e a quinta causa de
morte por cancro nas mulheres em todo o mundo.
Posto o anterior, importa saber até que ponto as jovens mulheres portuguesas estão
alertadas para a importância e prática do rastreio precoce do cancro da mama. O presente
trabalho pretende identificar as atitudes e as práticas dos universitários portugueses
relativamente ao rastreio precoce do cancro da mama.
Metodologia
Amostra
A nossa amostra é constituída por 163 indivíduos de ambos os sexos, sendo que 116
pertencem ao sexo feminino e 47 do sexo masculino. A faixa etária está compreendida entre os
19 e os 31 anos de idade (M = 22,9; DP = 2,49). Os jovens encontram-se a frequentar o ensino
superior em variadas universidades e ao longo de todo o país.
A nossa amostra é de conveniência na medida em que apenas foram inquiridos
indivíduos que frequentam o ensino superior e que as suas habilitações literárias variam entre
licenciatura e doutoramento.
Instrumento
Para apurar quais as atitudes e praticas dos jovens relativamente ao rastreio precoce do
cancro da mama, no nosso estudo utilizamos um questionário concebido especialmente para o
efeito, constituído por dez itens, sendo todos de reposta fechada.
Procedimentos
No que concerne ao procedimento de aplicação os inquiridos foram informados dos
objectivos do estudo bem como foi garantida a total confidencialidade dos seus dados. O
contacto foi assente em formas distintas: formato electrónico e formato papel, entregue pelos
investigadores. Os questionários foram recolhidos entre os meses de Março e Abril de 2010.
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Resultados
O quadro 1 mostra a análise descritiva da amostra relativamente às principais variáveis
consideradas.
Quadro 1 – Análise descritiva da amostra e frequências (N= 163)
N

%

Sexo
Feminino
Masculino

116
47

71,2
28,8

Licenciatura
Mestrado
Doutoramento

81
78
4

49,7
47,9
2,5

Palpação Mamária
Mamografia
Os dois anteriores
Outro (ecografia)
Nenhum

41
4
10
9
99

25,2
2,5
6,1
5,5
60,7

Bragança
Braga
Porto
Aveiro
Coimbra
Lisboa
Leiria
Viseu
Faro
Madeira
Fora de Portugal

2
7
57
59
9
13
2
7
1
2
4

1,2
4,3
35
36,2
5,5
8
1,2
4,3
0,6
1,2
2,5

Curso

Exames

Distrito

O quadro 2 mostra-nos que no sexo feminino, a maior parte encontra-se a frequentar um
Mestrado (52,6%) enquanto que a maioria homens encontra-se a frequentar uma Licenciatura
(61,7%).
Quadro 2 –Cruzamento entre a variável Sexo e Curso
Curso
Sexo

feminino
masculino

N
%
N
%

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

52
44,8%
29
61,7%

61
52,6%
17
36,2%

3
2,6%
1
2,1%

No quadro 3 podemos constatar que 50,9% das mulheres não efectuam qualquer tipo de
exame e 30,2% apenas efectua o exame palpação mamária. Em relação ao sexo masculino,
85,1% não efectua nenhum exame e apenas 12,8% faz auto-exame (palpação mamária).
330	
  
	
  
	
  

Quadro 3 – Cruzamento entre a variável Sexo e Exames
Exames

Sexo

feminino
masculino

N
%
N
%

Palpação
Mamária

Mamografia

Palpação e
Mamografia

35
30,2%
6
12,8%

4
3,4%
0
0%

10
8,6%
0
0%

Outro
Nenhum
(ecografia)
8
6,9%
1
2,1%

59
50,9%
40
85,1%

No quadro 4 podemos verificar que 50,8% das mulheres pertence à região Centro (Viseu,
Aveiro, Coimbra e Leiria) seguido de 36,2% em relação à região Norte (Porto, Bragança e
Braga) de Portugal. Contrariamente, no sexo masculino a maioria pertence à zona Norte (51%)
seguida da região Centro com 38,3%.
Quadro 4 – Cruzamento entre a variável Sexo e Região
Região
Sexo

feminino
masculino

N
%
N
%

Zona Norte

Zona Centro

Lisboa

Algarve

Madeira

Fora de Portugal

42
36,2%
24
51%

59
50,8%
18
38,3%

10
8,6%
3
6,4%

0
0%
1
2,1%

1
0,9%
1
2,1%

4
3,4%
0
0%

Na figura 2 podemos verificar que no intervalo etário dos 19 aos 24 anos que existe uma
menor preocupação com o rastreio, uma vez que é nestas idades que muitos dos jovens admitem
não realizar qualquer tipo de exame de prevenção do cancro.
Figura 2 – Idade vs Exames
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Discussão
	
  

Os resultados deste estudo exploratório são baseados nas respostas, de 163 indivíduos
(homens e mulheres), a um questionário desenvolvido especialmente para este propósito.
O cancro da mama é a segunda maior causa de morte em Portugal e apesar das
estatísticas assustadoras da LPCC de que todos os dias 11 mulheres são diagnosticadas com a
neoplasia mamária, verifica-se (quadro 3) que 50,9% das mulheres universitárias portuguesas
não realizam qualquer tipo de exame, encontrando-se maioritariamente na faixa etária dos 21
anos (figura 2).
Acreditamos que apesar de poderem ter acesso a algum conhecimento sobre a temática
as jovens ainda não estão consciencializadas que o diagnóstico precoce é o caminho a seguir
para se travar a guerra ao Cancro da Mama, considerando, por isso, imperativo a continuação de
campanhas de sensibilização junto dos jovens adultos.
Ao efectuarmos a nossa pesquisa para o artigo deparamo-nos com dados estatísticos
preocupantes, por dia 4 mulheres em Portugal morrem com cancro da mama, tornando-se por
isto imperativo fomentar campanhas de prevenção oncológica junto dos jovens portugueses,
consciencializando para o diagnóstico precoce (auto-exame, mamografia e o exame clínico)
como forma de travar o número crescente de casos.
De acordo com os resultados obtidos, consideramos importante a inserção de psicólogos
junto dos centros de saúde no sentido de poderem realizar campanhas de sensibilização,
elucidação e promoção junto de todos os jovens.
Para o futuro arriscamo-nos a propor a realização de mais estudos exploratórios para
perceber se a tendência dos nossos resultados se mantém. Consideramos ainda, propor, um
estudo que visasse compreender se os jovens que já tenham tido algum familiar com cancro da
mama se comportam de maneira significativamente diferente de todos os outros face ao rastreio
do fenómeno oncológico.
Com o aumento da esperança de vida e com a evolução da Medicina (na área da
Oncologia), o cancro passou a ser um dos principais problemas do séc. XX e, por isso, uma das
doenças mais temidas pela Humanidade (Ramos e Patrão, 2005). Tal reitera a necessidade de
promover e consciencializar a população para a importância das práticas de rastreio precoce
individuais, como contributo essencial para a prevenção desta doença.
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Ser optimista acerca do optimismo: Sua importância na gestão do stress de estudantes de
enfermagem
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A relevância do estudo do stress experienciado pelos estudantes durante a formação
inicial em Enfermagem, concretamente nos ensinos clínicos de Enfermagem (ECE) onde são
prestados cuidados continuados aos utentes, prende-se com o facto do stress poder interferir na
qualidade dos cuidados prestados e na relação que se estabelece entre os diversos intervenientes
(Rodrigues & Veiga, 2006).
No caso concreto dos estudantes estagiários, as múltiplas actividades, tarefas e desafios
que têm que enfrentar podem levar à ocorrência de problemas nos seus sistemas biológico e
psicológico, o que poderá afectar a eficácia e a capacidade de adaptação dos mesmos (Arslan,
Dilmaç & Hamarta, 2009).
Uma das variáveis que tem emergido como factor que exerce influência nas respostas do
indivíduo ao stress é referente ao optimismo-pessimismo.
O optimismo traduz uma predisposição emocional e cognitiva generalizada para pensar e
reagir emocionalmente aos outros, a acontecimentos e a situações de uma maneira positiva e
favorável e, de uma forma geral, para esperar resultados positivos e benéficos em detrimento de
resultados negativos, maus e nefastos (Mehrabian, 1998).
O optimismo disposicional, definido como a expectativa generalizada, relativamente
estável, de que resultados positivos ocorrerão em domínios da vida importantes, tem estado
associado a um melhor bem-estar físico e psicológico, durante períodos de stress (Scheier &
Carver, 1992; Smith, Young & Lee, 2004).
O optimismo tem surgido também associado a uma auto-estima elevada (Scheier, Carver
& Bridges, 1994), a menos stress e a menos sintomas físicos e psicológicos e a uma maior
satisfação com a vida (Armata & Baldwin, 2008; Grote, Bledsoe, Larkin, Lemay & Brown,
2007).
O optimismo tem sido considerado um factor de protecção que contribui para a
resiliência no confronto com o stress, daí a importância do seu estudo e da sua promoção (BenZur, 2008; Grote et al., 2007; Peterson, 2000).
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O estudo que se apresenta tem como objectivos avaliar o optimismo dos estudantes e
analisar a relação entre esta variável e a percepção de situações de stress em ensino clínico de
Enfermagem e as manifestações do stress. Pretende-se reflectir sobre propostas de promoção do
optimismo.
Método
Participantes
Definiram-se como critérios de inclusão na amostra os seguintes: Ser estudante do Curso
de Licenciatura em Enfermagem numa Escola Superior de Saúde/Enfermagem pública da zona
centro; Ter concluído um ECE no ano lectivo em que se encontrava matriculado; Estar presente
no momento de administração do protocolo de investigação e; Participar de livre vontade no
estudo.
A amostra do estudo foi constituída por 1283 estudantes do curso de Licenciatura em
Enfermagem, de cinco Escolas Superiores de Saúde da Zona Centro, que tinham concluído o
ECE no ano lectivo de 2006/2007. Do total da amostra, 1044 estudantes (81.4%) eram do sexo
feminino e 239 (18.6%) do sexo masculino. As idades dos participantes variavam entre os 18 e
os 38 anos, com uma média de 20.94 anos (DP=2.05).
Relativamente ao ano de frequência do curso, 191 estudantes (14.9%) frequentavam o 1.º
ano, 369 (28.8%) eram estudantes do 2.º ano, 438 (34.1%) andavam no 3.º ano e 285 (22.2%)
encontravam-se no 4.º ano.
Para 697 dos estudantes (54.3%) da nossa amostra, o ECE foi percepcionado como
stressante.
Instrumentos
Para a caracterização sócio-demográfica e do ECE, elaborámos um conjunto de questões
de resposta fechada e aberta.
Para avaliar o optimismo foi utilizada a Escala de Optimismo-Pessimismo (versão
traduzida e adaptada da The Mehrabian Optimism-Pessimism Scale - Mehrabian, 1998),
constituída por 8 itens num formato de resposta tipo Likert de 9 pontos, variando de “concordo
totalmente” a “discordo totalmente”, no qual os participantes referem o seu grau de acordo ou
desacordo face a cada um dos itens.
A percepção de situações de stress em ECE foi estudada com recurso à Escala de Stress
em ECE. Trata-se de uma escala constituída por 49 itens, cada um deles traduzindo situações
que são susceptíveis de ocorrer no decurso do ECE e de induzir stress nos estudantes. Os itens
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são apresentados num formato tipo Likert de 5 pontos, em que 1 representa “discordo
totalmente” e 5 “concordo totalmente”. Pontuações mais altas traduzem uma percepção mais
elevada de factores indutores de stress em ECE. A escala avalia cinco tipos de situações de
stress: orientação em ECE, situações específicas de Enfermagem, avaliação, aspectos pessoais e
gestão do tempo e do trabalho.
As manifestações do stress foram avaliadas com recurso à Escala de Manifestações do
Stress (EMS). Trata-se de uma escala de auto-resposta constituída por 35 itens, cada um
descrevendo sintomas de natureza física, cognitivo-emocional ou comportamental. Os
estudantes eram solicitados a responder a cada item em função da frequência com que
experimentavam a sua ocorrência, num formato de resposta tipo Likert de cinco pontos (1 –
nunca; 2 - poucas vezes; 3 - algumas vezes; 4 – muitas vezes; 5 – sempre).
Procedimento
Após autorização dos Conselhos Directivos das 5 Escolas Superiores de Saúde da Região
Centro solicitámos a colaboração dos estudantes na investigação. Os mesmos foram informados
do âmbito, natureza e objectivos do estudo, sendo garantida a confidencialidade dos resultados,
o carácter anónimo dos dados recolhidos, bem como a sua participação voluntária no estudo.
Os questionários foram administrados de forma colectiva pelos responsáveis pelos
ensinos clínicos, na respectiva reunião de avaliação, ou seja, após a conclusão dos ECE, o que
aconteceu entre os meses de Junho e Julho de 2007.
Para a análise dos dados recorremos ao programa estatístico SPSS (Statistical Package
for Social Sciences), versão 16.0.
Apresentação e discussão dos resultados
Neste ponto apresentam-se e discutem-se os principais resultados tendo presente os
objectivos subjacentes ao estudo.
Relativamente ao optimismo dos estudantes, tendo em conta as normas (M=10; DP=12)
apresentadas por Mehrabian (1998) constata-se que os estudantes ao nível do optimismo se
situam em torno da média (Tabela 1).
Tal resultado possibilita vislumbrar uma implicação prática, quer em contextos escolares,
quer em contextos clínicos, em termos de desenvolvimento de intervenções destinadas à
promoção de uma perspectiva mais optimistas nos estudantes.
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Tabela 1. Mínimos, máximos, média e desvio-padrão da Escala optimismo-pessimismo
n

Mínimo

Máximo

Média

DP

1283

-24.00

32.00

10.24

11.40

Para estudar a relação entre o optimismo-pessimismo e a percepção de situações de
stress procedemos ao cálculo do coeficiente de correlação de Pearson.
Da análise da Tabela 2 verifica-se a existência de correlações negativas e
estatisticamente significativas entre o optimismo e a percepção de situações de stress.
Tabela 2. Intercorrelação entre a Escala de Optimismo-Pessimismo e a Escala de Stress em ECE
Orientação em
ECE
OptimismoPessimismo

r
p

-.194**
.000

Situações
específicas
Enfermagem
-.221**
.000

Avaliação

Aspectos
pessoais

-.220**
.000

-.252**
.000

Gestão do
tempo e do
trabalho
-.164**
.000

Escala
Total
-.247**
.000

** Correlação significativa a .01 (bicaudal)

Os estudantes que obtiveram pontuações mais elevadas na medida de optimismo poderão
avaliar-se a si próprios como mais capazes de lidarem com as situações com que se deparam,
não as percebendo como stressantes. Por outro lado, poderão avaliar as mesmas mais em termos
de desafio do que de ameaça ou dano. Estes resultados revelam que os estudantes que são mais
optimistas acerca do seu futuro tendem a referir menos stress percebido que os seus colegas
pessimistas. Tais dados vão ao encontro da investigação que tende a evidenciar que quanto
maior o nível de optimismo menor a percepção de situações de stress (Ben-Zur, 2008; Chang,
2002; Grote et al., 2007; Huan, Yeo, Ang & Chong, 2006).
Os estudantes mais optimistas possuirão um sentimento de confiança de que as questões
irão ser resolvidas de forma bem sucedida perspectivam-se a eles próprios como exercendo um
maior controlo sobre as circunstâncias que os rodeiam (Mehrabian, 1998). Nesse sentido,
poderão avaliar-se a si próprios como sendo detentores de recursos intra e/ou interpessoais para
fazer face às mesmas (Chemers, Hu & Garcia, 2001) e, desse modo, terão uma menor
probabilidade de experienciar stress.
No que respeita à relação entre o optimismo e as manifestações do stress, verificaram-se
correlações negativas e estatisticamente significativas entre as referidas variáveis. Ou seja,
níveis mais elevados de optimismo estão associados a uma menor frequência de manifestações
do stress (Tabela 3).
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Tabela 3. Intercorrelação entre Escala de Optimismo-Pessimismo e a EMS
Optimismopessimismo
**

r
p

Cognitivo-emocionais
-.429**
.000

Físicas
-.275**
.000

Comportamentais
-.308**
.000

EMS total
-.408**
.000

Correlação significativa a .01 (bicaudal)

Verificou-se que quanto mais elevado o optimismo menos sintomatologia derivada do
stress foi manifestada pelos estudantes (Armata & Baldwin, 2008; Ben-Zur, 2008; Fischer &
Chalmers, 2008; Grote et al., 2007; Huan et al., 2006; Martins & Paúl, 2006; Rasmussen,
Scheier & Greenhouse, 2009).
Um estudante que seja capaz de estabelecer uma perspectiva positiva acerca do futuro e
que é encorajado a fazê-lo poderá reduzir a percepção de stress e as manifestações associadas ao
mesmo.
A facilitação e a prática incidindo na (re)descoberta das forças e potencialidades das
pessoas e dos sistemas e a criação de contextos de vida facilitadores de experiências óptimas e
positivas devem assumir-se como expoentes de novas linhas de investigação e de intervenção
psicológica (Neto & Marujo, 2007).
Conclusão
Tendo em conta as implicações do stress nos diversos domínios do funcionamento, a
promoção do bem-estar e da saúde deve ser uma preocupação e uma meta constante em todas as
etapas e contextos de vida, salientando-se o contexto educativo (Rodrigues, Pereira & Barroso,
2005). Tal compreende aspectos organizacionais, económicos, ambientais, a par de estratégias,
visando, em última análise, a mudança de comportamentos que conduzam à adopção de um
estilo de vida mais saudável (Ribeiro, 2007).
Verificámos que os estudantes da nossa amostra apresentaram níveis moderados de
stress. Ao nível da relação entre optimismo e percepção de stress e manifestações de stress,
constatou-se que quanto maior o nível de optimismo menor a percepção de situações de stress
em ECE e menor a frequência das manifestações do stress.
O optimismo disposicional parece ajudar os estudantes a lidarem melhor com as
situações de stress fazendo com que eles avaliem as mesmas de uma forma menos ameaçadora.
O optimismo pode ser alvo de modificação, quer em virtude dos acontecimentos de vida,
quer na sequência do desenvolvimento de intervenções deliberadas. Assim, importa promover
uma atitude optimista que possibilite aos indivíduos lidarem com as situações de stress de uma
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forma mais eficaz e positiva, quer através de intervenções e estruturas sociais que promovam o
sentido do optimismo, quer através de estratégias informais que reforcem o mesmo.
Ser optimista não é apenas ser positivo durante os bons momentos mas é,
fundamentalmente, ser capaz de manter pensamentos positivos acerca de si próprio mesmo
durante os contratempos que surgem na vida, e isso é que constitui o verdadeiro desafio.
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Optimismo disposicional e competências de auto-regulação e auto-eficácia em alunos de
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Num mercado global e cada vez mais dinâmico, o engenheiro de telecomunicações

necessita estar preparado com um conjunto sólido de conhecimentos técnicos mas também de
competências transversais como a resolução de problemas, tomada de decisão, aprendizagem
autónoma e contínua. Neste sentido, Kuri, Silva e Pereira (2006) apontam a crescente procura do
mercado de trabalho por profissionais flexíveis capazes de lidar com as constantes mutações
tecnológicas e sociais.
Os alunos do 3º ano do mestrado integrado em Engenharia Electrónica e
Telecomunicações da Universidade de Aveiro encontram no seu plano curricular a disciplina de
Projecto em Engenharia Electrotécnica. Trata-se de uma disciplina de aplicação e integração de
competências adquiridas ao longo do primeiro ciclo, tendo por base metodologias de projecto,
trabalho em equipa, e promoção da aprendizagem autónoma. Esta disciplina tem como
principais objectivos a aquisição de conhecimentos técnicos e o ensaio de papéis profissionais,
promovendo o desenvolvimento de competências transversais cada vez mais requisitadas pelo
mercado de trabalho e tão relevantes para o Processo de Bolonha, como a auto-regulação e a
auto-eficácia.
A teoria social cognitiva pressupõe que o comportamento é motivado e regulado por
mecanismos auto-regulados. Bandura (1991) refere que estes mecanismos operam segundo três
subfunções: a auto-monitorização do comportamento, seus determinantes e efeitos; a avaliação
do comportamento relativamente a padrões pessoais e contextuais; e auto-reacção afectiva. A
auto-regulação comporta também mecanismos de auto-eficácia.
De acordo com Bandura (1999), a auto-eficácia percebida refere-se à crença do
indivíduo acerca da sua capacidade em organizar e realizar as acções necessárias a situações
futuras. Estas crenças de eficácia condicionam a forma como as pessoas pensam, sentem, se
motivam e actuam.
Diversos estudos empíricos (por exemplo, Brissette, Scheier, & Carver, 2002; Scheier &
Carver, 1992; Scheier, Carver, & Bridges, 2002) demonstram que indivíduos mais optimistas
341	
  
	
  
	
  

adaptam-se melhor, quer psicológica quer fisicamente, a diferentes contextos, nomeadamente o
académico (Monteiro, Tavares, Pereira, 2008), em relação a indivíduos menos optimistas.
O optimismo disposicional, expectativa generalizada positiva, é uma variável
relativamente estável promotora do bem-estar psicológico. De uma maneira geral os indivíduos
optimistas quando confrontados com situações difíceis ou adversas têm a expectativa de as
ultrapassar e alcançar resultados positivos.
De acordo com a descrição anterior, estas variáveis estão associadas ao ajustamento
psicológico em situações e contextos inesperados pautados por alguma adversidade. Estes
contextos são particularmente familiares ao domínio das engenharias, mais concretamente das
telecomunicações, pelo que importa promover estratégias de adaptação dos alunos a realidade
profissionais futuras cada vez mais exigentes e mutáveis.
A investigação de variáveis psicológicas, como o optimismo, em engenheiros não é
muito extensa, tal como refere Jørgensen, Faugli, e Gruschke (2007). No presente estudo
procurámos estudar a relação entre o optimismo disposicional e a percepção de auto-regulação e
auto-eficácia em alunos de engenharia. Com este objectivo estabelecemos as seguintes
hipóteses:
1) Índices de optimismo disposicional mais elevados relacionam-se a uma percepção
mais positiva das competências de auto-regulação.
2) Índices de optimismo disposicional mais elevados relacionam-se a uma percepção
mais positiva das competências de auto-eficácia.
Método
Participantes
Os participantes deste estudo foram 51 alunos do 3º ano de Engenharia Electrónica e
Telecomunicações da Universidade de Aveiro, inscritos na disciplina de Projecto em Engenharia
Electrotécnica no ano lectivo de 2009/2010. Dos 51 participantes, 47 são do sexo masculino
(92.16%) e 4 do sexo feminino (7.84%). A idade dos participantes varia entre os 20 e os 44
anos, sendo a média 21.84 anos e o desvio-padrão 4.24. Apenas 2 participantes (3.92%) têm
estatuto de trabalhador-estudante. Ano de ingresso foi, para a grande maioria dos alunos, em
2007 (84.31)%. O curso de Engenharia Electrónica e Telecomunicações foi escolhido como
primeira opção para 45 alunos (88.24%).
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Instrumentos
O optimismo disposicional foi avaliado pela versão portuguesa do Life Orientation Test
– Revised (LOT-R; Scheier, Carver & Bridges, 1994), traduzida e adaptada por Monteiro,
Tavares e Pereira (2006). Este teste comporta uma escala de auto-resposta com 10 itens cotados
de acordo com uma escala de tipo likert de 5 pontos (0 = discordo completamente, a 4 =
concordo completamente). A pontuação mínima é de 0 e a máxima de 24. Seis itens são
indicadores de optimismo (1,3,4,7 e 9), sendo que três são cotados de modo inverso (itens 3,7 e
9). Os restantes quatro itens (2,5,6 e 8) são distractores e não são cotados nesta versão. Uma
análise da consistência interna realizada na versão original (Scheier et al., 1994) revelou um alfa
de Cronbach de .78.
A auto-regulação geral dos participantes foi avaliada através da adaptação portuguesa do
Self-Regulation (Schwarzer, 1999) de Paulo Dias e Ralf Schwarzer (2008). Esta escala refere-se
à auto-regulação pós-intencional, quando os indivíduos se encontram na fase de procura de
objectivos (goal-pursuit), e enfrentam dificuldades para manter a sua acção. Esta situação de
manutenção requer focar a atenção na tarefa e manter, ao mesmo tempo, um balanço emocional
favorável. Deste modo, a regulação atencional e a regulação emocional estão patentes nos itens
desta escala. Os participantes deverão cotar 10 afirmações de acordo com uma escala de 4
pontos (1 = nada verdadeiro, 2 = raramente verdadeiro, 3 = às vezes verdadeiro, 4 = mesmo
verdadeiro). Os itens 5, 7 e 9 são cotados na ordem inversa. Uma análise da consistência interna
realizada na versão original revelou um alfa de Cronbach de .76.
Por fim, o sentido auto-eficácia dos participantes foi avaliado pela General Perceived
Self-Efficacy Scale (Jerusalem & Schwarzer, 1981, versão portuguesa – Renato Nunes, Ralf
Schwarzer & Matthias Jerusalem, 1999). Trata-se de uma escala psicométrica de 10 itens
desenhada para avaliar as crenças optimistas do indivíduo para lidar com uma variedade de
desafios na vida. Cada uma das 10 afirmações é cotada pelo sujeito numa escala de 4 pontos (1=
de modo nenhum verdade, 4 = exactamente verdade). Ao contrário de outras escalas que foram
desenhadas para avaliar o optimismo, esta escala refere-se explicitamente à acção pessoal, ou
seja, à crença que as próprias acções são responsáveis por resultados positivos (Dunlap, 2005).
Os resultados desta escala apresentam correlações positivas com medidas de auto-estima,
optimismo, auto-regulação, e negativamente com sintomas psicopatológicos, como a ansiedade
e depressão, e físicos (Luszczynska, Gutiérrez-Doña, & Schwarzer, 2005).
Procedimentos
No decurso do 2º semestre do ano lectivo 2009/2010 os alunos inscritos em “Projecto em
Engenharia Electrotécnica” foram convidados pelos docentes a preencher um inquérito sobre o
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processo de ensino e aprendizagem da disciplina. Dos 94 alunos inscritos 51 preencheram este
inquérito e responderam, voluntariamente, a um conjunto de questionários apresentados como
fazendo parte de um estudo sobre variáveis psicológicas e estilos de aprendizagem.
Resultados
Caracterização da Amostra
Na tabela 1 são apresentados os resultados obtidos nos três testes. Em média, os
participantes deste estudo avaliaram-se positivamente nas escalas de auto-eficácia e autoregulação. Verificou-se uma maior amplitude na distribuição dos resultados relativamente ao
optimismo disposicional.
Tabela1 - Análise estatística das pontuações obtidas nos testes
Média
13.33
26.75
29.47

LOFT-R
Auto-regulação
Auto-eficácia

Desvio-padrão
4.32
4.58
3.67

Mínimo
1
18
19

Máximo
24
35
38

Relação entre o optimismo disposicional, auto-regulação e auto-eficácia
Na tabela 2 são apresentados os resultados da análise do teste de Spearman entre as
diferentes variáveis. Os resultados revelam a existência de uma correlação positiva e
significativa entre o optimismo disposicional e a auto-regulação (rsp = .420, p

0.01), isto é,

os estudantes que apresentam níveis mais elevados de optimismo disposicional tendem a
apresentar níveis mais elevados de auto-regulação. No entanto, o optimismo disposicional e a
auto-eficácia apresentam uma correlação positiva não significativa (rsp = .094, p

0.01). Por

outro lado, verifica-se também uma correlação positiva e significativa entre a auto-regulação e
auto-eficácia (rsp = .411, p

0.01), ou seja, estudantes que apresentam níveis mais elevados de

auto-regulação tendem também a apresentar níveis mais elevados de auto-eficácia.
Tabela 2- Correlações entre o optimismo disposicional, auto-regulação e auto-eficácia
LOFT-R
Auto-regulação
Auto-eficácia
** p

LOFT-R
1.000
.420**
.094

Auto-regulação
.420**
1.000
.411**

0.01

344	
  
	
  
	
  

Auto-eficácia
.094
.411**
1.000

Numa segunda análise procurámos comparar os participantes mais optimistas (O) e os
menos optimistas (P) em relação às variáveis auto-regulação e auto-eficácia. Dos 51
participantes 4 obtiveram pontuações iguais ou inferiores a 6 no LOFT-R, e 5 pontuações iguais
ou superiores a 18 (primeiro quartil e terceiro quartil, respectivamente).
Optimismo disposicional e auto-regulação
A análise descritiva dos resultados indica que, em média, os participantes mais
optimistas (MO = 30.80, dpO = 3.421) revelam maior capacidade de auto-regulação do que os
menos optimistas (MP = 24.00, dpP = 7.616). Para verificar se esta diferença é significativa
aplicámos um Teste t para amostras independentes, dado que as distribuições dos resultados são
paramétricas. A análise estatística mostrou que a diferença de atenção entre grupos não é
significativa, t(7) = -1.805, p < .05.
Optimismo disposicional e auto-eficácia
A análise descritiva dos resultados indica que, em média, os participantes mais
optimistas (MO = 31.40, dpO = 3.782) revelam maior auto-eficácia do que os menos optimistas
(MP = 27.75, dpP = 8.221). Para verificar se esta diferença é significativa aplicámos um Teste t
para amostras independentes, dado que as distribuições dos resultados são paramétricas. A
análise estatística mostrou que a diferença de atenção entre grupos não é significativa, t(7) = .821, p < .05.
Discussão
De uma forma geral este estudo sugere que o optimismo disposicional relaciona-se às
competências de auto-regulação, o que é consistente com o que tem sido referido na literatura
(Scheier, Carver, & Bridges, 2002). Os resultados obtidos apoiam também a associação entre
auto-regulação e auto-eficácia, tal como tem sido verificado em estudos recentes (Luszczynska,
Gutiérrez-Doña, & Schwarzer, 2005).
No entanto, não verificámos a segunda hipótese inicial. Ou seja, apesar de o optimismo
disposicional e a auto-eficácia apresentarem uma correlação positiva, esta não é significativa.
Este resultado é curioso dado que a Escala de auto-eficácia geral percebida, desenvolvida por
Jerusalem e Schwarzer (1981), foi desenhada para avaliar as crenças optimistas do indivíduo
para lidar com uma variedade de desafios na vida. A não verificação de uma correlação positiva
significativa pode dever-se ao contexto de aplicação dos questionários, como refere Dunlap
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(2005). Ou seja, a auto-eficácia percebida dos alunos poderá ter sido influenciada pela
percepção dos desafios colocados pela disciplina, pautados por uma abordagem metodológica
menos familiar e exigindo uma maior integração de saberes e autonomia de aprendizagem.
A comparação dos alunos mais optimistas com os mais pessimistas revelou resultados
curiosos, contrariando o que tem sido referido na literatura. Contudo, a reduzida dimensão dos
grupos não nos permite estabelecer conclusões, sendo necessários estudos com amostras
maiores.
Um dos maiores desafios actuais das instituições de ensino superior é a promoção da
aprendizagem ao longo da vida, auto-dirigida, de forma a que os estudantes se adaptem a
contextos de trabalho cada vez mais competitivos e mutáveis. De acordo com Manz e Manz
(1991), os estudantes colocam mais facilmente em prática aquilo que aprendem quando se
sentem auto-eficazes. Assim, para além de uma boa preparação académica e estratégias de
aprendizagem é fundamental que estes estudantes se sintam confiantes em relação às suas
capacidades de desempenho e acreditem no seu sucesso pessoal e profissional. O estudo de
variáveis psicológicas associadas ao bem-estar psicológico e à aprendizagem auto-dirigida pode
indicar importantes contributos para estes desafios.
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Grupos de auto-ajuda na promoção e prevenção da saúde mental: o caso do Ensino
Superior
Edgar Rocha, Nélia Castro, Paulo Morna, Pedro Bem-Haja & Victor Guerra
Conceito de grupo
Os grupos humanos são entidades complexas que constituem, desde há relativamente
pouco tempo, o objecto de estudos de vários investigadores, interessados em conhecer a sua
dinâmica, funcionamento e processos (Oliveira, Medeiros, Brasil et al., 2008).
A vantagem predominante é compreender a utilidade destes agrupamentos humanos em
relação a um conjunto de variáveis essenciais nas interacções sociais (Leal, 2005).
Segundo Cooley (1902) um grupo primário é constituído por um número reduzido de
indivíduos que estabelecem relações fortes entre si, podendo ser familiares, grupos informais e
ainda sujeitos que partilham interesses comuns. Nos secundários, o número de pessoas
envolvidas é maior e as relações que se estabelecem são funcionais, reunindo-se muitas vezes,
apenas com o intuito de alcançar objectivos relevantes (Leal, 2005).
Nesta perspectiva, os grupos de auto-ajuda parecem enquadrar-se no estilo primário,
como será abordado no tópico seguinte.
Particularidades e critérios identificativos de grupos de auto-ajuda
Na óptica de Lieberman (1993), “Esses grupos partilham três elementos básicos: a
intensidade da necessidade expressa por aqueles que se lhes juntam; a exigência de compartilhar
com o grupo algo pessoal, por banal que seja, e a semelhança real ou percebida em seu
sofrimento” (cit in Leal, 2005). O mesmo autor salienta que “o grupo assume as características
de um grupo primário; ele se torna semelhante à família e serve de novo grupo referencial. Estas
condições grupais dão aos membros um senso de apoio, aceitação e normalização das suas
aflições percebidas.”
Pode assim identificar-se como características fundamentais destes grupos de apoio o
facto de serem formados e dinamizados pelos elementos que os constituem, sem que tenham
qualquer relação explícita com instituições de ajuda, havendo partilha de experiência e
princípios de igualdade entre os membros.
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Borkman (1976), Jacobs e Goodaman (1989), Levy (1976) e Rootes e Aanes (1992) nos
seus trabalhos de investigação apuraram que os critérios mais utilizados para identificar um
grupo de auto-ajuda são os decorrentes: auto-gestão, independência de instituições e
profissionais de saúde, participação voluntária, nenhum interesse financeiro, dirigidos para um
único problema e experiências pessoais como principal fonte de ajuda (in Roehe, 2004).
Relativamente à independência de instituições e profissionais de saúde, os grupos são
completamente autónomos no seu processo de aprendizagem - não invalidando que recebam
apoio institucional ao nível de instalações, por exemplo - sendo que o enfoque não é dado ao
conhecimento científico, mas sim, ao conhecimento e experiência partilhada (Roehe, 2004).
Contudo, e não obstante a falta de rigor científico, estes grupos têm persistido no tempo
devido a um progresso no seu sentido de pertença que é fortemente marcada pela existência de
uma grande coesão no grupo, que deriva da partilha de uma problemática comum (Leal, 2005).
Na perspectiva de Vidal (1991, cit. in Roehe) a designação mais apropriada para tal é a de ajuda
mútua, em que os membros dos grupos sustentam uma autonomia em relação a si próprios e,
para além disso são capazes de estabelecer uma reciprocidade com os vários participantes,
ajudando-se mutuamente (Roehe, 2004).
Normalmente reúnem-se periodicamente para partilharem um problema, tentando
procurar soluções em conjunto para as diversas situações do quotidiano de cada membro
(Aguiar, Rafael, & Soares, 2001).
Habitualmente, o coordenador/ líder esteve anteriormente no papel de membro e as suas
funções são, segundo Minicucci (1987, cit in Guerra e Lima, 2005), eliminar as barreiras à
comunicação, promover o feedback entre os elementos, auxiliar na compreensão e definição das
metas do grupo, analisar o desenrolar dos processos, estimulando a coesão e proporcionando ao
próprio grupo a implementação dos seus critérios.
Benefícios
Oliveira, Medeiros, Brasil, Oliveira e Munari (2008) mencionam que o recurso a grupos
para a assistência de pessoas é estudado desde o início do século XX, quando se constituiu
opção para o atendimento de pessoas com variadas problemáticas, partindo do princípio que a
partilha da experiência exerce benefícios.
A abordagem grupal facilita o cuidado emocional, permitindo a diminuição do
desconforto. Os grupos de suporte constituem, portanto, espaços que favorecem a manifestação
de sentimentos, a compreensão e a aceitação, sendo que a principal constatação dos membros
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desses grupos é que eles podem ser mais ajudados por quem já viveu ou está vivendo uma
experiência como a sua, do que por aqueles que nunca passaram por ela (Oliveira et al., 2008).
O fenómeno essencial da dinâmica destes grupos é o feedback, que constitui um
excelente meio para a aprendizagem das relações interpessoais. Este remete para o género de
comunicação que oferece informação a determinada pessoa sobre o modo como os outros a
percepcionam, “é uma forma de ajudar o indivíduo a conhecer-se melhor e a modificar ou
controlar adequadamente o seu comportamento social” (Guerra & Lima, 2005).
As suas componentes fundamentais envolvem a auto-reflexão, exposição e confrontação.
É fulcral que se mantenha um balanço entre feedback positivo e correctivo (Guerra & Lima,
2005).
A satisfação dos participantes é considerada um indicador essencial para a avaliação da
efectividade dos grupos de suporte, daí que haja interesse em compreender-se os factores
terapêuticos que derivam desta interacção, factores esses aqui entendidos como “os mecanismos
experimentados pelos participantes de grupos e que ajudam no processo de compreensão,
adaptação e mudança de comportamentos” (Oliveira et al., 2008).
Yalom e Lezcsz (2006) descrevem como factores terapêuticos a instilação de esperança
(esperança de cura ou de mudança, a partir da convivência com pessoas que vivem situação
semelhante), universalidade (retiram a individualidade ao problema, ou seja, permitem
compreender que outros experienciam a mesma vivência), oferta de informação (sobre o
problema ou questões relacionadas), altruísmo (a partilha de experiência é vista como uma
forma de ajuda), reedição correctiva do grupo primário (promovem-se relações de proximidade
quase familiar), desenvolvimento de técnicas de socialização, comportamento imitativo (os
membros tornam-se modelos uns para os outros), aprendizagem interpessoal (a experiência
dentro do grupo promove o crescimento dos elementos), coesão e catarse (expressão das
emoções, decorrente da interacção com o grupo) (Oliveira et al., 2008).
Partindo de tais princípios, torna-se claro o papel que os grupos de auto-ajuda podem
assumir como potenciadores da saúde de quem os integra, motivo que levou à sua proliferação
em todo o mundo, vocacionados para as mais vastas problemáticas.
Grupos de auto-ajuda em Portugal
Inicialmente, pensou-se fazer um levantamento de todos os grupos de apoio existentes no
país. Contudo, e dado o seu carácter autónomo, torna-se impossível determinar quer a
frequência, quer a distribuição geográfica e mesmo a taxa de adesão.
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Deste modo, uma pesquisa na internet - que se entendeu ser o meio mais fácil de obter a
informação pretendida - revela 28 grupos (destinados a problemáticas de adição, orientação
sexual, violência doméstica, doenças crónicas, desemprego e algumas perturbações psicológicas
ligadas ao stress e à ansiedade), alguns deles com extensões em vários distritos. Este número,
pensa-se, será irrisório, atendendo à possibilidade de muitos grupos não se anunciarem, por
questões de confidencialidade.
A auto-ajuda no Ensino Superior português
Sendo a transição para o Ensino Superior um momento marcante da vida do estudante,
caracterizado pelo aparecimento de novas questões que poderão interferir com o seu bem-estar
psicológico e físico, parece ser notório o papel que os grupos de apoio poderão desempenhar no
auxílio ao longo da vida académica.
Não havendo registo de qualquer grupo deste género desenvolvido no seio de um
estabelecimento de ensino superior, procurou-se determinar a exequibilidade da criação e
desenvolvimento de grupos destinados ao apoio dos estudantes universitários nas mais diversas
áreas.
Metodologia
Para efeitos de estudo, utilizou-se um questionário elaborado exclusivamente para este
fim, composto por 18 questões relacionadas com o conhecimento e atitude perante os grupos de
auto-ajuda, bem como outras que abordam os temas mais recorrentes no pensamento do
estudante e problemas para os quais procura apoio de terceiros, além de questões mais
generalistas, para fins de caracterização da amostra. O objectivo fundamental foi o de
determinar se é justificável que as Universidades e Institutos Superiores apoiem iniciativas de
criação de grupos, tentando averiguar áreas/ problemáticas em que se mostrem relevantes e
especulando a adesão.
O questionário foi distribuído em versão online a estudantes de estabelecimentos de
Ensino Superior dos Açores, Algarve, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Madeira e Porto,
obtendo-se uma amostra por conveniência de n=312 indivíduos, com idades compreendidas
entre os 18 e os 57 anos (M=25,10; SD=7,713), sendo as idades mais representadas os 19 e os
22 anos (6.6% da amostra total para cada uma). No que respeita ao género, 35,6% corresponde
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ao masculino e 64,4% ao feminino, sendo a maioria dos sujeitos naturais da R.A.M. e Coimbra
(56,5% e 18,1%, respectivamente).
Ao nível da área científica do curso que frequentam (de acordo com a classificação
utilizada no Acesso ao Ensino Superior), a maior representatividade surge nas categorias
Direito, Ciências Sociais e Serviços (39,4%), Tecnologias (20,9%) e Saúde (15,7%), estando
66,5% dos estudantes a frequentar o 1º Ciclo e 29,8% no 1º ano.
Resultados e discussão
Após tratamento estatístico dos dados (SPSS v.17) constatou-se que, quando
confrontados com o grau de conhecimento sobre grupos de auto-ajuda, 58,3% dos sujeitos
afirmam que este é pouco ou nenhum. No entanto, quando questionados quanto à relevância
atribuída aos mesmos, 82% da amostra invoca uma importância de moderada a elevada,
indicando que apesar dos inquiridos não possuírem informação detalhada acerca dos grupos
supracitados, consideram importante a existência dos mesmos.
A respeito do enquadramento dos seus problemas mais relevantes na vida académica, ou
não académica (pessoal, familiar, etc.), a maior percentagem recai sobre a primeira situação
(46,0%), em oposição aos 43,3% obtidos pela outra opção. A percentagem restante respeita à
selecção conjunta das supracitadas.
No que concerne à procura de apoio de terceiros com vivência semelhante para a
resolução de problemas, no decorrer da sua vida académica, 79,2% afirma já o ter feito, sendo
os temas mais recorrentes amor/amizade (25,0%), família (15,9%), saúde (12,4%) e trabalho
(11,9%) e não a vida académica em si. Contundo, nos 53,8% (n=168) que consideram pertinente
a criação de grupos nas faculdades, as áreas mais focadas são Orientação profissional e
académica (21,4%), Adaptação e integração (19,0%), Ansiedade (9,5%) e Stress (8,3%), sendo
que todas estas categorias estão directamente relacionadas com a vida académica. Ao testar-se
as correlações entre Grau académico e Problemas relacionados com a vida académica ou
pessoal, obteve-se uma relação inversa, ou seja, quanto mais avançados se encontram no
percurso universitário, menos os estudantes indicam a vida académica como problema central
(p= 0,01; r= -0.186). Tais resultados sugerem que a especificidade do contexto do ensino
superior justifica a organização dos estudantes em grupos de auto-ajuda, caso se verifique
adesão significativa, sobretudo ao nível dos primeiros anos.
As percentagens mais elevadas das restantes respeitam ao abuso de álcool e drogas
(6,0% para cada). Acerca da possível adesão, os resultados apontam que 42,6% (n=133)
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frequentariam grupos de apoio em caso de necessidade para Esclarecimento de dúvidas (11,3%),
Partilha de pontos de vista/ experiências (42,9%) e Desabafo/ apoio (45,9%). Estes dados estão
de acordo com o pressuposto teórico subjacente aos benefícios da partilha de experiência,
podendo estabelecer-se uma relação com os factores terapêuticos apontados por Yalom e Lezcsz
(2006).
Em contrapartida, 185 sujeitos responderam negativamente, sendo que dos 74 (23,7%)
que justificaram os seus motivos, 43,2% afirma não sentir-se à vontade (ou pela falta de
confidencialidade), 24,3% afirma não interessar-se ou não necessitar de tal recurso e 17,6%
refere falta de disponibilidade. Assumindo que aqueles que não têm disponibilidade seriam
capazes de frequentar grupos, a percentagem subiria acima dos 50%, justificando a criação dos
mesmos.
Conclusões
Apesar da não representatividade estatística da amostra (K-S sig. 2-tailed = 0,00 para
todas as variáveis testadas), os dados levam a concluir que, em caso de apoio por parte das
instituições de ensino, seria plausível a criação de grupos de auto-ajuda para estudantes, visto
que a percentagem que considera que retiraria benefícios da frequência dos mesmos, em caso de
necessidade, é algo elevada.
No entanto, e atendendo aos motivos que levariam muitos alunos a não frequentarem os
grupos, pensa-se que seria plausível as instituições de Ensino Superior fornecerem apoio ao
nível da cedência de instalações (fora do contexto institucional) para as reuniões, quando as
problemáticas tratadas fossem outras que não as directamente relacionadas com a vida
académica. Por outro lado, e atendendo que as áreas mais solicitadas prendem-se com o
percurso académico e profissional, urge a necessidade de dinamizar acções de formação
informais e de frequência livre dirigidas por profissionais da área e ex-alunos com o intuito de
esclarecer dúvidas e debater questões pertinentes.
Dado que os problemas de adaptação são também muito mencionados, seria importante
investir no apoio a alunos deslocados e do primeiro ano – por outros que estiveram na mesma
situação - atendendo que a génese de vários problemas académicos (insucesso, desmotivação,
stress, ansiedade…) surge nesta fase inicial, não por motivos cognitivos ou intelectuais, mas sim
por motivos relacionais e falta de suporte social. Esta hipótese, pensa-se ser interessante testar
em estudos futuros.
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Como limitação ao sucesso deste estudo, salienta-se a dimensão relativamente reduzida
da amostra e o seu carácter de conveniência, que não permitem uma assumpção dos resultados
como totalmente aplicáveis à população em geral (deveria tentar obter-se uma percentagem mais
próxima para cada género e equilibrada no que respeita à proveniência).
Também o nome do estabelecimento de ensino superior que frequentam deveria ter sido
solicitado, de modo a averiguar as necessidades de cada instituição.
Havendo pouca informação disponível, quer a nível de estudos, quer no que toca aos
benefícios propriamente ditos dos grupos de auto-ajuda, averiguar o seu sucesso, na sequência
da eventual implementação dos mesmos no ensino superior, poderia também contribuir para
uma melhor compreensão do seu papel na promoção da saúde mental, apesar de os resultados
indicarem fortemente essa possibilidade.
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Auto-eficácia na formação superior: Um factor protector face ao insucesso académico?
Diana Aguiar Vieira14
Instituto Politécnico do Porto e Centro de Psicologia da Universidade do Porto
As últimas três décadas foram marcadas por mudanças profundas no contexto do ensino
superior português, quer em termos da sua estrutura (universitário/politécnico; público/privado),
quer em termos da sua população (aumento do número de estudantes e diversificação dos seus
perfis). Com efeito, essencialmente durante as décadas de 1980 e 1990, o aumento exponencial
da oferta formativa de nível superior, aliada à grande procura deste nível de ensino (devido,
entre outros aspectos, ao reconhecimento por parte das famílias desta poder constituir-se como
uma via de mobilidade social e de facilitação da inserção profissional), possibilitaram um maior
acesso da população a este nível de ensino. Para ilustrar a expansão e diversificação do sistema
de ensino superior português poder-se-á referir, por exemplo, o aumento substancial do número
de estudantes desde a década de 1970 (cerca de 30.000 estudantes) até 2003 (quase 400.000
estudantes), altura a partir da qual assiste-se a uma estabilização no crescimento da procura
social do ensino superior (MCTES, 2006).
Como seria de esperar, constata-se igualmente uma diversificação do perfil do estudante,
abrindo-se o ensino superior a indivíduos oriundos de famílias com capital educacional e social
mais heterogéneos do que até então. Contudo, tal como referem Almeida e Soares (2003), “(…)
a maior abertura no Ensino Superior se traduz, mais numa democratização do acesso, do que
numa democratização do sucesso em relação aos que o frequentam (p.15)”, dado que as maiores
taxas de insucesso e de abandono académico verificam-se junto de camadas socialmente mais
desfavorecidas.
No âmbito da literatura sobre os factores que influenciam o desempenho do indivíduo
nas várias diversas áreas do funcionamento humano, a teoria sociocognitiva (Bandura, 1986;
1997) constitui-se como uma das mais profícuas. Mais especificamente, Bandura define a autoeficácia como as crenças relativas às capacidades pessoais para realizar com sucesso um
determinado comportamento, propondo que estas influenciam o modo como as pessoas pensam,
sentem, motivam-se a si próprias e agem (Bandura, 1986; 1997). Por conseguinte, a eficácia
pessoal é um aspecto dinâmico do self que interage de forma complexa com o contexto, bem
como com outros mecanismos motivacionais e auto-regulatórios.
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O conceito de auto-eficácia possibilita a distinção entre “possuir capacidades” e “ser
capaz de as utilizar” de forma eficiente e consistente em circunstâncias difíceis, dado que o
sucesso numa tarefa não depende apenas de facto do indivíduo possuir as capacidades
requeridas, mas também de uma auto-eficácia resiliente relativamente à capacidade para exercer
controlo sobre os acontecimentos necessários para se atingir objectivos desejados (Bandura,
1986). Deste modo, pessoas com as mesmas capacidades objectivamente avaliadas poderão
apresentar desempenhos distintos, dependendo das suas crenças de auto-eficácia (Bandura,
1997). De facto, e no que concerne a relação entre auto-eficácia e desempenho, Lent, Brown e
Hackett (1994) defendem que “a auto-eficácia possui um efeito directo sobre o desempenho
devido ao seu papel facilitador da organização e gestão que as pessoas fazem das suas
competências” (p.98).
A teoria sociocognitiva (Bandura, 1986; 1997) preconiza que a auto-eficácia - entendida
como a confiança percebida nas capacidades pessoais para realizar as acções requeridas para
obter sucesso num determinado domínio - influencia a qualidade do desempenho evidenciado
em várias áreas do funcionamento humano. Especificamente, uma multiplicidade de estudos têm
vindo a associar a auto-eficácia ao desempenho académico e/ou à integração e permanência no
ensino superior (e.g. Bandura, 2006; Brown, Tramayne, Hoxha, Telander, Fan & Lent, 2008;
Choi, 2005; Lent, Brown & Hackett, 1994; Lent, Multon & Brown, 1991; Pajares, 2007; Pajares
& Schunk, 2000; Guerreiro & Polydoro, 2007; Shen, 2002; Zajacova, Lynch & Espenshade,
2005), sendo que também no contexto nacional tem-se vindo a assistir a um crescente interesse
sobre esta temática (e.g. Carmo & Teixeira, 2004; Pina Neves & Faria, 2004; Teixeira & Carmo
2004; Vieira & Coimbra, 2006, 2008; Vieira, Polydoro & Coimbra, 2009).
Uma vez que a auto-eficácia é específica de cada domínio comportamental, importa
clarificar que a auto-eficácia na formação superior consiste nas crenças do estudante sobre a sua
capacidade pessoal para organizar e executar as acções necessárias para ter sucesso na formação
de nível superior (Guerreiro & Polydoro, 2007; Vieira, Polydoro & Coimbra, 2009). Tais acções
abarcam uma multiplicidade de tarefas que têm sido apresentadas na literatura como típicas
desta realidade educacional (Almeida & Soares, 2003; Pascarella & Terenzini, 1991) que, longe
de se limitarem ao rendimento académico, englobam também o desenvolvimento da capacidade
de auto-regulação no processo de aprendizagem, da capacidade de se relacionar de forma
positiva com os outros e de assumir uma postura proactiva e autónoma face ao seu próprio
percurso formativo.
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O objectivo do presente estudo consiste em explorar a contribuição da auto-eficácia na
formação superior para o desempenho académico, junto de uma amostra de estudantes do ensino
superior português.
Método
Participantes
Participaram neste estudo 209 estudantes inscritos pela primeira vez no 1º ano curricular
das respectivas licenciaturas, na sua maioria pertencentes ao sexo feminino (62%) e distribuídos
pelas seguintes áreas formativas: Engenharias (36%), Contabilidade (20%), Design (14%),
Recursos Humanos (12%), Gestão e Administração Hoteleira (10%) e Ciências e Tecnologias da
Documentação e Informação (7%). A idade dos participantes variou entre 17 e 54 anos, com
uma mediana etária de 19 anos.
	
  
Instrumentos e procedimento
A Auto-Eficácia na Formação Superior (AEFS) foi desenvolvida no Brasil por Guerreiro
& Polydoro (2007) e posteriormente adaptada para o contexto português por Polydoro, Vieira &
Coimbra (2008). A AEFS é uma escala de auto-relato constituída por 34 itens (Cronbach α=.94),
distribuídos por cinco sub-escalas: (a) auto-eficácia académica, constituída por 9 itens, avalia a
confiança na capacidade de aprender, demonstrar e aplicar o conteúdo do curso (Cronbach
α=.86); (b) auto-eficácia na regulação da formação, constituída por 7 itens, avalia a confiança na
capacidade para estabelecer objectivos, fazer escolhas, planear e auto-regular suas acções no
processo de formação e desenvolvimento de carreira (Cronbach α=.84); (c) auto-eficácia na
interacção social, constituída por 7 itens, avalia a confiança na capacidade para se relacionar
com os colegas e professores com fins académicos e sociais (Cronbach α=.80); (d) auto-eficácia
para acções proactivas, constituída por 7 itens, avalia a confiança na capacidade para aproveitar
as oportunidades de formação, actualizar os conhecimentos e promover melhorias institucionais
(Cronbach α=.82); (e) auto-eficácia na gestão académica, constituída por 4 itens, avalia a
confiança na capacidade para envolver-se, planear e cumprir prazos em actividades académicas
(Cronbach α=.74). Neste instrumento é solicitado que o participante indique o nível de
confiança na sua capacidade pessoal actual em relação a cada item, numa escala tipo Likert de
seis pontos, desde (1) nada confiante até (6) totalmente confiante. A pontuação na escala total é
calculada pela soma das respostas em todos os itens, dividida por pelo número total de itens,
estando pontuações superiores associadas a uma maior auto-eficácia na formação superior.
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Para a operacionalização do desempenho académico recorreu-se à utilização de três
indicadores: a) média das notas obtidas no conjunto das unidades curriculares do 1º ano; b)
número de reprovações nas unidades curriculares do 1º ano; c) desistência do curso (indicada
pela não renovação da inscrição no início do ano lectivo seguinte). A este respeito, importa
clarificar que as médias das notas do 1º ano foram transformadas em notas z com base na média
e no desvio-padrão por curso, o que se justifica pela diversidade de cursos existentes na amostra
e pela potencial existência de “sub-culturas” nos hábitos referentes à amplitude das notas
atribuídas numa escala de 20 valores, entre os diferentes cursos. Adicionalmente foi criado um
índice de reprovações uma vez que o número de disciplinas difere consoante o curso, sendo este
índice calculado através do quociente entre o número de disciplinas sem aprovação pelo número
total de disciplinas que constam dos respectivos planos de curso do 1º ano (desta forma, este
índice varia entre 0 e 1, sendo que 1 representa o pior resultado).
No que diz respeito aos procedimentos, a aplicação da AEFS decorreu de forma
colectiva e em contexto de sala de aula no final do primeiro trimestre e a recolha dos indicadores
relativos ao desempenho académico foi efectuada no início do ano lectivo seguinte. Para a
análise dos dados recorreu-se ao programa SPSS (versão 17.0).
Resultados e conclusão
Para a análise dos resultados utilizou-se a pontuação total obtida no conjunto dos 34 itens
da AEFS. Através de uma análise de regressão verificou-se que a auto-eficácia na formação
superior é capaz de prever a média obtida nas disciplinas do 1º ano [F(1,208)= 4.71; p<.05; ß=
.16]. Noutra análise de regressão os resultados evidenciaram que a auto-eficácia é capaz de
prever as reprovações [F(1,208)= 16.00; p<.001; ß= -.29]. Finalmente realizou-se nova análise
com o objectivo de explorar se a auto-eficácia na formação superior é capaz de prever o
abandono do curso e os resultados não evidenciaram capacidade preditiva da auto-eficácia face à
decisão de renovar (ou não) a inscrição no ano lectivo seguinte [F(1,208)= 2.06; p=.15].
O presente estudo evidenciou que a auto-eficácia na formação superior dos alunos do 1º
ano influencia de forma positiva a média das notas obtidas no 1º ano curricular. Adicionalmente,
quanto mais confiança o estudante sente na sua capacidade para organizar e executar as acções
requeridas para ter sucesso na sua formação de nível superior, menor tende a ser o número de
reprovações no 1º ano curricular. Os resultados obtidos neste estudo são corroborados pela
literatura, nomeadamente, numa meta-análise das investigações acerca da relação entre a auto-
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eficácia e o desempenho académico verificou-se apoio para a relação facilitadora das crenças de
auto-eficácia face ao desempenho académico (Multon, Brown & Lent, 1991).
Neste estudo, a auto-eficácia na formação superior não influenciou a decisão de
abandono do curso, o que poderá ser explicado pelo facto da desistência do curso constituir-se
como um fenómeno multifacetado, cujas causas tendem a caracterizar-se por uma diversidade de
factores para além do nível de desempenho académico (Bardagi, 2007; Tinto, 2003),
nomeadamente, questões de índole vocacional e/ou aspectos associados à própria selecção no
acesso aos diferentes cursos poderão fazer com que os estudantes mudem de opção formativa.
Na generalidade, o presente estudo veio apoiar o importante papel preditor que a auto-eficácia
na formação superior possui sobre o rendimento académico. Porém, estudos futuros deverão ter
em conta outras variáveis que caracterizam o sucesso académico, para além do desempenho
académico (Almeida & Soares, 2003).
Quanto às implicações em termos de intervenção psicológica, os resultados deste estudo
apontam para a pertinência dos serviços de apoio psicológico no ensino superior participarem
activamente na identificação precoce de estudantes em risco potencial de desempenhos
académicos mais fracos - tanto em termos de notas como de reprovações - através da avaliação
da auto-eficácia na formação superior de todos os estudantes do 1º ano curricular, em cada ano
lectivo. Uma vez formalizada esta prática, é possível avaliar a necessidade de implementar
intervenções com vista ao desenvolvimento da auto-eficácia na formação superior e, desse
modo, contribuir para a promoção do sucesso académico. Com efeito, a investigação têm
evidenciado o sucesso de várias intervenções psicológico-educativas promotoras da autoeficácia com impacto positivo no desempenho académico, sendo que os estudantes com um
desempenho prévio mais fraco são os que tendem a evidenciar maiores ganhos no desempenho
(Multon, Brown & Lent, 1991; García & De Caso, 2005; Schunk & Zimmerman, 2007). Deste
modo, para além da democratização no acesso ao ensino superior, seria possível contribuir
efectivamente também para a generalização do sucesso académico no contexto do ensino
superior.
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Assiduidade às aulas, satisfação com o curso e estratégias de motivação para a
aprendizagem em estudantes do ensino superior
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Decorrente da constatação organizacional de que cada vez mais os estudantes do 1º ciclo
do curso de Enfermagem faltam às aulas, em especial às aulas teóricas, aparentando problemas
de motivação e desajustadas estratégias relacionadas com a aprendizagem, que acabam por
trazer problemas de rendimento académico, procurámos compreender as suas razões e os seus
problemas de assiduidade às aulas e, ainda, a sua satisfação com o curso e com a escola,
indagando a relação destes aspectos com as estratégias de motivação para a aprendizagem
utilizadas.
As estratégias de motivação para a aprendizagem, como designadas por Pintrich, Smith,
Garcia e McKeachie em 1991, surgem na literatura como um factor regulador das aprendizagens
e dos seus resultados. Em estudos realizados por Lin e McKeachie (1999) e por Garcia e
Pintrich (1992) as estratégias de motivação aparecem associadas a estratégias de aprendizagem e
rendimento escolar e são operacionalizadas no Motivated Strategies for Learning Questionnaire
– MSLQ.
À priori, numa procura de entendimento das consequências deste fenómeno poderíamos
dizer que os estudantes que faltam às aulas perdem oportunidades científicas e pedagógicas de
interagirem com o professor e com os colegas, de retirarem dúvidas face aos conteúdos
leccionados, de estabelecerem um elo de ligação entre os conhecimentos anteriormente
adquiridos e os novos, e não menos importante, de elaborarem os seus próprios apontamentos
(Santos, 2009; Santos & Pinheiro, 2008). Decorrendo de problemas de assiduidade,
consideramos que ficarão também comprometidas algumas “boas práticas” de procura de
feedback imediato relativamente às suas aprendizagens, de aprender mais activamente,
relacionando os assuntos das aulas com acontecimentos e actividades do dia-a-dia, e de
optimização do tempo de presença e participação nas aulas, mantendo as temáticas actualizadas
para um investimento mais facilitado nas avaliações (Pinheiro, 2007).
Preocupa-nos, ainda, a possibilidade de demasiados estudantes, adoptarem estratégias de
motivação para a aprendizagem que reforcem uma abordagem superficial da aprendizagem,
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conduzindo, por um lado, ao insucesso nas avaliações (de disciplina, de ano e de curso) e, por
outro, a dificuldades na realização do ensino clínico, nomeadamente do estágio hospitalar, que
se traduz em falta de conhecimentos, dificuldades na articulação teórico-prática e ainda, em
lacunas nas competências de pensamento reflexivo e crítico. Neste trabalho equacionamos
também a possibilidade de as estratégias de aprendizagem estarem relacionadas com os níveis
de satisfação dos estudantes em relação ao curso e à escola.
Metodologia
Caracterização da amostra
A amostra deste estudo é constituída por 224 estudantes do 1º ciclo do curso de
enfermagem, dos quais 82.1% pertencem ao sexo feminino (n=184) e 17.9% ao sexo masculino
(n=40). As idades variam entre 17 e 35 anos, com uma média de 20.99 anos (DP=2.55) e a
maioria, 96%, é solteira. Relativamente aos anos do curso, o 1º ano contribuiu com 35.7% para a
amostra, o 2º ano com 20.1%, o 3º com 14.7% e o 4º ano com 29.5%.
Instrumentos
- Questionário de caracterização do estudante (dados socio-demográficos, percurso
académico, grau de satisfação com o curso, escola e a cidade, pontualidade e assiduidade às
aulas, número de faltas dadas no ano lectivo em curso, motivos que levam os estudantes a
frequentar e a faltar às aulas teóricas, teórico-práticas e práticas laboratoriais de uma forma em
geral)
- Ficha de caracterização da unidade curricular de Enfermagem (número de faltas
dado, razões da assiduidade/falta às aulas teóricas, teórico-práticas e práticas laboratoriais, o
grau de insatisfação/satisfação com a unidade curricular, bem como o número de reprovações
acontecidas).
- Questionário de Estratégias de Motivação para a Aprendizagem (MSLQ)

-

constituído por 77 itens dirigidos a uma única disciplina (nuclear), a Unidade Curricular de
Enfermagem, O MSLQ constitui a versão portuguesa obtida através dos estudos de adequação
(Santos, 2009; Santos & Pinheiro, 2008a, 2008b) realizados a partir da versão original do
Motivated Strategies for Learning Questionnaire, traduzida pela equipa do Grupo de Estudos e
Planeamento (GEP, 2006) do Instituto Superior Técnico (Versão em português do manual do
trabalho produzido por Pintrich, Smith, Garcia & McKeachie, em 1991). O MSLQ revelou-se
um ajustado instrumento de auto-avaliação das orientações motivacionais dos estudantes e do
uso que fazem de diferentes estratégias de aprendizagem no ensino superior (Pintrich, Smith,
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Garcia & McKeachie, 1991; IST, 2006; Melo, Mendes, Gonçalves, Pile & Carvalho, 2006;
Santos, 2009; Santos & Pinheiro, 2008a, 2008b).
Perfazendo um conjunto de 11 subescalas, a versão utilizada do MSLQ possui três
secções: (i) Motivação (Valor da Tarefa e Orientação Intrínseca, Ansiedade aos Testes e
Orientação Extrínseca, Auto-eficácia para a Aprendizagem e Desempenho); (ii) Estratégias
Cognitivas e Metacognitivas (Organização de Alto Rendimento, Pensamento Crítico,
Elaboração Profunda, Auto-regulação Metacognitiva, Estratégias Superficiais de Aprendizagem
Cognitiva); (iii) Estratégias de Gestão de Recursos (Gestão Auto-regulada do Esforço, Tempo
e Ambiente de Estudo, Gestão Relacional ou do Suporte Social; Gestão Negativa ou Danosa).
As 11 escalas que compõem o MSLQ podem ser utilizadas em conjunto ou
isoladamente. O MSLQ foi ainda concebido para ser aplicado a uma disciplina específica. Os
estudantes avaliam-se numa escala de Likert de 7 pontos de “Totalmente falso para mim” a
“Completamente verdadeiro para mim”. As escalas resultam da média aritmética dos itens que
compõem a escala. Existem itens que estão redigidos na negativa.
Nos estudos de Pintrich, Smith, Garcia & McKeachie (1991), os valores de alfa
oscilaram entre .52 (Procura de Ajuda) e .93 (Auto-eficácia para a Aprendizagem e
Desempenho). Nos estudos de Santos (2008) os valores de alfa oscilaram entre .68 e .8216. Os
resultados obtidos permitem-nos concluir por um adequado grau de confiança na informação
obtida.
Procedimentos
A administração do instrumento decorreu entre 24 de Outubro e 12 de Novembro de
2007, em contexto da sala de aula em tempo escolar, com a presença da investigadora. Nos
momentos da aplicação, os estudantes foram informados dos objectivos do estudo, do carácter
facultativo da sua participação e da confidencialidade das suas respostas. Embora a priori não
houvesse uma indicação do tempo para o preenchimento do instrumento, os estudantes
utilizaram entre 20 e 40 minutos.
Dos oito cursos de enfermagem a funcionar na instituição, apenas a sete foram aplicados
os questionários, pois um curso que iniciou o 3º ano com o estágio, não estava em condições de
responder às questões relativas à caracterização da Unidade Curricular de Enfermagem.
Resultados e discussão
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Os resultados deste estudo revelaram que a maioria dos estudantes afirma ter sido esta
escola (65.6%) e este curso (88.8%) a sua primeira opção. A nota de candidatura variou entre 10
e 17.7 valores, com uma média de 14.95 (DP=.93). Catorze por cento dos estudantes entraram
com média inferior a 14, e 12,6% entraram com uma nota de candidatura igual ou superior a 16.
Relativamente ao grau de satisfação com o curso que frequentam, a maioria (55.2%) afirmou-se
satisfeita e 33.6% muito satisfeita.
No que respeita à assiduidade em geral, os resultados revelaram não existir diferenças
entre géneros [F(1.203)=0.050, p=.822]. Relativamente ao ano de curso existiram diferenças
estatisticamente significativas no número médio de faltas às aulas [F(1.203)=5.437, p=.001],
sendo o 4º ano o que apresenta o maior valor.
Os resultados mostraram que 61.6% (n=137) dos estudantes faltam às aulas, entre esses
30.8% faltam entre 1 e 2 horas por semana (n=69), 14.7% (n=33) faltam 3 a 4 horas, registandose mesmo 16.1%. que por semana faltam 5 ou mais horas (n=35). O motivo mais vezes e em 1º
lugar (n=111; 65.7%) assinalado pelos estudantes para faltar às aulas é “Para estudar para a (s)
frequência (s)/exame (s)”, o que claramente pode estar relacionado com uma dificuldade mais
geral de gestão do tempo e do esforço (Braten & Olaussen, 2007; Pintrich et al., 1991)
Por sua vez, o motivo assinalado pelos estudantes mais vezes e em 1º lugar para
frequentar as aulas teóricas é “ A ida às aulas ajuda na compreensão da matéria” (n=72;
33.2%), seguido de “Porque gosto de tirar os meus apontamentos” (n=27; 12.4%).
O facto de os estudantes terem assinalado as respostas “As aulas práticas
complementarem as teóricas” (n=68; 30.9%), “Para adquirir competências específicas” (n= 29;
13.2%), “Porque encontro ligação entre as matérias ensinadas e a formação prática que me é
dada no curso” (n= 27; 12.3%), “Porque a Enfermagem é essencialmente prática” (n=25;
11.4%) e “Porque há faltas” (n= 24; 10.9%), constituíram os principais motivos para
frequentarem as aulas teórico-práticas e práticas laboratoriais.
Relativamente à caracterização da Unidade Curricular de Enfermagem, havia questões
de resposta aberta que se referiam aos motivos porque os estudantes faltam às aulas. A análise
de conteúdo efectuada, partiu das respostas dos sujeitos para chegar às categorias de resposta, ou
seja, foram utilizados procedimentos abertos.
Assim, e quando questionados sobre os motivos que os terão levado a faltar às aulas
teóricas da Unidade Curricular de Enfermagem, um significativo grupo de estudantes apontou
razões que podemos sintetizar em dificuldades de gestão do tempo ou do esforço (n=121; 54 %
dos respondentes). Entraram nesta categoria respostas como faltar para o estudo para
frequências ou exames, dificuldade em levantar cedo, para dormir ou por cansaço. Há ainda
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estudantes que faltaram por motivos de força maior como sejam problemas de saúde (n=60;
26.8 % dos respondentes) do próprio ou familiares. Aspectos pedagógicos ou didácticos foram
referidos por 45 estudantes (20 %) apontando como motivo para faltar às aulas a falta de
interesse das matérias disciplinares e a metodologia de ensino dos professores. A frequência de
actividades extracurriculares surgiu apontada por 18 vezes (8 %).
Quando questionados porque vão às aulas teóricas alguns motivos surgem quase em
oposição aos referidos atrás. Os motivos pedagógicos e/ou didácticos foram referidos 29 vezes
(13 %). Inserimos aqui respostas que apontam para a ida às aulas ajuda na compreensão da
matéria, os conteúdos teóricos são necessários para fundamentar a prática, são interessantes,
facilitam o estudo.
Relativamente ao questionamento dos estudantes acerca dos motivos que os conduzem a
frequentar as aulas Teórico-Práticas (TP) e Práticas Laboratoriais (PL), um número significativo
(n=54; 24.1% dos respondentes) apontou o controlo institucional da assiduidade, respondendo
“Porque há faltas”, “não quero reprovar por faltas”, o que traduz o facto de ser muito raro
haver faltas a este tipo de aulas. Aspectos relacionados com a gestão do tempo e esforço foram
referidos por 39 estudantes (17.4 %), incluindo-se aqui respostas como: para consolidação de
conhecimentos, orientação para o estudo e articulação com as diferentes matérias. Na categoria
Prática/Teórica, ficaram incluídas respostas que denotam a consciência de como as aulas
auxiliam o estudante na sua formação académica como: as aulas práticas complementam as
teóricas, aquisição de competências específicas (práticas) e de que a Enfermagem (curso) é
essencialmente prática (n=29; 12.9%). Os aspectos pedagógicos e/ou didácticos, foram
referidos 17 vezes (7.6%), para as respostas relacionadas com o aspecto do carácter dinâmico e
interactivo deste tipo de aulas e que agrada aos estudantes. Também inserimos nesta categoria
respostas relativas a tirar dúvidas; gosto pelas aulas e curso; aulas importantes, interessantes e
motivantes; aquisição de novos conhecimentos e a sua importância para aplicar no ensino
clínico/estágio (16 respostas; 7.1%).
A maior parte dos estudantes (n=169; 75.3%) afirmou-se satisfeito com a Unidade
Curricular de Enfermagem, assim como com o curso (n=199; 88.8 %), com a Escola (n=146;
65.2 %) e o lugar onde vive (n=165;73.6 %). De acordo com os resultados, a satisfação com o
curso e com a escola encontra-se correlacionada com a motivação para o Valor da Tarefa e
Orientação Intrínseca (respectivamente, r=.476; p<.001) e r=. 304; p<.001), factores de
empenhamento e sucesso académico, tal como já havia sido referido por Pintrich e
colaboradores (1991).
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Também a satisfação com o curso obteve um correlação moderada com a Auto-eficácia
para a Aprendizagem e Desempenho (r .265; p<.001). Curiosamente constatámos, que a
satisfação não teve nenhuma correlação com a dimensão Ansiedade aos Testes e Orientação
Extrínseca.
Os estudantes que faltam para estudar para as frequências, quando comparados com os
restantes obtiveram, em média, uma pontuação significativamente superior no Valor da Tarefa e
Orientação Intrínseca (Média= 54.61; DP=7.07; F=5.430; p=.021) e também na Ansiedade aos
Testes e na Orientação Extrínseca (Média=42.58; DP=8.32; F=16.245; p=.000). Perante estes
resultados, somos levados a pensar que estes estudantes gostam da matéria leccionada e
encontram-se interessados na área de conteúdo da disciplina. Os resultados revelam também que
são estudantes preocupados com as classificações e com os testes apresentando alguma
ansiedade em situação de avaliação (Pintrich et al., 1991).
Os estudantes que vão às aulas porque gostam de tirar os seus próprios apontamentos
têm uma motivação mais orientada para o Valor da Tarefa e Orientação Intrínseca (F=4.149;
p=.043), como seria de esperar (Pintrich et al., 1991).
Os estudantes que vão às aulas teóricas porque os conteúdos teóricos são necessários
para fundamentar a prática, obtiveram um valor mais elevado ao nível na Organização de Alto
Rendimento (F=8.565; p=.004), isto, é são estudantes com melhor organização, elaboração e
treino e são mais auto-regulados na sua aprendizagem, aspectos que aumentam certamente o
desempenho (Pintrich et al., 1991).
Tendem a estar mais satisfeitos com a Unidade Curricular de Enfermagem os estudantes
cuja motivação é mais centrada no valor da tarefa e orientação intrínseca, que têm uma
elaboração profunda e auto-regulada e que fazem uma gestão auto-regulada do esforço, tempo e
ambiente de estudo. Sentem mais dificuldades os que têm uma motivação marcada pela autoeficácia para a aprendizagem e desempenho (r=.320; p<.001). Portanto, um estudante satisfeito
tende a estar satisfeito pelo valor e interesse na tarefa em si e não nas recompensas que poderão
advir, são mais profundos e mais auto-regulados e ainda fazem uma melhor gestão do esforço,
do tempo e ambiente de estudo, tendo em vista a sua satisfação e sucesso académicos. Por outro
lado, são estudantes com expectativas de sucesso na tarefa e de auto-eficácia para o
desenvolvimento da tarefa. Tivemos necessidade de realizar um teste de regressão hierárquica
para identificar as variáveis predictoras da assiduidade (medida em número de faltas dadas) às
aulas teóricas do curso de Enfermagem. A pontualidade foi o predictor com maior peso na
assiduidade, onde os alunos menos pontuais são também os que mais faltam (F(6.210)=4.278,
p<.001). A Gestão Auto-regulada do Esforço, Tempo e Ambiente de Estudo foi o outro
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predictor significativo, com um peso negativo, aumentando a variância explicada de 12.5% para
23%, com um R2 Change de .105. Esta mudança foi estatisticamente significativa. A
pontualidade e a Gestão Auto-regulada do Esforço, Tempo e Ambiente de Estudo são os únicos
predictores significativos no modelo. O que este predictor nos diz é que os alunos com
problemas de assiduidade não conseguem gerir o seu esforço, tempo e ambiente de estudo de
forma adequada.
Considerações finais
Os resultados apresentados permitem reflectir sobre a importância da motivação,
incluindo a motivação para a assiduidade às aulas, como um factor estratégico para a
aprendizagem dos estudantes do ensino superior.
A maioria dos estudantes do nosso estudo encontra-se satisfeita com o curso e com a
escola, e essa satisfação encontra-se positivamente correlacionada com a motivação para o Valor
da Tarefa e Orientação Intrínseca (sobretudo em relação ao curso), que são reconhecidos
factores de empenhamento e sucesso académico (Pintrich et al., 1991) que devem ser reforçados
na prática pedagógica e no aconselhamento aos estudantes.
São preocupantes, os dados da assiduidade às aulas, pois entende-se que arrastam um
conjunto de consequências que podem avolumar as dificuldades no desempenho bem sucedido
nas aprendizagens, dificultando o contacto com os conteúdos da aprendizagem (Pintrich et al.,
1991), sua articulação intra e interdisciplinar, assim como inibir todo um conjunto de boas
práticas de relacionamento com os professores e de trabalho cooperativo com os colegas
(Pinheiro, 2007). De notar ainda que ao analisarmos as faltas semanais às aulas é possível
verificar que, mesmo assim, as médias da nossa amostra (que oscila entre 1.62 horas para o 1º
ano e 2.88 horas para o 4º ano) ficam aquém das médias encontradas no estudo realizado nas
Universidades do Minho e do Porto (Almeida, Soares & Ferreira, 1999) que refere valores
médios de 3.3 horas semanais.
Analisados os estudantes que não faltam, verificamos que conseguem regular melhor o
seu esforço, tempo e ambiente de estudo, quando comparados com os que faltam, estratégias
importantes para garantir o sucesso académico e consequente aprendizagem (Pintrich et al.,
1991). Verificámos ainda que são os estudantes que frequentam as aulas os que tendem a ter
mais pontuação na Organização de Alto Rendimento, factor promotor do sucesso académico
através do cumprimento de objectivos e regulação da aprendizagem. Para além disso, são
estudantes capazes de gerir e regular o seu tempo de estudo, estabelecer objectivos realistas e
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gerir o ambiente de estudo de modo organizado, silencioso e relativamente livre de distracções
visuais e auditivas (Pintrich et al., 1991). Estes dados, e os da pontualidade, reforçam a
importância de incluir nas boas práticas dos estudantes a assiduidade e participação dos
estudantes nas aulas.
O facto de a pontualidade constituir o principal factor preditor da assiduidade às aulas,
nos suporta a ideia de que os alunos com problemas de assiduidade têm maior dificuldade em
gerir o seu esforço, tempo e ambiente de estudo de forma adequada, são os que tem dificuldade
em disponibilizar tempo para estudar e que não possuem um espaço e um ambiente adequados
para realizar o estudo.
Neste sentido, expressamos a nossa convicção de que se poderão ser envidadas
diligências organizacionais de modo para que os estudantes sejam pontuais e assíduos às aulas,
dever-se-á aumentar as oportunidades de promoção de estratégias motivacionais para a
aprendizagem, mais especificamente, e decorrente dos resultados apresentados, estratégias de
gestão de recursos pessoais como é o caso da Gestão do Esforço, Tempo e Ambiente de Estudo,
preponderantes para o sucesso académico e respectiva aprendizagem profícua, ao mesmo tempo
que serão um contributo para a sua formação pessoal, enquanto indivíduos mais intrinsecamente
motivados,

competentes,

auto-regulados,

com

pensamento

crítico

e

reflexivo

no

desenvolvimento das suas actividades, com profundo espírito de grupo e com sentido de autoeficácia, competências necessárias ao percurso académico e à formação ao longo da vida.
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Voluntariado no Ensino Superior: Impactos Psicológicos e Académicos	
  
Célia Figueira
Nesta comunicação interessa-nos compreender o voluntariado, na perspectiva do
voluntário, enquanto actor desta prática, procurando conhecer os ganhos e as perdas que esta
actividade implica para os indivíduos, numa perspectiva psicológica. No entanto, procuramos
também compreender os processos dos indivíduos enquanto membros de uma comunidade e de
um contexto de acção, concretamente, como é que os estudantes do ensino superior gerem os
desafios da instituição académica a par das suas escolhas pessoais como voluntários.
O que se entende por voluntariado…
Entre a diversidade de perspectivas conceptuais existentes, adoptamos a definição de
voluntariado como “ uma acção realizada de livre vontade e de forma comprometida, sem
recompensas materiais, inserida num projecto organizacional com objectivos de ajuda / apoio a
pessoas, grupos e/ou causas, podendo até ser, definido como serviço comunitário” (Piliavin,
2003).
Impactos psicológicos e académicos da prática de voluntariado
Piliavin (2003), na revisão de literatura sobre práticas de voluntariado, conclui que existe a
preocupação de perceber o voluntariado como uma experiência de aprendizagem,
nomeadamente, de cidadania, de resolução de problemas, de raciocínio moral, de empatia e de
como ajudar os jovens a sentirem-se melhor consigo mesmos.
Este autor verificou, ainda, uma explosão de programas que integram trabalho voluntário e
trabalho académico, na linha dos investigadores espanhóis (Martínez-Odría, 2002) que
valorizam a integração de práticas de voluntariado nos currículos académicos através do service
learning esperando, desse modo, contribuir para uma melhor socialização e integração dos
jovens.
Nesse sentido considera-se que, ao nível do ensino superior, a prática de voluntariado
integrada no currículo académico pode ajudar na preparação profissional sem negligenciar a
formação para valores mais solidários, pelo contrário, deverá tender a reforçá-los. Este tipo de
programas aumenta o contacto / o diálogo entre as instituições escolares e a comunidade.
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O voluntariado tem vindo a constituir um fenómeno de interesse crescente para as práticas
educativas e para o aumento do conhecimento sobre os processos psicológicos positivos
(Martínez-Odría, 2002).
Relativamente aos processos psicológicos positivos, vários autores referem a interacção
entre práticas de voluntariado e níveis de Bem – Estar (Dávila De León & Díaz Morales, 2005).
Tradicionalmente o bem-estar foi conceptualizado de acordo com duas abordagens
essenciais. A primeira, abordagem hedónica, foca-se na busca da felicidade e define Bem-Estar
em função da obtenção de prazer e evitamento do sofrimento e da avaliação da satisfação com a
vida (Diener, 1984 e 2003); o bem-estar é assim entendido como um fenómeno de natureza
subjectiva, incluindo uma vertente emocional, relativa à presença de afectos positivos e ausência
de afectos negativos, e uma vertente cognitiva associada à avaliação da satisfação com a vida
(Diener, 1984). A segunda, abordagem eudainómica, foca-se no significado das experiências de
vida e na auto-realização e define Bem-estar em função do grau de funcionamento psicológico
pleno da pessoa, de acordo com dimensões específicas (Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995).
Estas duas perspectivas divergem e complementam-se, mas privilegiam explicações
distintas sobre a natureza humana (Ryan, & Deci, 2001). Como refere Novo (2000) a primeira
perspectiva (abordagem hedónica), privilegia os aspectos psicossociais, a qualidade e a
satisfação com as condições e circunstâncias de vida. A segunda foca-se no desenvolvimento do
adulto e da sua saúde mental. Cada uma destas abordagens, de acordo com a conceptualização
teórica, dá origem a dois modelos:
- O modelo de Bem – Estar Subjectivo (SWB), essencialmente associado ao trabalho de
Diener (1984 e 2003), conceptualiza o bem-estar como um agregado de diversos conceitos, o de
Felicidade, o de Satisfação e o de Experiências Emocionais;
-

O modelo de Bem – Estar Psicológico (PWB) tem sido desenvolvido por Ryff e

colaboradores (Ryff, 1989, 1995) e caracteriza o bem-estar a partir de dimensões básicas de
funcionamento positivo, que emergem de diferentes modelos teóricos da psicologia do
desenvolvimento, da psicologia clínica e da saúde mental, a saber as dimensões: crescimento
pessoal; objectivos de vida; relacionamentos interpessoais; autonomia; aceitação de si; e
domínio do meio (Ryff, 1989, 1995).
Mais recentemente, alguns autores, propõem novas dimensões, na linha do modelo de
Bem –Estar Psicológico, acrescentando a auto-avaliação da percepção de Bem – Estar numa
perspectiva relacionada com os outros e não apenas na relação consigo próprio. É o caso de
Keyes (1998), o qual alerta para a importância do lado público da vida na definição de Bem –
Estar, sugerindo um novo modelo de Bem – Estar Social (SoWB) que integra cinco dimensões:
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integração social (ligação aos vizinhos e integração na comunidade local); contribuição social
(avaliação positiva do valor do seu contributo para a sociedade); coerência social (percepção de
sentido e organização no mundo social); aceitação social (confiança nos outros); realização
social (crença no potencial de crescimento da sociedade).
Concepções adoptadas no estudo apresentado
De um ponto de vista conceptual, adoptamos a perspectiva sobre o voluntariado de
Piliavin (2003) anteriormente referida, que o define como uma acção com objectivos de ajuda
realizada no âmbito de um projecto organizacional, mas por vontade própria, de forma
comprometida e sem obtenção de recompensas materiais. Relativamente à percepção de Bem –
Estar optamos pela conceptualização integradora de Keyes (Keyes & Magyar-Moe, 2003) e sua
operacionalização na medida integrada proposta pelo autor, o Mental Health Continuum, long
form (Keyes, 2008), e já utilizada em diversos estudos, designadamente numa investigação norte
americana com população adulta (MIDUS, Institute on Aging, 2004). Esta medida privilegia a
diferenciação, permitindo uma avaliação discriminada dos níveis de Bem-Estar Emocional,
Bem-Estar Psicológico e Bem-Estar Social.
Com este enquadramento formulámos duas questões de investigação essenciais:
1. De um modo geral, como estão os estudantes do ensino superior: Têm percepções
de bem-estar? Têm sucesso académico?
2. Praticam voluntariado? E em que medida a prática actual de voluntariado se
associa a diferenças nos níveis de bem-estar percebido e no sucesso académico
destes estudantes?
O estudo empírico realizado na tentativa de responder as estas questões trata-se de um
estudo quantitativo de caracterização e comparação de grupos.
Estudo quantitativo
Partiu-se da recolha e tratamento de dados de auto-relato, caracterizando a amostra de
estudantes do ensino superior relativamente às variáveis de voluntariado, bem-estar percebido e
sucesso académico, através da estatística descritiva das mesmas, e ainda realizando o estudo das
diferenças de médias (ANOVAs) nas variáveis de bem-estar e sucesso académico em função da
variável prática actual de voluntariado.
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Participantes e Procedimentos
Neste estudo participaram 323 estudantes da Universidade de Lisboa, de duas Faculdades
diferentes (77% da Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação e 23% da Faculdade de
Ciências) e de quatro cursos diferentes (68 % de Psicologia, 11,8 % de Ciências da Educação,
11,5 % de Biologia e 11,5 % de Geologia). A idade média dos participantes é de 21 anos (DP =
5) e 84,2% dos participantes são mulheres. Na amostra encontram-se 78,6 % de estudantes de 1º
ciclo (licenciatura) e 21,4% de 2º ciclo (mestrado). A amostra foi recolhida em período de aulas,
no final de ano lectivo.
Variáveis e Medidas
Bem – Estar: Foi medido através duma tradução, feita para o presente estudo, do Mental
Health Continuum, long form (Keyes, 2008). Este questionário inclui quarenta itens que se
distribuem por três dimensões distintas, de Bem-Estar Emocional Positivo (Inclui 6 itens
relativos a estados afectivos, por exemplo “Nos últimos trinta (30) dias, quantas vezes se sentiu
alegre?” a avaliar numa escala de resposta entre 1: sempre e 5: nunca - valores alfa de Cronbach
de 0.91 na versão original e de 0.84 na presente amostra. Inclui ainda um item que avalia a
Satisfação Global com a Vida: “Usando uma escala de 0 a 10, em que 0 significa “a pior vida
possível” e 10 significa “a melhor vida possível,” com classifica a sua vida nestes dias?”), BemEstar Psicológico (18 itens, por exemplo “Gosto da maior parte da minha personalidade” a
avaliar numa escala de resposta entre 1: concordo muito e 7: discordo muito; alfas entre 0.59 e
0.36 nas subescalas da versão original; alfa de 0.80 para a escala total na presente amostra), e
Bem-Estar Social (15 itens, por exemplo “Sinto-me próximo de outras pessoas da minha
comunidade” a avaliar numa escala de resposta entre 1: concordo muito e 7: discordo muito;
alfas entre 0.73 e 0.42 nas subescalas da versão original; alfa de 0.75 para a escala total na
presente amostra),
Desempenho Académico: foi medido de acordo com dois dados independentes: nota média
do semestre anterior e índice de cadeiras feitas. Este índice é calculado de acordo com a
diferença entre as cadeiras realizadas e as cadeiras em que o estudante estava inscrito. Por
exemplo, um estudante que se inscreva em 6 cadeiras e apenas realize 4, tem um índice de
66,6% de cadeiras feitas. Deste modo o valor desta variável pode variar entre 0 e 100%.
Prática de Voluntariado: medida por uma variável nominal resultante da resposta a duas
questões: Já fez voluntariado? (Sim ou Não); Faz actualmente? (Sim ou Não). Estas perguntas
eram acompanhadas de uma definição de voluntariado – “Considerando voluntariado “(…) uma
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acção realizada numa instituição/organização, por iniciativa própria, com compromisso e sem
recompensas materiais (…)” (Piliavin, 2003)”.
Resultados
As respostas dos estudantes aos questionários foram inicialmente analisadas para o total
da amostra e, de seguida, tendo em conta a subdivisão da amostra em grupos distintos quanto à
prática actual (recolha de dados em Junho de 2009) de voluntariado, analisando as diferenças
entre eles.
Para além de uma análise descritiva dos resultados procedemos a uma comparação de dois
grupos: voluntários e não voluntários.
Análise dos dados referentes aos grupos: em função da prática actual de voluntariado
Pretendendo perceber o impacto da prática actual de voluntariado nas variáveis de bemestar percebido e de sucesso académico em estudo, seguidamente consideraram-se duas subamostras de estudantes distintas: uma, de estudantes “Não voluntários actualmente” (N= 256),
que agrega os dois primeiros grupos de estudantes considerados anteriormente (que nunca
fizeram voluntário ou que tendo feito no passado não fazem actualmente); outra, de estudantes
“Voluntários actualmente” (N=53).
O quadro que se segue apresenta dados que caracterizam as duas sub-amostras de
estudantes, definidas em função da sua prática de voluntariado actual, do ponto de vista do
Sucesso Académico e do Bem – Estar percebido:
Quadro 3: Caracterização das sub – amostras - indicadores de Sucesso Académico e de Bem – Estar

Valores
Variáveis
Nota média do último semestre
Índice de cadeiras realizadas
Bem – Estar Emocional
Satisfação Global com a Vida
Bem-Estar Psicológico
Bem-Estar Social

Não voluntários
actualmente
X
DP
13,82
90,2%
19,61
6,76
97,47
66,56

1,76
19,16
3,83
1,62
12,82
10,70

Voluntários
actualmente
X
DP
14,95
94,7%
19,82
7,25
102,07
71,83

1,38
15,34
3,76
1,48
13,02
11,49

A leitura do quadro 3, permite-nos observar que, de um modo geral, o grupo dos
estudantes voluntários apresenta valores mais positivos que os estudantes não voluntários em
todos os indicadores. Apenas o indicador de Bem-Estar Emocional se apresenta muito próximo
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nos dois grupos. A partir destes resultados fomos verificar a sua significância, em termos
estatísticos, procedendo-se para tal a um conjunto de análises de variância (ANOVA).
No que se refere ao sucesso académico dos estudantes, de acordo com a nota média do
último semestre, o teste de diferença de médias encontrou diferenças significativas (t= -4,433,
gl=304 p <0,005) entre as sub-amostras, no sentido de os estudantes “Voluntários actualmente”
terem uma nota média superior à dos que “Não são voluntários actualmente”.
Os testes de diferenças de médias revelaram que não existem diferenças significativas
entre as duas sub-amostras no que refere ao índice de cadeiras realizadas e igualmente nos níveis
de Bem-Estar Emocional percebido.
Encontrámos sim diferenças significativas entre os grupos no indicador de Satisfação
Global com a Vida (t= 4,777, gl= 178 p <0,005), as quais vão no mesmo sentido das referidas
anteriormente: os alunos “Voluntários actualmente” referem uma satisfação geral com a vida
superior à dos alunos “Não voluntários actualmente”.
Em relação ao Bem-Estar Psicológico, verificaram-se diferenças significativas entre as
médias dos dois grupos (t = - 2,427, gl = 313 p<0,05), uma vez mais no sentido de os estudantes
“Voluntários actualmente” terem uma melhor percepção de Bem – Estar Psicológico do que os
que “Não são voluntários actualmente”.
Por último, quanto ao Bem-Estar Social, encontram-se diferenças significativas (t = -3,22,
gl = 307 p <0,005) entre as médias dos estudantes “Voluntários actualmente” e os que não o são.
A diferença é no sentido de aqueles terem uma melhor percepção de Bem – Estar Social do que
estes.
Discussão dos Resultados e Reflexão Final
Nesta comunicação debruçamo-nos sobre o tema da relação entre a prática de
voluntariado dos estudantes do ensino superior e o seu bem-estar percebido e sucesso
académico. Os resultados obtidos permitem-nos encontrar algumas respostas para as questões de
investigação enunciadas inicialmente.
Como vimos os estudantes da nossa amostra, em geral, percepcionam níveis de Bem – Estar
bastante positivos.
Se considerarmos as diferentes medidas de Bem - Estar utilizadas neste estudo, podemos
afirmar que os estudantes se sentem razoavelmente felizes e satisfeitos, experienciando emoções
positivas bastantes vezes (indicadores de Bem Estar Emocional). Avaliam a sua vida actual
como boa, a caminho da melhor vida possível (indicador geral de Satisfação com a Vida).
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Destaca-se um índice elevado de Bem – Estar Psicológico, o que significa que os estudantes
percepcionam funcionar de modo positivo em dimensões privilegiadas do seu desenvolvimento
psicológico, promotoras de equilíbrio emocional e psicológico - crescimento pessoal; objectivos
de vida; relacionamentos interpessoais; autonomia; aceitação de si; e domínio do meio. Tendo a
conceptualização do Bem – Estar Psicológico partido de modelos clínicos de funcionamento
positivo, podemos considerar que, genericamente, é um bom indicador de saúde mental.
À percepção privada de Bem – Estar acrescentámos a avaliação da percepção de Bem –
Estar Social, quer dizer, avaliação (auto-percepção) da circunstância e do funcionamento dos
estudantes em sociedade. Também nesta área os estudantes revelaram uma percepção positiva,
no entanto mais próxima do ponto médio da escala, que corresponde a um estado de maior
indefinição face à sua percepção de Bem – Estar Social, comparando com uma percepção
claramente positiva do Bem – Estar Psicológico.
Para esta avaliação de Bem – Estar o estudo de caso, contribui como exemplo de uma
relação privilegiada entre prática de voluntariado e experiência de emoções/afectos
positivas(os), tais como tranquilidade e alegria.
No que refere ao indicador de sucesso académico, consideramos que os estudantes da
amostra são bem sucedidos uma vez que têm em média 91% das cadeiras do semestre anterior
realizadas e obtiveram uma boa nota média, de 14 na escala de 0 a 20.
Em relação à prática de voluntariado, constatamos que quase metade dos estudantes da
amostra já praticou ou pratica voluntariado (49%), confirmando a presença deste tipo de
actividade extra-curricular no ensino superior.
Esta percentagem de contacto a com prática de voluntariado na nossa amostra corrobora
os dados encontrados em estudos anteriores (Santos, 2002), que, como referimos no inicio,
consideram elevada a probabilidade de o voluntário estar a frequentar o ensino superior o que é
o mesmo que dizer que os estudantes de ensino superior tendem a praticar voluntariado.
No entanto, desse grupo mais de metade dos estudantes não pratica voluntariado
actualmente. Como alguns autores apontam (Wilson, 2000), a transição para o ensino superior
pode corresponder a uma diminuição do envolvimento em actividades extra-curriculares, pela
necessidade de uma gestão de tempo diferente “mais contínua”, como referiu a estudante que
entrevistámos e também ela mudou os seus hábitos, abdicando de uma prática desportiva intensa
para dar lugar ao voluntariado.
As diferenças significativas encontradas entre as sub-amostras de estudantes “Voluntários
actualmente” e “Não voluntários actualmente”, ao nível da percepção de Bem – Estar
Psicológico e Social e em relação ao indicador de Satisfação Geral com a Vida, permitem-nos
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considerar que as práticas de voluntariado se associam a uma percepção positiva do Bem –
Estar. Contudo, o estudo realizado, sendo uma observação única de um conjunto de indivíduos,
não permite concluir se essas diferenças no Bem-Estar decorrem da prática de voluntariado ou
se são diferenças prévias, isto é, se são os alunos com maiores níveis de Bem-Estar aqueles que
optam por fazer voluntariado. Para investigar essa relação é necessário proceder a novas
observações do mesmo grupo de indivíduos em tempos distintos.
O facto de não existirem diferenças em relação ao indicador de Bem – Estar Emocional é
concordante com os dados da literatura que apresentam estudos sobre o comportamento do
modelo teórico de Bem – Estar Subjectivo (Diener, 1984) e descrevem um estado mais estável
em função da personalidade, da cultura e do nível sócio – económico e menos dependente de
acontecimentos externos e/ou experiências de vida importantes.
Como vimos, também os indicadores de sucesso académico são favoráveis aos estudantes
que praticam voluntariado. Este grupo apresenta melhores resultados médios (X=15) e melhor
desempenho (cerca de 95% de cadeiras realizadas).
A estudante que entrevistámos, descreve, igualmente, uma relação positiva entre
aprendizagem em contexto de voluntariado e em contexto académico, indo no sentido da
diferença encontrada quanto à nota média do semestre anterior.
Estas diferenças significativas encontradas nos resultados académicos de estudantes que
praticam e não praticam actualmente voluntariado, levantam de novo algumas questões a que
este estudo não permite dar resposta.
Qual o sentido desta relação, são os estudantes com melhores resultados escolares (melhor
bem-estar percebido) que também mais frequentemente praticam voluntariado, ou será a prática
de voluntariado promotora de melhores resultados escolares (melhor bem-estar)? Que terceiras
variáveis poderão intervir e explicar a relação existente entre melhores resultados académicos /
melhor bem-estar e a prática de voluntariado?
São algumas das questões que ficam em aberto e que só estudos de outra natureza,
designadamente longitudinal, e em que se incluam outro tipo de variáveis, como por exemplo as
motivações para o voluntariado ou os recursos disponíveis ao estudante, poderão ajudar a
elucidar. Nesse sentido vamos continuar o nosso trabalho.
Este estudo poderá contribuir de modo muito positivo para a valorização das práticas de
voluntariado por parte dos estudantes. A possibilidade de entender a prática de voluntariado
como promotora de Bem – Estar para os outros, para a comunidade em geral e também para o
próprio voluntário, por um lado, sublinha a importância de ajudar os estudantes, que têm
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projectos de voluntariado, a desenvolvê-los de modo mais articulado com o seu projecto de
desenvolvimento, como estudante e como pessoa.
Por outro lado, estes resultados também sugerem que se deve intervir junto dos estudantes
do ensino superior, no sentido de poder criar condições (p.e.: dar informação; orientar e
organizar formação; creditar as práticas; etc) que facilitem o inicio e/ou continuidade de
experiências de voluntariado, para que possam ser efectivamente um factor de promoção do
Bem-Estar e do Sucesso Académico.
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A promoção do desenvolvimento pessoal e a construção de identidades profissionais num
contexto de incerteza – os Ateliers de Empregabilidade promovidos pela Área Estudantes e
Empregabilidade da UCP – CRP
Mariana Casanova, Ana Martins, André Monteiro & Lara Pacheco
Universidade Católica Portuguesa
A Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional do Porto possui, desde há largos
anos, um serviço associado à RESAPES, actualmente denominado de Área Estudantes e
Empregabilidade (EE). Inicialmente era denominado de Serviço Aluno e Carreiras no Campus
da Foz e Serviço de Carreiras e Apoio ao Aluno no Campus da Asprela da Universidade
Católica – Centro Regional do Porto, os quais se unificaram e funcionam actualmente como
“EE”. Neste serviço e até ao momento da transição para o Processo de Bolonha realizava-se
uma intervenção dedicada à facilitação da transição Ensino Superior – Mercado de Trabalho
com os estudantes de Licenciatura – as Oficinas de Empregabilidade (OE). Com a transição
para Bolonha surgiram novos perfis académicos e profissionais e, consequentemente, diferentes
necessidades, pelo que EE complementou as OE (agora dedicadas aos finalistas de 1º Ciclo)
com os Ateliers de Empregabilidade (AE), dedicados aos finalistas de 2º ciclo, procurando
atender às suas especificidades. Nesta comunicação pretendemos apresentar a estrutura dos
Ateliers de Empregabilidade, com objectivos ao nível do desenvolvimento pessoal e de
construção de identidades profissionais, num contexto macro-sistémico muito particular.
Enquadramento social, teórico e conceptual
A transição de graduados do ensino superior para o mercado de trabalho, exigindo uma
reorganização pessoal e relacional profunda (na sequência de um desequilíbrio e
descontinuidade pessoal), caracteriza-se como uma etapa de vida que assume o carácter de
desafio desenvolvimental, ou seja, de transição como definida pelos modelos estruturais
cognitivos e construtivistas (Erikson, 1963, 1968; Campos, 1993). Assim, exige do indivíduo
uma mudança em termos de pressupostos acerca de si próprio e do mundo, o que abre portas ao
reequilíbrio dinâmico e, consequentemente, ao desenvolvimento pessoal (Campos, 1993).
Emerge uma necessidade de desenvolver novas estratégias de resposta face aos desafios do
contexto, não só em termos comportamentais, mas também cognitivos e afectivos uma vez que a
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transição não se refere apenas ao acontecimento mas também à percepção da mudança que este
implica (Hopson, 1981 cit in Menezes, Matos & Costa, 1989).
Deste modo, a intervenção psicológica na transição para o mercado de trabalho terá
também de abordar de modo integrado dimensões pessoais, vocacionais e profissionais
(articulando dimensões cognitivas, afectivo-motivacionais e comportamentais), de modo a
contribuir para a reorganização do sistema pessoal e sua relação com o mundo e para o
desenvolvimento da identidade. Pretende-se intervir no sistema pessoal, considerando o sistema
transpessoal de cada indivíduo, de modo a promover a construção de projectos profissionais e de
vida realistas e flexíveis e, em última instância, o desenvolvimento psicológico (pessoal, que
também é profissional) dos indivíduos (Campos & Coimbra, 1991).
Implicando uma reorganização psicológica e em termos de identidade pessoal, a
intervenção junto do estudante e do graduado, não se poderá esgotar numa perspectiva instrutiva
e instrumental, dotando o indivíduo de conhecimentos, recursos e “comportamentos”
necessários para se integrar no mercado de trabalho (elaboração de curriculum vitae, preparação
para entrevistas, etc.). Torna-se fundamental uma intervenção que promova a reflexão,
significação e integração das experiências vividas ao longo do percurso de vida e nesta etapa
desenvolvimental, facilitando a atribuição de significado(s) à mesma, a reconstrução da
identidade pessoal, a construção da identidade profissional e, consequentemente, o
desenvolvimento psicológico e pessoal.
Por outro lado, os rápidos ritmos de mudança social e económica, a apologia do risco, a
globalização e as actuais “correntes” de informação, os “voos de borboleta” profissionais
(Azevedo, 1999), parecem ser marcos da actual sociedade caracterizada como líquida,
individualizada (Bauman, 2002), e geradora de “políticas de incerteza” (Marris, 1996). Esta
desigual distribuição da incerteza e imprevisibilidade que abrange todas as dimensões da nossa
vida (interpessoal, profissional, relacional e afectiva), produzindo insegurança, competitividade
e desconfiança, e portanto, uma crescente complexidade “narrativa”, acarreta novas exigências
aos indivíduos. Agora isolados e perdidos sem as meta-narrativas que, anteriormente, garantiam
um sentido existencial e facilitavam a integração social, os indivíduos deparam-se com maiores
dificuldades em termos de construção de uma representação de si, dos outros e do mundo
consistente e que permita a atribuição de significados ao que os rodeia (Coimbra, 2005;
Guidano, 1991) e a construção de projectos de futuro. Perante esta sociedade, os indivíduos
deparam-se com uma maior dificuldade em encontrar significados para a existência pessoal e a
construção de narrativas de vida consistentes. Amundson (2005, 2006) sublinha o impacto de
mudanças macro-sistémicas na vida profissional (aumento da competitividade e pressão para a
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produtividade; percursos menos previsíveis; mobilidade; contratos temporários; ênfase em
competências tecnológicas, por um lado, e interpessoais, pelo outro; complexificação de tarefas;
articulação entre dimensões pessoais e profissionais; etc.) e, consequentemente, na intervenção a
este nível de modo a “corresponder” às exigências do contexto, preparando os indivíduos para
esta maior complexidade.
Num outro prisma, poder-se-á considerar que, perante o actual contexto social, o
conceito de “adaptabilidade vocacional” de Savickas (1997), assume uma nova dimensão face
aos desafios com os quais os actuais profissionais se deparam, nomeadamente a necessidade de
lidar com mudanças frequentes na carreira, realidade de trabalho ou suas condições. Assim,
como o autor refere (Savickas, 2004), num contexto social com rápidos ritmos de mudança, o
indivíduo encontra-se num processo de constante adaptação, aumentando a exigência face a
dimensões como a congruência pessoa-ambiente e sentido de realização pessoal.
Partimos do princípio de que a intervenção psicológica nesta transição de vida, implica
uma crescente preocupação com o desenvolvimento de estratégias que permitam a construção de
narrativas de vida consistente e coerentes e que permitam dar sentido à existência e à dimensão
profissional e promover a sua adaptabilidade face a começos e recomeços que a sua vida
profissional possa implicar (Peavy, 1997/1998; McAuliffe, 1993). Neste contexto (social,
económico, relacional…), as transições de vida, para além da reorganização psicológica que
implicam, assumem um carácter de maior desafio pela necessidade de adaptação face a novos
tipos de incerteza (Coimbra, 2005). Deste modo, sendo esta etapa tão relevante e significativa,
tão fundamental para a construção da identidade pessoal e profissional, poderemos considerar
que, actualmente, a intervenção no sentido da promoção do desenvolvimento psicológico poderá
ser mais premente como forma de preparar, não só para a transição para o mercado de trabalho,
mas sim para a transição para este contexto social e este mercado de trabalho.
Desenho da Intervenção
A nossa proposta de intervenção procura integrar estratégias desenvolvimentais e
construtivistas que promovam a construção de narrativas de vida que permitam atribuir
significado(s) às experiências vividas, antecipar dificuldades e projectar potenciais futuros
(perspectiva temporal de modo a promover a coerência pessoal), com estratégias de balanço de
competências (também numa óptica desenvolvimental), dando aos estudantes a “oportunidade
para (…) fazer a auto-avaliação do seu percurso profissional, pessoal e social” (Imaginário,
1997). Esta exploração de competências funciona como ponto de partida para a exploração e
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reformulação de significados atribuídos a experiências e aprendizagens vividas ao longo do
percurso de vida no contexto da narrativa individual.
De facto, considerando as políticas de aprendizagem ao longo da vida e o actual enfoque
em competências pessoais, interpessoais, transversais, torna-se basilar dar a oportunidade aos
estudantes para a realização de um auto-balanço pessoal. Este balanço permitirá uma
reorganização das prioridades, padrões, estilos de vida, papéis assumidos (pessoais e sociais) e
competências e, assim, a adaptação do indivíduo (no sentido da integração da transição na sua
vida, desenvolvendo e investindo num novo estilo de vida - Menezes, Matos & Costa, 1989) e a
constante (re)construção da identidade profissional. Deste modo, procuramos implementar
estratégias de exploração reconstrutiva, articulando a promoção da exploração e acção, com
momentos de reflexão e de integração, de modo a considerar a relação dialéctica entre o “real” e
os significados dos participantes, a experiência vivida nesta transição de vida no actual contexto
e macro-estrutura, tendo sempre em consideração dimensões pessoais e extrapessoais (Campos
& Coimbra, 1991).
Em termos de avaliação de necessidades, os autores partiram da sua experiência –
avaliação de necessidades e avaliação de intervenções – levada a cabo ao longo de todo o
percurso de EE na Universidade Católica do Porto (e serviços predecessores). Procurou-se por
um lado, ter em consideração as necessidades desenvolvimentais dos estudantes nesta etapa (ex.:
sentimentos de dúvida e incerteza relativamente às competências desenvolvidas ao longo do
percurso académico, à sua identidade como potencial profissional e à sua capacidade de
autonomia e de tomada de decisão; mitos e incertezas face ao mercado de trabalho, à forma de
procura de emprego, etc.) e, por outro lado, ter em consideração as suas especificidades: já
possuem uma Licenciatura, sendo que em alguns casos experimentaram a integração no
mercado de trabalho e regressaram à Universidade e, noutros casos, prosseguiram
imediatamente estudos, terminando um Mestrado (de Bolonha) mas sem experiência
profissional. Estas especificidades e possível heterogeneidade de expectativas e experiências nos
grupos (ao nível da experiência profissional) implicam uma reflexão e questionamento acerca de
possíveis novos desafios e necessidades e a adaptação a cada grupo e indivíduo.
Assim, de modo a respeitarmos as necessidades de cada indivíduo e de cada grupo, a nos
adaptarmos a necessidades emergentes, e respeitando uma lógica de projecto (e não de “pacote”
de intervenção), privilegiámos, desde sempre, a realização de uma avaliação de necessidades em
todos os grupos através do levantamento das expectativas e objectivos na 1ª sessão e da
articulação com o grupo da definição de objectivos para a sessão seguinte, em cada sessão. Por
esta razão, aquilo que iremos aqui apresentar é uma imagem hipotética de um Atelier de
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Empregabilidade, salvaguardando a existência de constantes adaptações face a cada grupo
(Menezes, 1999; Campos & Coimbra, 1991).
Desenvolvemos um projecto de intervenção que pretende corresponder às necessidades
dos estudantes finalistas, perspectivando-as num continuum entre necessidades tendencialmente
instrumentais e tendencialmente desenvolvimentais, propondo sessões com diferentes formatos
(individual, pequeno grupo e grande grupo) de modo a atingir objectivos distintos e adaptados às
necessidades de cada participante. Não sendo possível a sua total distinção, estas necessidades
são trabalhadas numa perspectiva desenvolvimental e de facilitação da transição de vida para a
qual os estudantes se preparam, sendo que todos os aspectos, quer instrumentais, quer
desenvolvimentais, são trabalhados através de estratégias que promovem a reflexão e
questionamento, tomada de perspectiva do outro e promoção do auto-conhecimento. Decidiu-se
pelo formato de pequeno grupo de modo a facilitar a abordagem de temáticas sócio-afectivas e a
funcionar como grupo de partilha e apoio face às dificuldades desta transição de vida (Menezes,
1999; Arp, Holmberg & Litrell, 1989).
O projecto contempla a possibilidade de implementação de oito sessões de pequeno
grupo com cerca de 90 minutos cada, privilegiando a construção de um clima de confiança
mútua, nas quais o dinamizador assume o papel de facilitador e coordenador de recursos,
propondo a definição de objectivos para a semana seguinte em cada sessão, promovendo a
participação activa e a co-construção deste espaço pelos participantes.
Para além destas sessões de pequeno grupo, os estudantes podem optar por participar em
sessões de grande grupo, divulgadas e organizadas por EE e que se dedicam, por um lado, à
temática da elaboração do Curriculum vitae, na qual se propõe a sua construção como
ferramenta de comunicação e apresentação pessoal e profissional que espelha um percurso de
vida reflectido no âmbito de um processo de auto-conhecimento, reflexão pessoal, balanço de
competências e construção de um projecto de futuro. Uma outra sessão é definida em cada
semestre de acordo com necessidades ou sugestões dos estudantes, sendo um exemplo a sessão:
“ O sorriso: uma ferramenta de criação de empatia numa situação de entrevista”.
De um modo geral, a intervenção segue uma 1ª etapa com objectivos ao nível do
envolvimento e construção da relação no grupo, bem como de discussão de temáticas
introdutórias. A 2ª etapa, funcionando numa lógica de exploração do investimento (Campos &
Coimbra, 1991) e, portanto, do percurso desenvolvimental, permite a análise e reflexão do
percurso pessoal, académico e profissional dos participantes, a identificação das competências
desenvolvidas e dos contextos associados, a valorização das experiências de vida, a tomada de
perspectiva do outro, o role-playing e o role-taking em situações de entrevista e prova de grupo.
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Numa 3ª etapa, procura-se integrar as reflexões e experiências desenvolvidas durante as sessões,
terminando com a avaliação anónima.
Assim, pretende-se atingir os seguintes objectivos gerais: promover o autoconhecimento; facilitar a atribuição de significado(s) a “terminar o curso”; facilitar o
desenvolvimento de estratégias adaptativas para lidar com esta transição de vida; promover a
construção de um projecto de futuro realista e flexível; promover a tomada de consciência do
desenvolvimento pessoal e profissional ao longo do ciclo vital no sentido de facilitar a
emergência de uma identidade profissional; preparar os participantes para os desafios associados
à integração profissional; promover o desenvolvimento pessoal e a construção de projectos de
futuro. As sessões são organizadas com base numa perspectiva temporal e de construção
progressiva, procurando-se articular as várias dimensões relevantes ao longo de várias etapas.
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Quadro 1: Descrição de um AE possível
a) Experimentação e reflexão acerca dos comportamentos em contexto de prova de grupo,
Objectivos
incluindo a apresentação “Quem sou eu”
e uma dinâmica de grupo – simulação, autoa)
Levantamento
de
expectativas
e
necessidades,
avaliação
e feedback dinamizadora+participantes;
b)
Promoção do conhecimento
auto-conhecimentodos–
participantes/dinamizadora,
objectivos
e programação
colaborativa;
b) Construção
da
tomada
de perspectiva do outro,
promovendo
o self diferenciado
(role-play,
role-reversal,
relação, de
umgrupo).
clima de confiança mútua e do funcionamento grupal; c) Reflexão acerca do
feedback
pelo
significado
pessoal dedo“acabar
o curso”.
a)
Desenvolvimento
auto-conhecimento
em contexto de resolução de problemas e tomada
a) decisão;
Debate b)
e Integração
reflexão acerca
do Mercado
de eTrabalho
na sociedade globalizada; b)
de
das temáticas,
avaliação
finalização.
Antecipação de possíveis obstáculos a curto/médio prazo e gestão de expectativas face a si
próprio e ao mercado de trabalho c) Identificação de comportamentos de procura activa de
emprego.
Sessão #1 CV – Curriculum Vitae como instrumento de comunicação (Sensibilização para
aspectos fulcrais para o desenvolvimento do CV).
a) Exploração de Competências desenvolvidas ao longo do percurso de vida e tomada de
consciência dos contextos de desenvolvimento (clarificação do processo de balanço de
Competências; promoção do auto-conhecimento); b) Promoção da reflexão acerca da
articulação destas competências com os desafios, expectativas e receios face ao mercado de
trabalho; c) Preparação para a construção do CV – tomada de consciência da importância do
auto-conhecimento para a construção do CV, articulação entre competências, características
pessoais, interesses e valores.
a) Apoio à construção do CV e reflexão acerca das melhores estratégias de comunicação
através do CV; b) Reflexão acerca das funções e estratégias para elaboração de uma Carta de
Apresentação.
a) Promoção da tomada de consciência acerca da sua história de vida e da integração
passado, presente, futuro: reformulação de prioridades existenciais; identidade
pessoal/profissional; implementação de projectos pessoais de vida viáveis; definição de
objectivos pessoais e profissionais, tomando em consideração o processo de balanço de
competências e as suas necessidades desenvolvimentais; b) A apresentação pessoal como
forma de diferenciação – preparação de apresentação “Quem sou eu” para apresentação
posterior.
#2 - Apresentações de convidados externos
a) Experimentação e reflexão acerca dos comportamentos em contexto de entrevista
individual – simulação, auto-avaliação e feedback dinamizadora+participantes; b) Promoção
do auto-conhecimento - tomada de perspectiva do outro, promovendo o self diferenciado
(role-play, role-reversal, feedback pelo grupo).
a) Experimentação e reflexão acerca dos comportamentos em contexto de prova de grupo,
incluindo a apresentação “Quem sou eu” e uma dinâmica de grupo – simulação, autoavaliação e feedback dinamizadora+participantes; b) Promoção do auto-conhecimento –
tomada de perspectiva do outro, promovendo o self diferenciado (role-play, role-reversal,
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feedback pelo grupo).

Os estudantes podem optar também por acompanhar o trabalho desenvolvido em
pequeno grupo com sessões individuais de modo a apoiar este processo de reflexão e integração.
Discussão
O desenvolvimento de competências implica continuidade da experiência promotora de
desenvolvimento, pelo que um projecto com reduzida continuidade temporal não poderá assumir
este objectivo. Considerando que a “acção” implica reflexão para que haja integração da
experiência, mais do que equipar os indivíduos com competências que lhes permitam lidar com
esta transição, pretendemos, por um lado, contribuir para a reformulação de significados que
permitam dar sentido à transição. Por outro lado, pretendemos promover a tomada de
consciência acerca das competências que já tiveram oportunidade de desenvolver e dos
contextos em que o puderam fazer, promovendo o seu auto-conhecimento e capacidade de autoavaliação contínua, essenciais no actual contexto social. Esperamos, deste modo, estimular a
percepção da necessidade de desenvolvimento do auto-conhecimento e destas competências
como possíveis formas de fazer face a um contexto de incerteza. De facto, consideramos que
estes objectivos serão fundamentais de modo a promover, não só a adaptação à transição, mas
também a preparação para o “empowerment” do indivíduo face a um mercado de trabalho
focado no desenvolvimento de competências e caracterizado pela incerteza, imprevisibilidade e
insegurança.
Em termos de avaliação, possuímos aquela que foi realizada pelos participantes
relativamente às sessões, a qual, apesar de positiva, nos dificulta generalizar ou retirar
conclusões ao nível do impacto da intervenção. Contudo, aspiramos a que esta intervenção não
se limite à “transformação de conteúdos” vs “transformação de processos”, procurando a
utilização de estratégias de exploração reconstrutiva e reconhecendo a necessidade de um
“desenvolvimento-em-contexto” (e considerando o actual macro-sistema) no sentido de uma
“transformação no interior”, não perspectivando o indivíduo como uma “amálgama de
competências ou comportamentos passíveis de aprendizagem” (Menezes, 1999; Campos, 1992
ci,t in Menezes, 1999) mas como sujeito pró-activo, crítico e autor da sua mudança.
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Desenvolvimento de Competências Empreendedoras e Profissionais no Ensino Superior
Maria Cristina Campos de Sousa Faria17
Instituto Politécnico de Beja
O papel determinante de maior proximidade que as instituições formadoras têm ao nível
das novas gerações e ao nível da actualização dos profissionais no terreno, remete o ensino
superior para uma nova missão, a de um acompanhamento eficaz do conhecimento e da acção
com qualidade e eficiência. Para que tal seja possível, é preciso contemplar o desenvolvimento
da inteligência (cognitiva, emocional, social e ecointeligência) e de competências académicas e
profissionais, que possibilitem a melhor integração no mercado de trabalho e um pleno exercício
da actividade profissional com sucesso. Ao considerar o empreendedorismo como um estado de
mente, uma maneira de pensar e agir que permite apesar de toda a incerteza estar atento a
oportunidades e tomar a decisão certa na melhor altura, abre-se a porta para que o ensino
superior promova o espírito de iniciativa e prepare os futuros profissionais em sintonia com as
competências que o mercado de trabalho exige e os apoie ao longo do ciclo de vida profissional.
Por conseguinte, as instituições de ensino superior têm hoje uma nova missão, a de desenvolver
competências empreendedoras e intraempreendedoras nos seus alunos e acompanhar e apoiar a
sua formação ao longo da vida profissional. Esta perspectiva obriga que as instituições de ensino
superior se transformem em instituições empreendedoras assentes no mundo real, vinculadas à
economia e às necessidades de uma comunidade e/ou sociedade. Paralelamente, novos estilos de
aprendizagem e de ensino devem ser implementados para que se possa caminhar no sentido de
uma docência mais actual e inovadora, onde os professores empreendedores tenham a
oportunidade de promover com consciência a aprendizagem de sucesso dos seus alunos, e estes
tomem consciência dos seus estilos de aprendizagem que marcarão o seu profissionalismo.

Competências Académicas, Vocacionais e Profissionais
A Teoria da Aprendizagem Social de Rotter apresentada nos anos 60, considera o
indivíduo como agente activo e causal dos seus próprios comportamentos. As expectativas que a
pessoa tem de poder ou não controlar o que lhe acontece foi designada de Locus de Controlo
(crença no controlo interno ou crença no controlo externo). Por outro lado, a percepção das
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aptidões de autocontrolo, isto é, o tipo de avaliação que um indivíduo faz das suas competências
para activamente controlar o seu comportamento, em interacção com o meio, pode ser designada
de percepção de controlo. Seligman nos anos 70 refere que a percepção de acontecimentos
incontroláveis do meio ambiente, bem como a exposição aos mesmos, permite a criação de
expectativas de incontrolabilidade, podendo desencadear um estado depressivo. Nos anos 80,
num estudo realizado sobre estratégias de coping para a população portuguesa, perante
situações de ameaça, dano ou desafio, Vaz Serra nos anos 90 sintetizou o “Perfil Psicológico do
Super-Humano”; assim, segundo a perspectiva de um coping ideal, este indivíduo é descrito
como uma pessoa com um controlo pessoal das situações com plano de estratégias, procura de
confrontos com resolução activa dos problemas, não abandono passivo às situações, controlo
das emoções, não interferência no seu quotidiano de factores de stress, baixa agressividade e
ausência de medos das consequenciais negativas. Neste sentido, observando e compreendendo a
vida académica dos estudantes do Ensino Superior, Faria e Carvalho (2005) procuram conhecer
algumas das dimensões que caracterizam o “Perfil Psicológico do Super-Estudante”, isto é, o(a)
aluno(a) que consegue apresentar um controle pessoal das situações académicas com um plano
de estratégias assertivas. Os resultados obtidos sugeriram que o Super-Estudante do Ensino
Superior é aquele que consegue gerir o seu stress académico, isto é, que é capaz de estabelecer
relacionamentos interpessoais institucionais, conciliar o quotidiano social com o académico,
gerir as suas economias e o trabalho académico, encontra-se adaptado à separação familiar e,
quando necessário, lida adequadamente com a situação de se expor à comunicação verbal
pública. Quando confrontado com problemas na sua vida académica apresenta uma autoorganização comportamental, disponibilidade para a mudança assertiva e percepção de controlo
e no que diz respeito às suas vivências académicas e profissionais apresenta autonomia pessoal,
bases de conhecimento para a profissão e desenvolvimento de carreira. Estas características que
constituem o Perfil do Super-Estudante do Ensino Superior capacitam o aluno para um
desempenho académico de sucesso e apresentam-se como factores promotores de saúde e bemestar. A investigação tem mostrado que as instituições do ensino superior têm um impacto
positivo no desenvolvimento dos estudantes, nomeadamente, a adaptação académica
compreendida enquanto sucesso académico é definida como um processo multidimensional
(Santos & Almeida, 2000). Por outro lado, na procura da excelência e da qualidade, hoje
ouvimos falar dos novos perfis de competências que contemplem uma formação à
empregabilidade (conhecimento básico; conhecimento técnico; e aptidões sociais e
competências interpessoais). A compreensão do sucesso académico e profissional remete-nos
para uma perspectiva multifacetada e subjectiva, que nos mostra que uma adaptação/integração
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bem sucedidas contemplam os domínios académico, sócio-relacional, biopsicológico e
socioprofissional. Os recursos do estudante (competências físicas, psicológicas, cognitivas;
sociais; comunicacionais; meios humanos, técnicos, tecnológicos e materiais) parecem
influenciar a definição de objectivos e prioridades a serem alcançadas, bem como os seus
resultados e a percepção do clima institucional. Neste sentido, o que contribui para realizar uma
vivência académica e profissional de qualidade? Como se alcançam vivências de êxito? De um
modo geral, os estudos consideram três domínios de sucesso: o académico (desempenho no
ensino secundário, acesso ao ensino superior, frequência no ensino superior, competências de
estudo, avaliação e currículo); sócio-relacional (adaptação, inserção, satisfação com o ambiente
relacional e social) e o biopsicológico (saúde física e psicológica, qualidade de vida e bem-estar,
satisfação com a vida em geral), (Lencastre, Guerra, Lemos, & Pereira, 2000), ao qual também
poderíamos acrescentar um outro domínio, o socioprofissional (satisfação vocacional,
expectativas de emprego, bases de conhecimento da profissão, desenvolvimento de carreira,
inserção profissional). É compreensível que estes quatro domínios embora distintos se
encontrem articulados, sendo que o sucesso será tanto maior quanto maior for o número de áreas
realizadas com êxito, caminhando o estudante na direcção do desenvolvimento e aprendizagem
de vivências académicas e profissionais de bem-estar. A escolha vocacional foi considerada,
inicialmente, como algo circunscrito aos interesses, aptidões e valores inatos ao sujeito que era
“imperioso” descobrir. Actualmente, face ao grau de incerteza a que o futuro nos habituou, uma
intervenção em orientação vocacional não pode ser desenvolvida tendo em vista a construção e
implementação de projectos de vida como se eles fossem constantes ao longo dos tempos.
Contudo, o problema da orientação vocacional reside, de acordo com Campos e Coimbra (1991,
cit. por Faria & Camões, 2005), está no facto dos programas de orientação se basearem, quase
exclusivamente, em termos de conhecimentos numa sequência de três momentos: conhecimento
de si próprio, conhecimento do mundo das formações e profissões e tomada de decisão. Neste
sentido, a reformulação do problema da orientação vocacional passa pela introdução de uma
perspectiva psicológica que tenha em conta a prioridade e anterioridade da relação entre o
sujeito e o mundo e que a eleja como objecto de trabalho. Os autores introduzem dois processos
psicológicos básicos do desenvolvimento humano: a exploração e o investimento, apresentando
a exploração como uma etapa que precede o investimento e do qual se separa temporalmente.
Tendo em atenção a competitividade que o mercado de trabalho exige, a função da orientação
vocacional não se pode limitar a ajudar o indivíduo a construir o seu percurso vocacional, mas
sim em proporcionar o treino das competências adequadas para conquistar e manter um
emprego, as competências de empregabilidade, no fundo as competências sociais e de vida
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(Campos, 1992, cit. por Faria & Camões, 2005). A entrada para o ensino superior confronta os
indivíduos com uma série de escolhas e alternativas bastantes complexas, o que poderia levar a
pensar que ultrapassada esta tomada de decisão, estaria definido o percurso vocacional dos
mesmos. Hoje, sabe-se que os indivíduos podem (e devem) envolver-se em actividades de
exploração vocacional, mesmo depois de uma importante tomada de decisão. Esta ideia do
desenvolvimento vocacional, defendida por Taveira (1997a, cit. por Taveira, 2001), entende que
a exploração vocacional pode facilitar não só os processos de tomada de decisão como reajustálos e consolidá-los. Num estudo sobre os factores de sucesso/insucesso no ensino superior
(Soares & Taveira, 1998, cit. por Taveira, 2001) realizado com alunos do primeiro ano da
Universidade do Minho verificou-se que a exploração vocacional se relaciona positivamente
com a adaptação à Universidade, o que evidência que esta exploração vocacional pode
considerar-se um sub-processo importante do processo mais amplo de desenvolvimento
vocacional. No estudo realizado por Faria & Camões (2005) verificou-se que os alunos do 1º
ano do Instituto Politécnico de Beja, apresentavam características que não podem ser descuradas
de um processo de transição/adaptação ao ensino superior bastante complexo, o que está de
acordo com as preocupações dos autores anteriormente referidos. O desenvolvimento de um
perfil vocacional e profissional, que se espera alcançar ao longo desta etapa de formação, pode
ficar comprometido quando o processo de transição não se processa adequadamente. Os dados
da investigação mostraram, que os alunos apresentavam características ao nível da satisfação
vocacional e profissional, nas três dimensões abordadas (realização pessoal/motivação; autoconceito

vocacional/sentimento

de

mudança/auto-confiança;

aptidões

sociais/relações

interpessoais), indicando a necessidade de uma intervenção através do apoio vocacional e
profissional. Neste sentido, parece estar justificado que os serviços de apoio psicológico devem
contemplar uma abordagem ao desenvolvimento vocacional e profissional integrando a
promoção da motivação e auto-regulação das aprendizagens escolares, bem como a construção
de projectos de carreira e relacionamento interpessoal. Saliente-se que, a promoção do
desenvolvimento vocacional e profissional no ensino superior ao constituir-se como um apoio
acrescido e fundamental ao desempenho eficaz de uma profissão e à promoção de
comportamentos que veiculem uma valorização de procedimentos adaptativos a cada realidade,
implica que exista um serviço de orientação vocacional e profissional articulado, que deve estar
ao alcance dos alunos da instituição do ensino superior que os abriga. O desenvolvimento
vocacional e profissional (no seu sentido mais alargado) no ensino superior pode ser encarado
numa perspectiva de balanço de competências, o que é descrito por Imaginário (1997; cit. por
Faria & Camões, 2005) como uma oportunidade em que os indivíduos podem fazer uma
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reflexão consciente do seu percurso realizado, dos seus pontos fortes e fracos e,
fundamentalmente delinear planos/projectos futuros.

Desenvolvimento de competências empreendedoras
A formação que os jovens experimentam no ensino superior permite que os mesmos
assentem a sua educação numa perspectiva do aprender a conhecer, aprender a fazer, no fundo,
aprender a aprender. Assim, as formações básicas que se aprendem devem servir para que o
sujeito ao longo de toda a sua vida as vá transformando e adaptando aos contextos em que
estiver inserido. Mas, é preciso tomar consciência, que a educação e a formação no ensino
superior não é apenas sobre o que sabemos, mas também o que podemos fazer e, em particular,
como aplicamos todo o seu potencial e como o incrementamos. Ao organizar o conhecimento, a
técnica e a prática, desta forma articulados, abrimos a porta para mostrar a pertinência e
urgência de a par das competências referidas, desenvolver também as competências
empreendedoras dos estudantes e dos seus professores. De uma maneira geral, podemos dizer
que o empreendedorismo implica a conjugação articulada da tomada de decisão ou acção de
empreender, do agente activo empreendedor e do acto do empreendimento. Para melhor
compreender o fenómeno em causa é de toda a conveniência centrar a nossa atenção a vários
níveis: no empreendedor, pois são múltiplas as visões que os autores dão sobre ele; no
empreendedorismo social, porque em Portugal a experiência é rica mas ainda é pobre; no
microempreendedorismo e microcrédito, porque é um instrumento importante nas comunidades
pobres; e no empreendedorismo feminino, porque existem estereótipos associados à acção
empreendedora da mulher que levam a práticas de discriminação. Relativamente à diversidade
de perspectivas dos autores sobre quem é o agente do Empreendedorismo, Portela e
colaboradores (2008, cit. por Faria, 2010) agrupou-as, acabando por caracterizar o
empreendedor como alguém que: (1) é capaz de ter arrojo, gerir bem negócios e assumir riscos;
(2) detecta oportunidades e introduz inovações destruidoras e criadoras; (3) tira proveito de uma
informação, cuja distribuição é imperfeita; (4) explora a mudança, vendo oportunidades onde
outros vêem problemas; (5) detecta oportunidades para lá dos recursos disponíveis; (6) se
apresenta como homo economicus singularmente dotado; (7) se mostra como praticante de uma
gestão extraordinária; e (8) se apresenta como fundador de novas organizações, quer por
oportunidade, quer por necessidade. Ao focalizarmos a manifestação do empreendedorismo
associada à decisão e acção empreendedora de qualquer indivíduo contextualizado num espaço e
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tempo identificados, parece ser importante, se quisermos apostar no desenvolvimento
económico e comunitário, apostar na promoção do empreendedorismo através de programas que
facultem a informação, estimulem a inovação e o desenvolvimento de competências transversais
(confiança em si, auto-motivação, auto-controlo, persistência, resiliência, determinação,
iniciativa, coping com o risco, solidariedade, esforço e sentido de responsabilidade, atitude
empreendedora, conhecimento, entre outras). Efectivamente, na observação da literatura sobre o
empreendedorismo os autores têm mostrado duas preferências, uns sobre as características do
empreendedor, outros sobre a envolvente externa e a influência que o ambiente exerce sobre o
ciclo de vida da organização e têm descuidado a dinâmica que se estabelece no seio da própria
organização empreendedora (Leiria, Palma, & Cunha, 2006, cit. por Faria, 2010). Se
considerarmos que o ambiente, em particular a qualidade das relações interindividuais,
influencia o estimulo ao empreendedorismo, este surge como catalisador da mudança, da
qualidade de vida e da prosperidade económica e de bem-estar comunitário. Por conseguinte,
passa a ser uma prioridade do desenvolvimento económico e/ou comunitário, criar ambientes de
empreendedorismo, comunidades empreendedoras, ora tal só é possível através da formação de
agentes empreendedores que actuem como promotores da mudança, que tenham competências
para inovar, acelerar a criação, a disseminação e aplicação das ideias inovadoras com êxito. Se
focalizarmos a nossa atenção sobre o empreendedor, podemos encontrar um conjunto de
atributos que o distinguem dos outros indivíduos. De acordo com The National Commission on
Entrepreneurship (2003, cit. por Moreland, 2006,) um empreendedor típico apresenta todas ou
algumas

das

seguintes

características:

visão,

adaptabilidade,

persuasão,

confiança,

competitividade, assunção do risco, honestidade, perseverança, disciplina, organização e
compreensão. Neste seguimento, Moreland (2003) refere que os estudos actuais sobre as
características pessoais dos empreendedores observaram a fusão de traços em três grandes
grupos: (1) os valores pessoais; (2) propensão para a assunção do risco; e (3) a necessidade de
independência,

sucesso

e

realização.

Nesta

perspectiva,

a

preocupação

com

o

empreendedorismo é considerada um subconjunto da empregabilidade, dado que na opinião de
Yorke (2004, cit. por Moreland, 2003) pode ser definido como um conjunto de realizações,
entendimentos e dos atributos pessoais que tornam os indivíduos mais propensos a obter um
emprego e a serem bem sucedidos na escolha das suas profissões. Assim, o melhor emprego ou
em particular, o auto-emprego surge de uma mente empreendedora e é a base do
intraemprendedorismo. As competências empreendedoras, que permitem que o próprio
indivíduo escreva o seu próprio futuro e saiba identificar oportunidades de negócios, nichos do
mercado e se organizar no sentido do progresso, constituem também por si só, um
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conhecimento, uma aprendizagem e um desenvolvimento de competências empreendedoras.
Estamos a falar da capacidade de criar novos produtos, serviços ou negócios, assunção do risco
e mudança de orientação, proactividade, competitividade, que podem ser facultadas e
trabalhadas durante a frequência do curso de uma licenciatura e que no fim desta levem à
criação do próprio emprego.
Conclusão
Não podemos ignorar que, hoje vivemos numa sociedade comandada pelo barómetro da
economia, e podemos observar os seus resultados nas vidas das pessoas, em particular das novas
gerações cujo futuro cada vez parece mais nebuloso. Temos também a confirmação prática da
afirmação da OCDE de que os países mais desenvolvidos são aqueles que optaram já há algum
tempo por uma economia baseada no conhecimento. As atitudes empreendedoras e os
desempenhos cognitivos têm início e desenvolvem-se, em particular, no terreno educativo.
Contudo, a realidade portuguesa é muito diferente do trabalho realizado pelas instituições de
ensino superior no mundo, em particular em alguns países da Europa e dos Estados Unidos,
onde não só proliferam cursos sobre o empreendedorismo, mas, também uma significativa
investigação sobre o assunto e até, a existência de uma disciplina sobre o desenvolvimento do
empreendedorismo em todos os cursos de licenciatura ministrados. Diante destes factos, muito
trabalho há ainda por desenvolver pelas universidades e politécnicos portugueses. A valorização
do empreendedorismo no ensino superior português tem passado pelo desenvolvimento de
várias acções como é o caso da iniciativa Poliempreende, que considerando o contexto da
diversidade das instituições de Ensino Superior Politécnico procura que estas instituições
ministrem competências em Empreendedorismo e fomentem uma cultura empreendedorística.
Contudo, no ensino superior politécnico e universitário português não existem licenciaturas em
empreendedorismo. É neste patamar que as associações têm um papel importante para o
fomento destas características, como é o caso da AIESEC (www.aiesec.org), dado o seu trabalho
no desenvolvimento de competências empreendedoras, bem como através dos seus estágios
internacionais, que trazem outra riqueza à experiência pessoal de qualquer estudante. No caso
das pós-graduações, mestrados, formações avançadas e formações para executivos é que o
empreendedorismo ganha de facto uma nova dinâmica e a este nível, são já alguns cursos a
serem ministrados em Universidades portuguesas em Évora, Beira Interior, da Porto, Lisboa,
Coimbra, Aveiro, no Instituto Politécnico de Beja, e considerando a procura que registam
permite concluir que muitos mais poderão surgir.
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Vamos como gostaríamos de ir na realização de estágios académicos? A teoria e a prática
Ana Martins, Carolina Ferreira, Júlia Mader & Cláudio Pina Fernandes
Gabinete de Apoio Psicopedagógico - Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
A supervisão clínica pode ser definida como um processo dentro do qual um indivíduo,
com o papel de supervisor, facilita o crescimento profissional de um ou mais indivíduos,
designados supervisandos, ajudando-os a obter conhecimentos, melhorar as suas competências e
fortalecer as suas atitudes e valores profissionais (Tan, 2009). O paradigma desenvolvimentista
tem dominado o estudo conceptual do processo de supervisão clínica (Ronnestad & Skovholt,
1993). De acordo com este paradigma, aquilo que constitui uma boa supervisão varia de acordo
com o nível de desenvolvimento dos estudantes (Worthen & McNeill, 1996). No início da
supervisão, o indivíduo sente-se inseguro e dependente de uma estrutura e método de trabalho; à
medida que progride, autonomiza-se e adapta criativa e autonomamente os métodos de eleição à
sua personalidade (Hogan, 1964).
Contudo, muita da literatura referente às qualidades de uma supervisão eficiente
restringe-se ao âmbito teórico, tende a enfatizar meramente o ponto de vista do supervisor e com
frequência assentam em extrapolações da teoria do aconselhamento (Friedlander, Siegel, &
Brenock, 1989; Nelson, 1978). Para contornar estas dificuldades conceptuais e metodológicas,
Strozier, Kivlighan e Thoreson (1993) sublinharam a utilidade das técnicas exploratórias e
descritivas na análise das intenções dos supervisores e correspondentes reacções dos
supervisandos.
Supervisão e Psicoterapia
Embora os processos de supervisão e psicoterapia partilhem traços nucleares – ênfase na
aprendizagem, empatia, crescimento pessoal e responsabilidade (Friedlander, Siegel, &
Brenock, 1989) –, a recreação de um modelo de psicoterapia em supervisão clínica não é
recomendada, dadas as diferenças contextuais (Carifio & Hess, 1987).
No contexto psicoterapêutico, por exemplo, espera-se que o cliente revele (quase) tudo e o
terapeuta habitualmente deve retrair-se de expressar reacções pessoais. Em supervisão, o nível
de revelação entre as duas partes é equilibrado. Não se espera que o supervisando revele tudo,
mas que se centre no caso em questão, nas suas reacções e na relação de supervisão. Também o
supervisor pode e deve ser mais transparente, de modo a desmistificar a diferença de estatutos e
facilitar o desenvolvimento de uma atmosfera académica (Skjerve et al., 2009).
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Processo de supervisão
A qualidade da relação de trabalho construída entre supervisor e supervisando é apontada
como a base do treino profissional e terapêutico (Worthen & McNeill, 1996). Esta relação deve
estar imbuída de factores interpessoais, tais como flexibilidade, preocupação, atenção,
investimento, curiosidade e abertura (Carifio & Hess, 1987).
Na fase inicial, o foco está no ensino de competências básicas de escuta activa,
principalmente através da modelagem. O medo que naturalmente existe da falha e dos erros
deve ser atendido, normalizado e discutido sem pressão (Ronnestad & Skovholt, 1993). À
medida que o processo evolui, a relação de supervisão torna-se mais “consultiva” e clarificadora
das dificuldades inerentes à prática profissional.
Independentemente da fase em questão, deve existir algum grau de estruturação deste
processo. Embora não exista um modelo ideal, é possível definir algumas orientações gerais
daquilo que deve ser atendido aquando da estruturação e condução de uma supervisão.
As sessões iniciais apresentam-se mais estruturadas, promovendo-se a partilha de
informações básicas sobre as histórias dos clientes, diagnósticos e abordagens de tratamento.
Esta estruturação é crucial e justificada por factores inerentes ao supervisando, tais como tensão,
variação na experiência, nível de maturidade e expectativas (Ronnestad & Skovholt, 1993). A
orientar esta estruturação devem estar os objectivos conjuntamente definidos. As actividades de
supervisão visam, em primeira instância, o desenvolvimento de um estilo terapêutico congruente
com as idiossincrasias do estudante (Ronnestad & Skovholt, 1993).
Os métodos de ensino devem privilegiar as seguintes características: a observação do
modelo, o feedback imediato e a reflexão de sentimentos (Ronnestad & Skovholt, 1993). O
feedback é um elemento central numa supervisão efectiva e deve ser: a) sistemático e objectivo;
b) oportuno; c) claramente compreendido e justificado; d) recíproco (Carifio & Hess, 1987).
Deste modo, propicia-se a progressão do estudante ao longo das três fases descritas por Zaro et
al (1982): Primeiro, aprende a reconhecer as competências e erros, depois de serem
referenciadas por um indivíduo mais experiente; Segundo, a capacidade de auto-análise
aumenta; Por último, avalia o seu desempenho a cada momento e implementa acções
preventivas ou correctoras.
No entanto, tal como os dados do estudo de Reichelt et al. (2009) demonstram, constatase que os supervisores tendem a negligenciar a importância do feedback. As explicações
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apontadas envolvem a percepção do estudante enquanto suficientemente competente e/ou a falta
de reconhecimento desta necessidade por parte do supervisor.
Em resumo, não existe uma fórmula que assegure uma boa supervisão. É fundamental
que os supervisores evidenciem qualidades interpessoais facilitadoras, concomitantes com o
conhecimento teórico, técnico e experiencial. Numa relação de supervisão atenta e respeitadora,
o supervisor estará sintonizado com as oportunidades para intervir estrategicamente e satisfazer
as necessidades específicas de cada estudante.
O supervisor
De acordo com a perspectiva Rogeriana, espera-se que os supervisores, tal como os
terapeutas, exibam elevados níveis de empatia, compreensão e reforço positivo, mantendo a sua
genuinidade e congruência enquanto indivíduos (Carifio & Hess, 1987). Ou seja, o supervisor
ideal apresenta essencialmente as mesmas características que o psicoterapeuta ideal no que
concerne às áreas relacional e técnica.
Ainda que cada díade de supervisão seja particular e única (Strozier et al., 1993), a
principal tarefa do supervisor é imutável: assistir a aprendizagem do jovem terapeuta e, em
simultâneo, certificar-se de que o cliente recebe o serviço adequado (Zaro et al., 1982). Numa
situação de desacordo inconciliável entre ambos, esclareça-se que é ao supervisor que cabe a
responsabilidade legal pelo cliente e, como tal, a última palavra é sua.
Ao nível prático, os bons supervisores criam uma atmosfera de experimentação, suporte
e permissividade, mantendo a seriedade (Worthen & McNeill, 1996). Para conseguirem fazê-lo,
a combinação da experiência terapêutica com a experiência de supervisão clínica é fundamental
(Reichelt et al., 2009).
Fenómeno de contra-transferência
A contra-transferência envolve uma reacção exagerada, irrealista ou distorcida ao
trabalho de um supervisando. Pode conduzir a dificuldades de aprendizagem e até falha na
evolução do cliente (Ladany et al., 2000), daí que se recomende a sua análise aberta e objectiva
(Yourman & Farber, 1996). Algumas fontes possíveis de contra-transferência no supervisor são:
a) características de personalidade; b) conflitos internos reactivados; c) reacções à transferência
(Ladany et al., 2000).
O supervisando
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Na fase inicial de formação, os estudantes são mais ansiosos, dependentes e orientados
para a técnica, por comparação com fases mais avançadas do processo (Ronnestad & Skovholt,
1993). Como tal, o foco da supervisão deve estar no estabelecimento de uma relação de empatia
e confiança entre o supervisor e supervisando. As crenças relativas à avaliação do desempenho e
aos erros devem ser discutidas abertamente, sob o risco de comprometerem o envolvimento e
satisfação com o trabalho desenvolvido.
O supervisor deve ter presente quão ameaçadora a prática pode ser para quem está a
iniciá-la. O estudante interage com vários clientes e, para muitos, esta é a oportunidade mais
intensa para averiguar a validade da escolha de carreira. O aspecto ameaçador é exagerado pela
orientação competitiva e focada na realização, que tende a vigorar no meio académico.
Para além disso, está presente um dilema real: solicita-se ao estudante que revele as suas
ansiedades, vulnerabilidades e fraquezas a um superior que, habitualmente, tem a função de o
avaliar (Zaro et al., 1982). Este dilema torna-se ainda mais exacerbado por factores como
ansiedade ao desempenho e avaliação, questões pessoais não resolvidas e dificuldades de
relacionamento com o supervisor (Yourman & Farber, 1996).
Na tentativa de solucionar o dilema, o supervisando ansioso tende a abordar apenas os
casos com bom progresso e a escolher temas em que tem confiança (Ronnestad & Skovholt,
1993), o que pode comprometer a qualidade do seu trabalho (Yourman & Farber, 1996). Esta
forma de resposta defensiva à ameaça deve ser escamoteada pelo supervisor, mediante uma
postura permissiva mas, ainda assim, exploratória e sustentada numa relação de apoio e empatia.
Os erros, em vez de expressos num tom crítico, podem ser enquadrados como oportunidades de
evolução. Reforça-se, assim, a utilidade da auto-consciência e da expressão afectiva e emocional
(Ronnestad & Skovholt, 1993).

Perspectivas dos supervisandos
Nelson (1978) sublinhou que muita da investigação existente na área utiliza meramente a
perspectiva dos supervisores. No entanto, estudos como o de Reichelt & Skjerve (2002)
apontam para diferenças na percepção de supervisores e estagiários.
Atender àquilo que o estudante considera ser adequado numa situação de supervisão é
fundamental, visto que a experiência de uma boa supervisão corresponde essencialmente a uma
questão de significado pessoal (Worthen & McNeill, 1996).
Características interpessoais privilegiadas: dada a variedade e complexidade de
paradigmas e modelos existentes, os estudantes preferem supervisores flexíveis, permissivos,
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que encorajem a experimentação de várias abordagens e a construção de um estilo terapêutico
individualizado (Nelson, 1978). Num estudo de 2001, Gray, Walker e Ancis constataram os
efeitos contraproducentes que a falta desta flexibilidade pode surtir na experiência de
aprendizagem, ainda mais, porque os supervisandos tendem a ocultá-los.
A manifestação de interesse foi apontada por Nelson (1978) como a característica fulcral
associada a um supervisor. Conclui-se, portanto, que um forte e genuíno interesse pode
compensar em parte uma experiência limitada e resultar numa experiência de aprendizagem
positiva da parte do supervisando.
Métodos de ensino privilegiados: o ganho de competência terapêutica é claramente o
propósito central da formação prática em psicoterapia (Nelson, 1978). Assim, é expectável que
os supervisandos prefiram métodos de supervisão que estimulem uma quantidade máxima de
informação, que fomentem uma demonstração real da prática e que promovam o elucidar das
suas potencialidades e fraquezas (Worthington & Roehlke, 1979).
O paralelismo entre a teoria e a prática
Para grande parte dos estudantes de Psicologia, a situação de estágio constitui o primeiro
contacto com a prática clínica. Equipados de uma extensiva e variada bagagem teórica, é-lhes
solicitado que a implementem de um modo competente e ético. A sensação de insegurança e
receio pelo desempenho é real, assim como o é a perspectiva de que, no final desta etapa, lhes
será atribuída uma classificação quantitativa que, em última instância, pode levar a reconsiderar
as escolhas profissionais feitas há alguns anos atrás.
A situação de supervisão é habitualmente uma novidade e, ainda que possa ser
tranquilizante para o estudante que se sente solitário no seu caminho para a profissionalização,
constitui-se também como um processo complexo. Envolve indivíduos com objectivos à partida
consonantes, mas com estatutos díspares: supervisor e supervisando.
A existência de um grupo de supervisão pode amenizar o eventual desconforto causado
pela proximidade que, de início, parece artificialmente imposta ao supervisando. Por muito
aberta e cordial que seja a relação com o supervisor, as questões de hierarquia tendem a
sobressair. Trocar experiências com os pares é, nesse sentido, mais libertador e pode mesmo
funcionar como uma estratégia de coping (Reichelt et al., 2009).
Segue-se uma breve descrição dos aspectos generalistas de uma supervisão clínica, numa
instituição de Ensino Superior, com particular ênfase naquilo que deve ser atendido aquando da
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sua estruturação e condução, tendo em conta, não só a revisão bibliográfica efectuada, mas
também a experiência das autoras.
Experiência de supervisão clínica no Gabinete de Apoio Psicopedagógico (GAPsi) da Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa
O estágio realizado no GAPsi caracteriza-se por múltiplas valências, para além da
clínica. Promove-se a capacidade criativa, crítica e pró-activa, através de inúmeras actividades,
tais como: redacção de textos de auto-ajuda, actualização da página Web do serviço, redacção
de relatórios periódicos referentes aos planos de trabalho do gabinete; integração em vários
projectos (p.e. Estatuto dos Alunos com Necessidades Educativas Especiais, Mentorado,
adaptação de literatura para a BAES, organização de workshops e formação para a comunidade
académica).
Na sua vertente clínica, engloba: a realização de entrevistas de rastreio, com
correspondente vertente de avaliação psicológica, e o acompanhamento de processos clínicos. O
destaque encontra-se claramente no treino e reflexão, e não na avaliação do desempenho. As
sessões iniciais de supervisão são dedicadas à discussão das ansiedades e receios dos
supervisandos. A sua normalização é feita graças à partilha de experiências.
Num plano interpessoal, privilegia-se o respeito, o apoio e não opressão das perspectivas
do supervisando, a comunicação aberta e construtivamente crítica, a reserva de um tempo e
espaço exclusivamente dedicado a cada supervisando. No que concerne aos métodos de ensino
utilizados, a abordagem vai ao encontro das etapas definidas por Zaro et al. (1982): 1. é dito ao
estudante como fazer; 2. mostra-se como se faz (graças à existência de uma sala de espelho
unidireccional); 3. o estudante tenta fazer e é observado nessa situação; 4. obtém feedback
imediato da sua performance; 5. com a evolução, autonomiza-se e a relação de supervisão tornase mais consultiva.
O conhecimento é difundido mas não imposto, o que permite ao supervisando
“experimentar” novas abordagens e sentir-se apoiado ao fazê-lo. Surge um equilíbrio saudável
entre exigência e competência, o que propicia o envolvimento com o trabalho e reestrutura os
medos associados ao início da prática, mantendo a seriedade e rigor.
Conclusão: características de uma supervisão eficaz
Na súmula dos aspectos que devem ser atendidos numa supervisão eficaz e produtiva,
incluem-se tanto componentes generalistas como específicos.
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Ao nível geral, uma situação de supervisão deve enfatizar o treino em vez da avaliação; a
relação de trabalho deve ser respeitadora, aberta, apoiante; o supervisor deve possuir elevadas
competências terapêuticas e experiência nesse papel; o supervisando deve sentir-se
suficientemente confiante e compreendido para experimentar novas abordagens e revelar
dificuldades e entraves ao progresso.
De sublinhar que não deve existir uma mera utilização destas orientações gerais. Em vez
disso, espera-se que cada supervisor formule uma abordagem individualizada para cada
estudante, atendendo às suas potencialidades, fraquezas e necessidades. Deve existir uma
sensibilidade empática às ameaças a que a auto-estima dos seus supervisandos está sujeita e que
são inerentes ao processo de aprendizagem.
Se estes parâmetros forem atendidos, se supervisor e supervisando se envolverem num
esforço continuado por evoluir e mantiverem presentes os objectivos definidos por ambos, a
experiência de supervisão tenderá a ser rica, reveladora, eficaz, um primeiro contacto com a
realidade dotado de um suporte privilegiado e que cativará o estudante a prosseguir no seu
caminho de descoberta, exploração e progressão na vertente profissional.
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Projecto de Prevenção do Consumo de Álcool em Contexto Universitário: “NÃO
ABUSES”
Andreia Conceição, Maria de Lurdes Calado & Soraia Ponte
Orientador do trabalho: Mestre Nuno Marreiros
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
Os problemas ligados ao álcool adquirem em Portugal e em outros países, uma dimensão
de Problema de Saúde Pública (Lopes, 2004). Existem várias hipóteses etiológicas para o
consumo de álcool, nomeadamente as biológicas que defendem que existe uma vulnerabilidade
genética para o consumo excessivo de álcool, as hipóteses psicológicas e as socioculturais. De
acordo com Schuckit (citado por Lopes, 2004) uma das hipóteses psicológicas defende que as
pessoas começam a beber porque o álcool lhes traz satisfação e prazer, remove o desconforto,
aumenta a interacção social, além de preencher a necessidade de o indivíduo se sentir poderoso,
funcionando assim como um reforço positivo importante na persistência e repetição do
comportamento alcoólico. As hipóteses socioculturais salientam a importância de alguns
factores interpessoais para o consumo de álcool, como a influência dos pares e da família, as
diferenças relacionadas com o género, a idade, os grupos étnicos, o grau de escolaridade e a
religião (Lopes, 2004). Em Portugal a investigação demonstra, assim como na generalidade dos
países europeus, que a percentagem de jovens que consomem bebidas alcoólicas aumenta
progressivamente com a idade, e que o início do consumo se realiza, em média, aos 12 anos
(Murray & Lopez, citados por Barroso, Barbosa, & Mendes). O início precoce de consumo de
álcool está associado a futuros comportamentos-problema, incluindo violência relacionada com
o álcool, acidentes, conduzir sob o efeito de álcool, absentismo na escola/trabalho e aumento do
risco para o uso de outras drogas e o posterior abuso de álcool (Gurber et al.; Grant et al.,
citados por Barroso, Barbosa, & Mendes, 2006). Deste modo são necessárias intervenções
planeadas no âmbito da educação para a saúde no sentido de prevenir o início precoce do
consumo de álcool e o seu uso inadequado nos jovens para o benefício da sua saúde actual e
futura (Barroso, Barbosa, & Mendes, 2006).
A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica os consumos de álcool em consumo
de risco, consumo nocivo e dependência. O consumo de risco é um padrão de consumo que
pode vir a implicar dano físico ou mental se esse consumo persistir, o consumo nocivo é um
padrão de consumo que causa danos à saúde, quer físicos quer mentais, todavia não satisfaz os
critérios de dependência. A dependência refere-se a um padrão de consumo constituído por um
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conjunto de aspectos clínicos e comportamentais que podem desenvolver-se após repetido uso
de álcool, desejo intenso de consumir bebidas alcoólicas, descontrolo sobre o seu uso,
continuação dos consumos apesar das consequências, uma grande importância dada aos
consumos em desfavor de outras actividades e obrigações, aumento da tolerância ao álcool
(necessidade de quantidades crescentes da substância para atingir o efeito desejado ou uma
diminuição acentuada do efeito com a utilização da mesma quantidade) e sintomas de privação
quando o consumo é descontinuado (Portal da Saúde).
Os caloiros das universidades parecem ser particularmente vulneráveis a exceder-se no
consumo de álcool, como também a submeter-se a riscos associados ao mesmo (Baer Kivlahan
& Marlatt, 1995). Vários pesquisadores mostraram que os estudantes, de facto, aumentam o
consumo de álcool, após entrarem na universidade (Johanson & Marlatt, 1989). Muitos
estudantes afirmaram consumir mais álcool no primeiro ano de faculdade do que em outros
períodos da vida académica (Baer, 1993). Os episódios repetidos de embriaguez vão
diminuindo, para a maioria dos universitários, com o aumento da idade e das responsabilidades.
Contudo, estudos longitudinais mostraram a continuidade de problemas relacionados à bebida
por uma parte de, aproximadamente, 30% das pessoas que bebem muito (Fillmore, 1998).
Estudos feitos sobre o uso de álcool e outras drogas com estudantes universitários
verificaram que o álcool é a principal substância consumida (Pillon & Corradi-Webster, 2006).
No estudo de Lopes (2004), verificou-se que existe uma maior prevalência de consumo de
álcool nos estudantes universitários do sexo masculino, com maior impulsividade, com menores
níveis de auto – eficácia e com o pensamento orientado para aspectos externos ao indivíduo, ou
seja, com o locus de controlo mais externo.
Educação pelos Pares
A educação pelos pares é largamente utilizada sendo popular e intuitivamente atraente
(Backett-Milburn & Wilson; Bament, citados por McDonald, Roche, Durbridge, & Skinner,
2003). Este modelo é baseado na premissa de que é possível aproveitar a influência natural dos
pares no conhecimento dos jovens, atitudes e comportamentos (Ward et al.; Bailey & Elvin;
Shiner; Turner & Shepherd, citados por McDonald, Roche, Durbridge, & Skinner, 2003). Ao
nível mais amplo, a educação pelos pares pode ser melhor conceituada como a aprendizagem de
seus pares. Há evidências na literatura de uma falta de clareza conceitual a respeito de pares na
educação (Gray; Shiner; Bament, citados por McDonald, Roche, Durbridge & Skinner, 2003).
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A base teórica da educação pelos pares está enraizado na literatura psicológica desde
muito cedo e a educação pelos pares foi mais baseada na intuição e observação, do que nos
princípios teóricos (Turner & Shepherd, citados por McDonald, Roche, Durbridge, & Skinner,
2003). O objectivo central das iniciativas de educação pelos pares é o de influenciar ou
modificar o conhecimento das pessoas, atitudes ou comportamentos. Em muitos casos, o
objectivo final é modificar determinados comportamentos. Supõe-se geralmente que aumentar
os conhecimentos sobre um tópico específico irá influenciar atitudes e comportamentos, em
última instância. No entanto, tal relação de conhecimento / atitude / comportamento linear não é
consistentemente (Allott et al., citados por McDonald, Roche, Durbridge, & Skinner, 2003).
Estas inter-relações são complexas e não são sempre unidirecionais. A mudança de
comportamento é influenciado por uma série de factores relacionados ao indivíduo
(conhecimento pré-existente, atitudes e crenças), o ambiente social (normas culturais, a
influência dos pares, a influência da família) e factores cognitivos (a auto-estima e autoeficácia). Um entendimento claro dos factores mais provável impacto sobre mudança de
comportamento é fundamental para o sucesso das iniciativas de educação pelos pares
(McDonald, Roche, Durbridge & Skinner, 2003).
Modelo Informativo – Comunicacional
Os estudos efectuados no âmbito do modelo informativo – comunicacional relativamente
à prevenção do uso de álcool e outras drogas, têm-se centrado nos efeitos das comunicações
persuasivas enquanto meio de produzir mudanças nas atitudes e comportamentos em relação a
estas substâncias, sendo que estes efeitos estão relacionados com três classes fundamentais de
variáveis independentes: as variáveis relacionadas com a fonte, as variáveis relacionadas com a
mensagem e as variáveis relacionadas com o receptor. As variáveis relacionadas com a fonte
dizem respeito a características atribuídas ao indivíduo que apresenta uma dada comunicação,
tais como a credibilidade, a competência, a similaridade com o público receptor da mensagem,
entre outras, sendo que estas características afectam o impacto persuasivo da mensagem. Os
factores relacionados com a mensagem centram-se em duas dimensões do conteúdo da
mensagem: o tipo de apelo (mensagens baseadas no medo) e o estilo da mensagem (unilateral ou
bilateral), enquanto que os factores relacionados com o receptor dizem respeito às capacidades
intelectuais, factores de personalidade (como a auto-estima), características demográficas
específicas, etc. (Carvalho, 1991).

407	
  
	
  
	
  

Considera-se que no processo de persuasão existem seis etapas comportamentais
sucessivas: apresentação, atenção, compreensão, adesão, retenção e comportamento, sendo que
o modelo da comunicação deve assegurar estas fases (McGuire, citado por Carvalho, 1991). No
entanto é difícil admitir que uma alteração das atitudes possa conduzir à correspondente
modificação do comportamento. Assim, McGuire (citado por Carvalho, 1991) defende que a
exposição prévia a doses enfraquecidas dos argumentos contrários aos quais os jovens são
sujeitos pelos pares, conferirá a esses jovens defesas mais fortes contra os apelos contrários.
Teste para Identificação de Problemas Relacionados ao Uso de Álcool (AUDIT)
O AUDIT é um teste usado para identificar as pessoas com padrões nocivos e perigosos
de consumo de álcool e foi desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um
método simples de triagem para o consumo excessivo de álcool. É constituído por dez questões
em que o valor total varia entre zero e quarenta pontos, sendo que de zero a sete pontos é
considerado um uso de baixo risco, de oito a quinze pontos um uso de risco, de dezasseis a
dezanove pontos um uso nocivo e a provável dependência é caracterizada a partir dos vinte
pontos (Pillon & Corradi-Webster, 2006).
Planeamento
“NÃO ABUSES” é um projecto de prevenção com o objectivo de diminuir o consumo
de álcool e danos associados ao mesmo em contextos da vivência académica, aplicando a
metodologia Informativa e de Educação pelos Pares. Este projecto foi desenvolvido com o
principal intuito de sensibilizar a população universitária do ISMAT – Instituto Superior Manuel
Teixeira Gomes situado na cidade de Portimão, no sentido de utilizar estratégias educativas,
informativas e preventivas nos alunos que vivam e participem no espírito académico. Para
validar o projecto serão utilizados um grupo de controlo e um grupo experimental que irão estar
sujeitos à aplicação do Teste para Identificação de Problemas Relacionados ao Uso de Álcool
(AUDIT), sendo que posteriormente o grupo experimental será sujeito a uma intervenção ao
nível do modelo informativo e da educação pelos pares, contrariamente ao grupo de controlo.
No final da intervenção será aplicado novamente o AUDIT, a ambos os grupos, para verificar a
eficiência do projecto no grupo experimental.
Pretende-se que a primeira intervenção do projecto preventivo “NÃO ABUSES” tenha
inicio no ano lectivo 2010/2011, indo de encontro com a “Semana de Recepção ao Caloiro” que
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decorre na primeira semana de aulas do mês de Outubro, sendo que se pretende prologar a
intervenção ao longo do ano lectivo.
Os principais objectivos para este projecto são: sensibilização das comunidades
estudantis, aconselhamento antes e durante as noites festivas e diminuição do consumo de
álcool.
Este programa é constituído por oito sessões com a duração de cinquenta minutos cada, sendo
que os grupos são constituídos por dez elementos.
Num primeiro momento, serão seleccionados aleatoriamente 100 estudantes que
costumam frequentar as festas académicas do ISMAT e ser-lhes-á explicado o objectivo do
trabalho e aplicado o AUDIT. Posteriormente, apenas 50 desses estudantes, em grupos de dez
elementos, irão frequentar as oito sessões do projecto Não ABUSES (grupo experimental).
As sessões serão constituídas pela prestação de informação relativa ao álcool, tal como
os seus efeitos positivos e negativos a curto prazo assim como o racional sobre os motivos que
levam os jovens a beber, assim como pelo treino da inoculação psicológica e social onde serão
apresentados filmes relativos a eventos festivos onde ocorre a pressão social para o consumo de
bebidas alcoólicas e técnicas publicitárias destinadas a encorajar o consumo de álcool, onde
posteriormente será proposta a discussão de grupo relativamente aos filmes assim como a
dramatização de papéis em que ocorrem estes tipos de pressão. Deste modo pretende-se levar os
estudantes a analisar e compreender a natureza das influências sociais assim como ensinar-lhes
estratégias para resistir às pressões contrárias a que os jovens estarão subsequentemente
expostos no ambiente. Fará também parte da intervenção o ensino de técnicas de assertividade e
comunicação. Este procedimento terá a duração de oito sessões. A Tabela 1 mostra as temáticas
que serão abordadas em cada sessão (ver Tabela 1). Nestas sessões o modelo teórico subjacente
é o Modelo Informativo – Comunicacional.
Tabela 1: Temáticas e tarefas abordadas ao longo das sessões do projecto NÃO ABUSES
Sessões
1
2

3

4

Temática
Racional para o Consumo de Álcool
(Informação relativa ao álcool, sobre os seus efeitos positivos e negativos a curto prazo e motivação para
beber)
Pressão Social para o Consumo de Álcool
(Apresentação de filmes relativos a eventos festivos onde ocorre a pressão social para o consumo de
bebidas alcoólicas. Reflexão e Sugestão de respostas possíveis de modo a contrariar os efeitos da pressão
social observada)
Pressão Social para o Consumo de Álcool
(Apresentação de técnicas publicitárias destinadas a encorajar o consumo de álcool. Reflexão e Sugestão
de respostas possíveis de modo a contrariar os efeitos da pressão social observada)
Avaliação do Tipo de Influências directas e Indirectas
(Avaliação do tipo de influências directas ou indirectas que o grupo de pares e a comunidade académica
exerce e pode vir a exercer sobre o comportamento individual. Dramatização de papéis)
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5
6
7
8

Estratégias Para Resistir Às Pressões Sociais
(Ensino de estratégias e respostas adequadas para resistir às pressões sociais)
Assertividade e Comunicação
(Ensino de técnicas de assertividade e comunicação)
Assertividade e Comunicação
(Ensino de técnicas de assertividade e comunicação)
Treino de Competências
(Preparação para orientar e coordenar um conjunto de 8 sessões semelhantes às frequentadas. Aplicação
do AUDIT)

Posteriormente, cada um dos elementos do grupo irá realizar sessões semelhantes às que
frequentou, com outro grupo de estudantes, em que desta vez, será ele o”formador” desses
alunos (Educação pelos Pares). No final pretende-se que pelo menos 250 estudantes do ISMAT
tenham frequentado as sessões do NÃO ABUSES.
No final da oitava sessão voltará a aplicar-se o AUDIT aos estudantes que frequentaram
as sessões de prevenção (grupo experimental) assim como aos estudantes que não frequentaram
estas sessões e fazem parte do grupo de controlo de modo a avaliar a eficácia do projecto NÃO
ABUSES. Os estudantes que serão responsáveis pela formação de outros colegas através da
Educação pelos Pares, irão também aplicar o AUDIT no fim das sessões de modo a se proceder
a uma comparação de resultados.
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Projecto de Prevenção: Os desafios da Vida Académica – Adaptação e Vivências
Cláudia Xavier, Carla Beles & Filipa Silva
ISMAT – Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
Segundo os autores Bloom (1980), Blos (1962/1979), Erickson (1959/1968), Kegan
(1982) e Kohut (1987), a reorganização psíquica esperada na fase de transição da adolescência
para a idade adulta, pode reactivar vulnerabilidades psicológicas que até à data não se tinham
manifestado. Desta forma, a entrada para a Universidade é um meio que permite oportunidades
de experimentação interpessoal, social, intelectual e de reflexão, que facilitam o processo (in
Dias & Fontaine, 2001).
Os autores Braga da Cruz et al. (1995), Gago et al. (1995) e Nico (1996) referem que os
estudantes do ensino superior, habitualmente provenientes de diferentes classes sociais, grupos
etários e géneros, apresentam níveis de aprendizagem, percursos escolares, classificações de
entrada, objectivos e expectativas diferentes (in Neves, 2002).
Para Pinheiro (1994), muitos destes jovens saem de casa para viver noutro sítio,
separam-se da família, dos amigos, da sua cidade e deparam-se com uma nova realidade, a nível
pessoal e educativo. É portanto um período de transição caracterizado por dificuldades diversas,
mudanças e adaptações.
Por não existirem alternativas de formação ou emprego, alguns jovens ingressam no
ensino superior sem um projecto vocacional bem definido, o que conduz a maior nível de
inadaptação, insucesso, insatisfação e abandono (Almeida e Soares, 1999).
Com o aumento e diversidade de indivíduos que acedem ao ensino superior, foram
criadas tipologias de estudantes baseadas em valores, atitudes, motivações e comportamentos.
Segundo Astin (1993b) existem 7 tipos: O escolástico (estudantes com alto nível de auto-estima
académica, grandes expectativas de sucesso escolar e aspirações vocacionais); O activista social
(estudantes com grandes preocupações sociais, desejam participar e influenciar na vida política e
social tanto na universidade como na vida profissional); o artístico (estudantes que demonstram
interesse e competências no meio artístico e pretendem seguir nesse meio); o hedonista
(estudantes que se centram em si mesmos e que pretendem usufruir do prazer que a vida
académica lhes dá); o líder (alunos populares, extrovertidos e comunicativos); o procurador de
estatuto (estudantes que almejam poder, prestígio e estatuto social) e por fim, o não
comprometido (alunos com projectos pouco definidos tanto a nível pessoal como vocacional,
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deixando em aberto a mudança de curso ou abandono temporário ou definitivo da instituição)
(cit. in Almeida e Soares, 1999).
Desta forma, os estudantes que passam pela experiência da entrada para a universidade,
sentem diferentes dificuldades, tais como: académicas, vocacionais, económicas, psicossociais,
etc., aquando de qualquer uma das situações, utilizam diferentes estratégias, no sentido de se
adaptar. Durante todo o percurso académico é exigido ao estudante que se adapte a diferentes
realidades e que saiba gerir e ultrapassar momentos de angústia, sentimentos de frustração,
insucesso, entre outros (Jesus, 2002).
Planeamento
Diagnóstico Prévio
O diagnóstico faz parte do processo de elaboração e sistematização de informação, que
implica conhecer e compreender o problema e necessidades dentro de um contexto, as suas
causas e evolução ao longo do tempo, assim como os factores condicionantes e de risco. Desta
forma, o objectivo principal da análise da realidade, é conhecer a situação problemática para a
transformar.
Assim, este projecto de prevenção surge na sequência de pesquisas efectuadas, no
sentido de identificar as principais problemáticas da população em causa.
A transição do ensino secundário para o ensino superior, segundo Baker e Schultz
(1992), origina expectativas elevadas nos estudantes aquando da sua entrada no Ensino
Superior, que nem sempre correspondem à realidade que vão encontrar, sobretudo no primeiro
ano. Aquilo que os estudantes esperam encontrar, surge como um papel importante no processo
de adaptação ao contexto universitário. Neste contexto, a integração dos jovens na universidade
é vista como uma série de desafios pessoais, inter-pessoais, familiares e institucionais. (cit,
Soares & Almeida, 2000).
Surge assim a necessidade de implementar medidas, sobretudo preventivas, de forma a
diminuir os riscos associados a esta problemática.
Definição do Modelo Teórico
A entrada para a universidade simboliza uma nova etapa no desenvolvimento do jovem
adulto, que provoca transformações e mudanças na sua forma de vida. Estas traduzem-se numa
reorganização do processo de autonomia, integração e adaptação. Por outro lado, estas
mudanças também têm impacto na forma como o indivíduo começa a percepcionar a sua nova
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realidade, dando ênfase à autonomia e às relações interpessoais próprias da integração em meio
académico. (Jesus, 2002)
O presente projecto pretende avaliar a forma como os estudantes se estão a adaptar ao
meio académico, procurando compreender os processos de integração e envolvimento
universitário.
Neste âmbito, o modelo teórico que melhor se ajusta ao nosso estudo, é o Modelo
Cognitivo, que se baseia na ideia de que os indivíduos agem de acordo com o que sabem e
acreditam (Marreiros, 2010). Nesta perspectiva cognitiva, os estudantes demonstram uma
atitude positiva, revelando expectativas elevadas aquando da sua entrada, ou seja, aquilo que
esperam encontrar e realizar. No entanto, as discrepâncias entre as expectativas iniciais e a
realidade encontrada, parecem desempenhar um papel importante na compreensão do processo
de adaptação e das vivências académicas dos alunos.
Formulação de Objectivos
Qualquer trabalho de investigação começa sempre pela definição ou contextualização do
problema para o qual se pretende encontrar uma solução ou resposta.
Este projecto tem como objectivo, identificar as dificuldades de adaptação ao meio académico,
nos alunos do primeiro ano, de forma a tomar medidas preventivas que possam favorecer a
integração e o envolvimento universitário.
Objectivos específicos
Avaliação das vivências académicas, que possam dificultar a integração e ajustamento
dos estudantes, com recurso ao Questionário de Vivências Académicas (QVA).
Prevenir taxas de abandono e insucesso dos alunos do primeiro ano, face à não adaptação
ao meio académico.
Criação de estruturas que visam efectuar o acompanhamento em meio académico dos
estudantes que apresentem indicadores de desajustamento.
Despiste de situações de reorientação escolar, bem como estratégias de resolução ou
consolidação do Projecto de vida.
Implementação e Avaliação

413	
  
	
  
	
  

Constatámos que conjugamos harmoniosamente todos os passos necessários para a
análise do problema, nomeadamente pela pesquisa atenta da realidade. Passaremos a apresentar,
desde o ponto de vista operativo, a planificação e o desenvolvimento do projecto.
O estudo descritivo-exploratório pretende determinar a adaptação dos estudantes que
ingressam no ensino superior, o envolvimento académico e conhecer as perspectivas em relação
ao novo meio social.
O nosso estudo incluiu os estudantes universitários do Distrito de Faro (de ambos os
sexos), inscritos no primeiro ano do Curso de Psicologia, em três instituições superiores:
Universidade do Algarve, INUAF – Instituto Superior Dom Afonso Terceiro e ISMAT –
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes.
O protocolo de avaliação utilizado será constituído por uma Caracterização SócioDemográfica e o Questionário de Vivências Académicas - QVA (Almeida & Ferreira, 1997). O
Questionário de Vivências Académicas é constituído por 170 itens, distribuídos por 17
subescalas que cobrem, relativamente à adaptação dos estudantes ao contexto universitário,
dimensões pessoais, académicas e institucionais. Os estudos de validação do QVA revelam que
o instrumento apresenta qualidades psicométricas adequadas, nomeadamente os coeficientes de
consistência interna dos itens (alfa de Cronbach) apresentam valores aceitáveis.
Este momento ocorre durante as matrículas, com os alunos do primeiro ano dos cursos
de Psicologia das diversas instituições, serão abordados no sentido de participarem num estudo
sobre as questões relacionadas com a transição e adaptação à universidade. Os estudantes foram
informados acerca dos objectivos do estudo e foi garantida a confidencialidade dos dados.
Num segundo momento do estudo, no final do 1º semestre, será então aplicado o
Questionário de Vivências Académicas, de forma a identificar problemas de adaptação e
ajustamento experienciados.
A criação de gabinetes de Apoio, tem como objectivo principal ser um espaço
informativo e de atendimento individualizado através de aconselhamento e intervenção
preventiva.
Reflexão
Em suma, este projecto de prevenção vai de encontro aos estudos já realizados nesta
área, que demonstram a existência de uma relação entre os desafios da entrada para a
universidade e os problemas de adaptação. Nesta perspectiva procurou-se avaliar de que forma
as vivências académicas poderão dificultar a integração e adaptação dos estudantes. Daí surgiu a
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necessidade de recorrer ao Questionário de Vivências Académicas, visto que este abarca um
conjunto alargado de dimensões que facilitam a implementação do projecto em causa. Por outro
lado, achamos pertinente a criação de estruturas de apoio psicossocial, de forma a promover o
bem-estar psíquico e relacional, garantido assim a adaptação e a prevenção do desajuste do meio
académico.
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Projecto “Integra-te”
Dina Silva, Elsa Marques, Júlia Lico & Alexandre Barroso
Orientador: Prof. Mestre Nuno Marreiros
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
A preocupação com o bem-estar e o bom desempenho escolar dos alunos, não deveria
ser uma das principais dimensões, que qualquer universidade deve ter como permanente
preocupação? Parece-nos particularmente pertinente na situação do estudante deslocado ao
mesmo que se verifica que estes estudantes, a maioria das vezes se sente totalmente deslocado
no meio académico. O estudante deslocado é, em muitas situações, mais vulnerável a
sentimentos de isolamento e solidão, por se encontrar menos apoiado, pela inexistência ou fraca
existência de redes sociais locais. Para este grupo, a mudança é ainda maior do que para os
estudantes não - deslocados, considerando-se por isso um grupo de maior risco.
“O conceito de adaptação implica a noção de saúde mental numa perspectiva positiva,
isto é, a ausência de problema e de sofrimento e a presença de características de bem-estar
psicológico tais como alegria, satisfação e prazer de viver (Pais-Ribeiro, 2001). A transição
para o Ensino Superior é um processo complexo que envolve factores de natureza pessoal,
interpessoal e contextual (Almeida, Soares, & Ferreira, 1999). Por diversas razões, segundo
Sepúlveda, Carrobles, Gandarillas, e Almendros (2002), a entrada e adaptação à universidade
é um período propício ao desenvolvimento de distress psicossocial” (acta, Saúde mental e
adaptação à vida académica: Uma investigação com estudantes de Viseu, 2004).
Com a nova reforma/modelo do ensino e na tentativa de adaptação, o Ministério da
Ciência e Ensino Superior (MCES), fez circular que com o processo de Bolonha, pretende-se “a
criação de um Espaço Europeu do Ensino Superior (EEES) coeso, competitivo e atractivo para
docentes e alunos, europeus e de países terceiros, promovendo a mobilidade de docentes e
estudantes e a empregabilidade de diplomados”. Com base nestas afirmações proferidas pelo
MCES e alguns artigos encontrados pareceu-nos sensato desenvolver um programa de
prevenção, vocacionado para os estudantes nacionais e estrangeiros do ensino académico que se
encontrem na situação de deslocados que assenta nas principais premissas:
- Prevenção e/ou redução do stress;
- Promoção do sucesso vs despromoção do insucesso escolar.
A adaptação académica exige do estudante capacidade de resposta a todas as
adversidades e condicionantes, intrínsecas a toda a mudança que implica a entrada na
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universidade e é também, por vezes, ameaçadora podendo provocar níveis elevados de stress e
ansiedade e dificuldade, ou mesmo incapacidade em gerir positivamente todas as alterações
desta fase.
A entrada na Universidade pode ser uma etapa desafiante e estimulante mas pode
também tornar-se algo perturbador, dando origem a desequilíbrios e vários desajustamentos
relacionados com a saúde física e psicológica. Assim, este projecto visará a integração dos
estudantes deslocados, que perante um acontecimento de vida (saída de casa), se podem
confrontar com dificuldades de variada ordem, nomeadamente stress, insucesso e/ou abandono
escolar. O projecto contará com uma estrutura que visa o bem-estar do aluno enquanto
deslocado com privações afectivas, económicas e sociais. Manuela Fleming (2003), no seu
artigo sobre a “Saída de casa: A separação na família no pós-adolescência”, refere que “os
psicólogos identificaram o acontecimento como gerador de stress e puseram em evidência
problemas de saúde, nos pais e nos jovens adultos, associados as dificuldades de separação
psicológica, tarefa desenvolvimental mais importante da adolescência”.
Num estudo realizado pelo Gabinete de Apoio e Acompanhamento ao Estudante
(GAPAE) em finais de 2008, em colaboração com o Laboratório de Psicologia Médica, o
“Apoio Psicopedagógico para estudantes da FMUL” direccionado para os estudantes do 1º e 2º
ano, pretendeu abranger os problemas mais comuns de adaptação académica e dotá-los de
estratégias práticas para colmatar, ou minimizar, as dificuldades e constrangimentos decorrentes
dos processos adaptativos de estudantes deslocados. Esta acção pretendeu promover o bem-estar
psicológico, o sucesso e o ajustamento académico, tendo em consideração o elevado número de
alunos deslocados no actual 1º ano do Curso de Mestrado Integrado em Medicina e segundo o
mesmo estudo, as maiores dificuldades sentidas nesta fase de adaptação, foram: Adaptação à
condição de estudante-deslocado, com perda de redes sociais; Dificuldades de gestão do stress
decorrentes do nível de exigência das matérias curriculares; Dificuldade em gerir o tempo de
forma a efectuar atempadamente todos os trabalhos solicitados, bem como todo o estudo
necessário (pouca auto-disciplina); Acentuados níveis de ansiedade perante os exames,
sintomatologia depressiva e fobias; e Expectativas demasiado elevadas e pressão por parte dos
familiares, às quais referiram ter dificuldades em corresponder.
Um outro estudo efectuado “Dificuldades Emocionais em Estudantes” (Batista, A.,
Pereira, A., Carvalho, M., Lory, F. & Santos, R., 2000) pelo Centro de Aconselhamento para
Estudantes do Departamento de Psicologia da U.L.H.T. onde foram apresentados resultados do
primeiro ano e meio desse mesmo centro, relativamente ao tratamento da Ansiedade de
Separação, Ansiedade Social, Ansiedade Generalizada, Ansiedade aos Exames, Episódios de
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Pânico e das Dificuldades de Manejo ao Stress, podendo estes ocorrer em qualquer idade
escolar, incluindo os estudantes universitários (nossa população alvo). Este modelo geral de
intervenção foi composto por 3 fases: “Na primeira fase, educativa, no qual é elaborado um
racional psicossocial para a génese, manutenção e tratamento, enfatizado a cooperação do
sujeito, e o possível envolvimento de familiares ou outros do seu ambiente social. Com
procedimento de auto-observação que irá contribuir para a elaboração de uma hierarquia de
situações problema que sujeito, família e terapeuta consideram ser os objectivos do tratamento.
Numa segunda fase, ensino de aptidões, os procedimentos implementados pelo terapeuta têm
como objectivos principais o ensino de competências de confronto com as situações
problemáticas, durante e entre as sessões, de modo a aumentar as expectativas de auto-eficácia
e diminuir comportamentos desadequados. E na terceira e última fase, de confronto, as aptidões
aprendidas são praticadas de modo contínuo e sistemático com o objectivo de as consolidar,
generalizar e prevenir possíveis recaídas” (Batista, A; Pereira, A; Carvalho, M; Lory, F &
Santos, R; 2000).
A avaliação clínica da intensidade e interferência do problema mostra grande eficácia
das intervenções efectuadas em todas as perturbações mencionadas anteriormente. Estes
resultados indicam estar de acordo com vários estudos realizados anteriormente acerca da
eficácia dos tratamentos empiricamente validados, revelando a importância dos mesmos.
Noutro estudo realizado “ Estado -Traço de Ansiedade e vivências académicas em
estudantes do 1º ano do Instituto Politécnico de Portalegre” (Prof. Raul Alberto Cordeiro, Enf.
Vera Freire), teve como objectivo geral compreender a adaptação dos estudantes do 1º ano do
Instituto Politécnico de Portalegre em 2007/2008 através do conhecimento dos seus Estados e
Traços de Ansiedade, bem como das suas Vivências Académicas. O mesmo demonstrou que é
no Grupo Etário “Entre 18 e 22 anos” e no sexo Feminino que existe média mais elevada para as
Escalas de Ansiedade -Estado e Ansiedade –Traço, sendo neste sentido que, muitas vezes, se
tornam necessários os Serviços de Aconselhamento Psicológico existentes em várias Instituições
de Ensino Superior (nomeadamente e no que diz respeito ao nosso projecto, o Grupo Lusófona
incluir-se-á nesse mesmo grupo de Instituições).
Neste sentido, podem ser aconselhadas técnicas de Relaxamento, aconselhar à prática de
Desporto e outras actividades de Lazer que proporcionem bem-estar no sentido de prevenir e
minimizar Estados de Ansiedade. Relativamente à auto-estima, é importante salientar que, na
transição para a universidade, “o simples facto de o estudante ter que deixar o local onde vivia
pode provocar uma vacilação na auto-estima”, sendo que “no ambiente anónimo duma enorme
cidade, frequentando uma grande universidade onde as aulas têm tantos estudantes que os
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professores nunca o conhecerão, o conceito de si próprio, vulnerável mas até aí compensado,
pode vacilar, ter o sentimento de não saber bem quem é” (Dias et al., 2005: p. 92), sendo outro
dos principais motivos, a necessidade da implementação de um gabinete de apoio para este
mesmo grupo. Reforçando assim a afirmação de Manuela Fleming (2003), vem o nosso projecto
oferecer aos estudantes deslocados que estudam no ISMAT, um Centro de Aconselhamento para
Estudantes do Departamento de Psicologia e a sua integração numa associação com acesso a
uma página Web, uma linha de apoio gratuita 24 horas.
Todo o trabalho da associação rodará em torno do apoio psicológico, pedagógico, social
e da prestação de serviços de bem-estar e lazer. Criando esta associação protocolos com diversas
empresas da região, onde os estudantes podem encontrar facilmente soluções rápidas e
acessíveis. Toda a informação fornecida pela associação estará disponível on-line no site. Após
ter sido concluído o planeamento de todo o projecto, passar-se-á à fase da implementação, que
passa pela criação um espaço físico onde poderão ser recebidos e encaminhados os nossos
estudantes deslocados que nos solicitem ajuda e onde ficará centralizada toda a dinâmica do
projecto e da associação.
Método
O nosso projecto de prevenção assentará nas premissas atrás referidas e está
fundamentado em modelos teóricos que suportam todo o projecto desde a concepção à
implementação do mesmo. Este é um projecto de carácter informativo, cognitivo e motivacional
e é com base nestes modelos que assenta a fundamentação do referido projecto. O gabinete de
intervenção poderá utilizar o modelo geral de intervenção já anteriormente utilizado e com
sucesso, composto por três fases, a educativa, ensino de aptidões, e o confronto. (Batista, A.,
Pereira, A., Carvalho, M., Lory, F. & Santos, R., 2000). Poderão ser avaliados e
intervencionados os medos excessivos e irracionais, habitualmente circunscritos a um objecto ou
situação específica.
O protocolo de tratamento, consiste no ensino de procedimentos de auto-monitorização
com vista ao estabelecimento de uma hierarquia de situações ansiogénicas em termos do grau de
medo e evitação e na exposição gradual, prolongada e sistemática às situações desencadeadoras
de ansiedade, em conjunto com procedimentos de modelagem; A Ansiedade de Separação, que
se caracteriza por ansiedade, preocupação excessiva ou mal - estar em relação à separação e/ou
antecipação da mesma relativamente aos pais ou outra figura de vínculo. É frequente a
expressão de medo persistente ou recusa em permanecer sozinho em casa ou noutros locais, ir
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para a escola, dormir fora de casa ou afastado dos pais. Existe também preocupação excessiva e
medo que algo de grave possa acontecer aos pais, a outros significativos ou ao próprio. Estas
manifestações podem variar com a idade; A Ansiedade Social que é um fenómeno universal e se
caracteriza pelo medo de ser avaliado negativamente em situações sociais ou de desempenho.
Em alguns indivíduos este medo limita o desempenho social, sendo descritas preocupações a
propósito de possível humilhação, embaraço ou por poder mostrar sinais de ansiedade (APA,
1994; Beidel & Turner, 1997). A Ansiedade Generalizada, que de acordo com os critérios de
diagnóstico do DSM-IV (APA, 1994), se caracteriza por ansiedade ou preocupações excessivas
e persistentes acerca de um conjunto de acontecimentos ou actividades. As preocupações são de
difícil controlo e interferem no quotidiano dos sujeitos. Ansiedade aos Exames, um caso
particular da ansiedade relacionada com o desempenho é caracteriza-se por dificuldades de
desempenho em situações como testes, exames, existindo intensa ansiedade antecipatória, que
interfere com a capacidade de estudo e com o desempenho em situações de avaliação; e a
Hiperactividade com Défice da Atenção que se caracteriza por problemas de atenção,
hiperactividade e impulsividade persistentes os quais perturbam a adaptação ao ambiente social
ou escolar (APA, 1994).
Instrumentos
Como medidas de avaliação poderão ser utilizados 2 questionários, Mental Health
Inventory — MHI (Pais-Ribeiro, 2000), aferido para Portugal, a partir da escala desenvolvida
por Broock, Ware, Davies - Avery, Stewart, Donald, Rogers, Williams, e Johnston (1979) é um
inventário de auto-resposta, que inclui 38 itens que servem para medir tanto o distress
psicológico como o bem-estar psicológico, O Questionário de Vivências Académicas,
desenvolvido e validado por Almeida e Ferreira (1997) é constituído por 170 itens, distribuídos
por 17 subescalas que cobrem, relativamente à adaptação dos estudantes ao contexto
universitário, dimensões pessoais (autonomia, bem-estar físico, bem-estar psicológico,
autoconfiança,

relacionamento

com

a

família,

percepção

pessoal

de

competência,

desenvolvimento de carreira, gestão de recursos económicos), académicas (adaptação ao curso,
bases de conhecimentos, realização de exames, métodos de estudo, gestão do tempo,
relacionamento com professores) e institucionais (adaptação à instituição, envolvimento em
actividades extracurriculares, relacionamento com colegas).
Com vista a avaliar a aceitação e desempenho do projecto, todos os estudantes
deslocados serão alvo de um questionário inicial, que avaliará as suas necessidades e
posteriormente a 30 e 60 dias, será novamente aplicado um novo questionário que avaliará o
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desempenho do projecto e a satisfação do estudante. Esta medida de avaliação visa
essencialmente medir a satisfação do estudante mediante o desempenho do projecto, face às
premissas em que assenta este projecto de prevenção e seriam utilizadas como principais
ferramentas de medida os seguintes testes.
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Serviço de Apoio Psicológico ao Estudante de Pedagogia: Opinião de Ingressantes de uma
Universidade Pública na Região Amazónica
Laura Maria Silva Araújo Alves
Universidade Federal do Pará-Brasil
O projeto hoje das Universidades é de uma formação direcionada para o domínio e o
controle das mais variadas práticas, garantindo ao estudante ocupar um lugar no tão concorrido
mercado de trabalho. Desse modo, as Universidades pensam o sujeito com postura autônoma,
capaz de monitorar sua própria subjetividade.
Na busca desse domínio, o estudante arroja-se na intenção de uma reflexidade que os
impulsiona a entender e transformar as forças que conduzem seus comportamentos e atitudes.
Essa reflexidade social propicia que os estudantes lidem melhor com os riscos e as contradições
da modernidade e trabalhem na direção de seus próprios caminhos. É preciso entender que no
processo de constituição do sujeito social, o homem se faz pelo relacionamento com o meio
físico e social, não nasce humano, mas se faz pela história, tendo seus limites dados pela cultura.
A atuação do SAEP deverá estar diretamente ligada à higiene e saúde mental dos
estudantes de Pedagogia, uma vez que contribui para a melhor compreensão do processo
educativo e favorece condições ambientais que propiciam o desenvolvimento e o ajustamento
dos mesmos, objetivando facilitar a aprendizagem através de prevenção, identificação, avaliação
e reeducação dos problemas educacionais.
A criação de Serviços de Apoio Psicopedagógico nas instituições superiores
transformou-se, nos últimos anos, em um campo de atuação de Psicólogos e Pedagogos que
tratam dos processos de aprendizagem dos estudantes, dos fracassos e das dificuldades que
podem surgir no decorrer desse processo. Um acompanhamento psicopedagógico pode
contribuir muito no sentido de auxiliar o estudante de Pedagogia a aprofundar seus
conhecimentos e minimizar, dimensionar e relativisar suas dificuldades.
A partir da década de 80, o trabalho psicopedagógico, em função da eficiência
demostrada na prática da Psicologia Clínica, tem se estruturado como corpo de conhecimento e
se transformando em campo de atendimento nas instituições de ensino. Assim, a criação de um
Serviço de Apoio Psicopedagógico nas Universidades começou a expandir-se e a organizar-se
com muito sucesso.
Na Faculdade São Marcos em São Paulo, por exemplo, o Serviço de Orientação
Psicopedagógica (SOPP) surgiu em 1984 como resposta a uma demanda de estudantes do curso
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de Psicologia, angustiados pelas exigências, atividades e novos conhecimentos oferecidos pela
vida acadêmica. Os estudantes são acompanhados por psicólogos que trabalham as emoções, a
auto-estima, o autoconhecimento através de dinâmicas de grupo, psicodramas e orientações
individuais.
Outros exemplos de igual sucesso, foram os Programas de Orientação Psicopedagógica e
Profissional (SOPPE), desenvolvido na Faculdade de Medicina da UFRJ e o de Medicina
Preventiva da Escola Paulista de Medicina. Ambos privilegiavam a intervenção preventiva
auxiliando o estudante no processo de construção de conhecimento e no desenvolvimento de sua
identidade profissional e pessoal.
Em muitas Universidades brasileiras foi criado nos Cursos de Medicina e Psicologia um
setor de apoio ao estudante, implantado para atender a demanda de estudantes que sofrem
pressões com as exigências do curso. O compromisso com o curso, a expectativa da família, a
exigência de uma “boa performance” levam muitos estudantes a se sentirem pressionados e,
geralmente, defrontarem com transtornos de ordem psíquicas como: fobias, ansiedade,
depressão, stress, transtornos obsessivo-complusivo, sindrome do pânico etc. Deparando-se com
o sofrimento, o estudante de Medicina desencadeia distúrbios que, muitas vezes, afeta o seu
desempenho acadêmico. O setor de acompanhamento psicológico foi visto como um espaço
interessante para o estudante trabalhar seus afetos e emoções e, assim, lidar com equilíbrio as
pressões sociais.
Indiscutivelmente, o trabalho psicopedagógico transformou-se, em um campo de estudos
dos fenômenos relativos ao processo de aprendizagem do estudante e das dificuldades que
podem surgir no decorrer desse processo de adaptação à Universidade. A nova concepção do
trabalho psicopedagógico resgata não só a desejável unidade entre Psicologia e Pedagogia, como
também uma visão global e socialmente contextualizada da multiplicidade de aspectos que o ser
humano apresenta. Concebida dessa maneira, o trabalho psicológico no ensino superior pode
transformar-se numa área capaz de oferecer contribuições efetivas para atender aos estudantes
no que se refere aos problemas educacionais que cotidianamente se vive no curso.
O apoio psicopedagógico como área de atuação profissional neste contexto deve
responder a este desafio assumindo um modelo de formação que adote uma psicologia positiva,
longe do fracasso, das dificuldades e da ineficiência. A proposta do SAEP no Instituto de
Ciências da Educação, na Faculdade de Pedagogia, é de formar sujeitos históricos com valores e
atitudes de inserção social. Além disso, busca-se a mudança, a criticidade e a criatividade do
estudante, bem como sua autonomia no ser, pensar e agir. Enfim, o SAEP tem por finalidade
promover o ajustamento do estudante de Pedagogia no meio acadêmico, individualmente e em
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grupo, visando ao desenvolvimento de sua personalidade, potencialidade e o encaminhamento
profissional.

Objectivos
Com esta pesquisa pretendeu-se conhecer as expectativas dos estudantes de Pedagogia
sobre implantação do Serviço de Apoio ao Estudante de Pedagogia (SAEP). Por meio de um
questionário com perguntas específicas, buscou-se saber, por exemplo, o que o estudante acha
de um serviço de atendimento psicopedagógico no curso de Pedagogia, se procuraria o SAEP e,
por fim, que tipo de ações o SAEP deveria ter.
Metodologia
Sujeitos
Foram sujeitos da pesquisa 100 estudantes ingressantes de Pedagogia, sendo que 50
estudantes matriculados no turno da manhã e 50 matriculados no turno da noite. 95% são
estudantes do sexo feminino com idade entre 21 a 25 anos, oriundos de escolas públicas e na sua
maioria nascidos em Belém do Pará.
Material
Neste estudo foi escolhido o questionário como instrumentos de coleta de dados. O
questionário abrangeu as seguintes cinco questões básicas: (1) O que você acha de um Serviço
de Atendimento Psicopedagógico ao Estudante de Pedagogia? (2) Porque seria importante a
implantação do SAEP? (3) Se tivesse esse serviço você procuraria? (4) Quais os motivos da
procura do SAEP? (5) Que tipo de ações você sugeria ao SAEP?
Procedimento
A pesquisadora fez a exposição do objetivo da pesquisa e solicitou resposta ao
instrumento. Solicitou-se ainda que os estudantes entregassem imediatamente o instrumento
evitando assim a contaminação dos dados. Também foi explicitado que a colaboração,
respondendo ao questionário, revelava-se da maior importância, uma vez que da sua resposta
estaria judando na implantação do Serviço de Atendimento Psicológico ao Estudante. A análise
dos dados foi processada qualitativamente e quantitativamente por meio de freqüência e
percentagem.

424	
  
	
  
	
  

Resultados e Discussão dos Resultados
Quando perguntamos aos estudantes: O que você acha de um Serviço de Atendimento
Psicopedagógico ao Estudante de Pedagogia? Dos 100 estudantes que responderam ao
questionário, 41% (F=41) disseram que seria excelente a implantação do SAEP; 33% (F=33)
disseram que seria bom; 11% (F=11) não tiveram opinião; 13% (F=13) não responderam a
pergunta e apenas 2% (F=02) disseram que seria Razoável.
Os dados revelam que a maioria (41%) dos estudantes considera relevante a implantação
do SAEP no curso de Pedagogia. As opiniões positivas dos estudantes dão indícios que este
setor será muito bem recebido por parte dos estudantes, pois o atendimento psicopedagógico
contribuirá significativamente para melhoria do curso no que diz respeito à adaptação do
estudante as exigências acadêmicas. Não há dúvida de quão vulnerável ao stress pode ser
estudante. O stress emocional que circunda o estudante de pedagogia começa ao ingressar na
Universidade. As novas exigências desencadeiam inclusive a desistência do curso ou o
abandono temporário. Os estudantes precisam ser preparado não em direção apenas a um
diploma, mas em direção ao crescimento profissional, pessoal, político, social e intelectual.
Há uma dado que merece destaque no curso de Pedagogia é o fato de ser um curso de
domínio do sexo feminino. É um curso circundado por problemas que envolvem o universo da
mulher, como trabalhar e cuidam da família e dos filhos etc.
A orientação psicopedagógica pode contribuir para que o Instituto de Ciência da
Educação cumpra sua função social e educacional. Nesse sentido, o SAEP não é um espaço
“resolvedor” de problemas, mas, sobretudo, um setor que dentro de seus limites e de sua
especificidade, pode ajudar o estudante a remover obstáculos que se interpõem sobre ele por
meio da construção de práticas educativas que favoreçam processos de humanização e
reapropriação da capacidade de pensamento crítico.
Em seguida foi solicitado que os estudantes respondessem: Porque seria importante a
implantação do SAEP? Dos 100 estudantes que responderam ao questionário, 28% (F=28) não
responderam a pergunta; 17% (F=17) disseram que a implantação do SAEP daria uma base de
como melhorar o desempenho e formação dos estudantes; 15% (F=15) dos estudantes, por sua
vez, disseram que o SAEP pode ajudar os estudantes a resolver problemas dentro e fora da sala
de aula; 11% (F=11) disseram que ajudaria os estudantes a entender melhor o curso e assim ter
mais motivação e não pensar em abandonar o curso. Outros 5% (F=05) dos estudantes disseram
que a implantação do SAEP seria muito boa, não somente ao estudante de pedagogia, mas para
qualquer outro curso que tivesse um atendimento para discutir suas idéias, expectativas e
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desilusões. 12% (F=12) dos estudantes deram outros motivos para a implantação do SAEP:
durante minha vida escolar nunca foi oferecido esse tipo de serviço, gosto da área, porque é de
extrema necessidade acompanhar os profissionais que estão saindo do curso e os que ainda estão
no caminho, não sabia que isso existia, porque o estudante tem que ter o equilíbrio para poder
lidar com outras pessoas, pois nem usufrui tal atendimento, é mais um recurso que o estudante
pode dispor etc.
Os dados revelam que o SAEP tem um papel importante no processo educativo, uma vez
que pode contribuir de modo efetivo para a melhoria das condições que favorecem a formação
do estudante de Pedagogia, além de ajudar os estudantes a entender melhor o curso e assim ter
mais motivação e não pensar em abandoná-lo. Os participes apontam ainda que o SAEP seja
muito bom para o estudante não só de Pedagogia, mas de qualquer outro curso, pois seria um
setor no qual o estudante poderia ter um atendimento para discutir suas idéias, expectativas e
desilusões
A organização de um Serviço de Apoio Psicológico deve-se caracterizar pela
objetividade da sua estrutura e flexibilidade do seu funcionamento, uma vez que tem por
princípio atender às necessidades e dificuldades da população estudantil do curso. Assim, O
SAEP assistirá aos estudantes de Pedagogia no que dizem respeito à preservação, avaliação e
orientação de problemas de aprendizagem e de ajustamento escolar, contribuindo para a
identificação e localização dos mesmos, e quando necessário para a execução de um processo de
intervenção no contexto educativo.
O SAEP trabalha com a interação entre as dimensões cognitivas e psico-afetivo-social
dos sujeitos escolares na preocupação constante com o projeto de educação que garanta a
excelência humana e acadêmica numa relação dialética de interdependência e mútua exigência
constante. Nesse processo, além da identidade e realização pessoais e profissionais, deseja-se
que se alcance a opção profissional humana, comprometida e inserida no processo sóciopolítico-econômico, para servir à educação com qualidade. Buscar educar na dialética do
individual e coletivo, como dimensão própria do projeto educacional na Faculdade de Pedagogia
da Universidade Federal do Pará.
A terceira pergunta indagava se os estudantes procurariam o SAEP: Você procuraria o
SAEP? Os dados indicam que a maioria dos estudantes de Pedagogia, ou seja, 79% (F=79)
procuraria o SAEP; 19% (F=19) não responderam e apenas 2% (F=02) responderam que não
procurariam este setor.
Verificamos com esses dados que a maioria (79%) alunos aponta que procuraria o SAEP
para obter ajuda. O atendimento psicopedagógico no curso atenderia de certa forma as
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necessidades dos alunos. A proposta de orientação psicopedagógica visa instrumentalizar os
estudantes de Pedagogia para uma adaptação com o cotidiano acadêmico. É sob a égide de
integrar o estudante de Pedagogia ao curso, estabelecendo um sistema de relações libertadoras e
todas as dimensões da comunidade educativa que o SAEP pensa em desenvolver um trabalho de
orientação motivadora.
A existência do SAEP, indubitavelmente, proporcionará ao estudante de Pedagogia
completa integração com as suas expectativas e motivações. Sua função principal é enfatizar
crescimento individual tanto do ponto de vista acadêmico como psicológico e social,
visualizando um trabalho de apoio. O SAEP tem, portanto, uma perspectiva de ação
contextualizada, alicerçada em fundamentos teóricos advindos tanto do campo da Psicologia
como da Pedagogia, a fim de favorecer o estabelecimento de relações saudáveis nos aspectos
bio-sócio-psicológico entre os membros da comunidade acadêmica do Centro de Educação.
Percebemos uma dificuldade de adaptação dos estudantes ao contexto da Universidade,
pois ambientes, novas amizades, dedicação, exigências dos professores etc. Nesse caso é
necessário ajudar o estudante a discriminar os motivos da insatisfação e tentar orientá-lo para se
adaptar ao curso. Os estudantes também precisam se autoconhecer, pois o autoconhecimento é
uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento profissional. Entretanto, a maior parte
dos estudantes ignora os próprios talentos e raramente descobrem quanto eles podem vir a ser
valorizado no mercado do trabalho. Os estudantes precisam descobrir seus talentos. É comum o
estudante descobrir seu talento no momento em que freqüenta um desafio. Às vezes, no entanto,
a revelação ocorre com a ajuda de alguém. Nesse caso, é importante um trabalho de
acompanhamento e orientação nesta fase.
Logo em seguida foi perguntado aos estudantes: Quais os motivos da procura do SAEP?
Os dados revelam que dos 100 estudantes que responderam ao questionário, 28% (F=28) não
responderam a pergunta; 18% (F=18) responderam que procuraria o SAEP por sentirem
necessidade de uma orientação em relação ao curso e outros assuntos; 12% (F=12) responderam
que para superar suas dificuldades e melhorar o seu desempenho; 10% (F=10) responderam que
é bom ter ajuda de profissional qualificado; na mesma proporção, os estudantes deram outros
motivos para procurar o SAEP: porque muitas vezes o colegiado e a secretaria não conseguem
atender aos pedidos dos estudantes; tenho problema de depressão; porque é uma área que me
motiva a estudar e eu gosto da área; para aconselhar-me já usei serviços parecidos que me
ajudaram a melhorar a capacidade de entendimento geral do curso e de sua aplicação no
mercado de trabalho; porque logo no inicio senti vontade de abandoná-lo. 8% (F=08) dos
estudantes responderam que procurariam o SAEP para aprimorar os conhecimentos na área
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educacional; 8% (F=08) dos estudantes procurariam o SAEP porque se sente desinteressado e
desmotivado; na mesma proporção, 3% (F=03) disseram que seria mais uma opção de ajuda
para o estudante de pedagogia seria mais uma opção de ajuda para o estudante de pedagogia, por
fim, 3% (F=03) disseram que é procurariam o SAEP porque às vezes precisamos de uma
orientação fora da sala de aula.
Constatamos nas opiniões dos estudantes sobre os motivos que os levariam a procurar o
SAEP é bastante significativa, pois ajudaria os estudantes a entender melhor o curso e assim ter
mais motivação e não pensar em abandoná-lo. Os estudantes indicam que procurariam o SAEP
para superar suas dificuldades e melhorar o meu desempenho. Nos últimos anos tem-se
percebido que os estudantes de Pedagogia apresentam desinteresse nas aulas, baixo rendimento
e, em alguns casos, difícil relacionamento entre os seus pares e professores. São estudantes que
se mostram apáticos nas aulas, que não participam das atividades que são exigidas pelos
professores na elaboração de trabalhos individuais e em grupos. Daí o SAEP ter um papel
importante de orientação.
Os estudantes apontam que por se sentirem desinteressados e desmotivados o SAEP
poderia ajudá-los. Alegam ainda que às vezes precisem de uma orientação fora da sala de aula.
Quando os estudantes são pressionados e cobrados pelos professores percebemos, de um lado,
um discurso imbuído de justificativas para o seu insucesso; de outro lado, um discurso de
desprazer, desconforto, uma situação de infelicidade, de pura obrigação na realização das
atividades exigidas no curso. Notamos, portanto, uma cultura perversa do sofrimento.
Constatamos cotidianamente um marasmo por parte dos estudantes. E recorrente o
desânimo, desinteresse, improdutividade, desmotivação etc. Percebemos ainda desentrosamento
dos estudantes com o próprio curso. Não é raro deparamos com estudante insatisfeito com o
curso. Tanto que a evasão e retenção dos estudantes no decorrer dos anos têm sido bastante
significativas. Certamente há muitos motivos que levam os estudantes de pedagogia a
abandonarem o curso, mas os motivos mais recorrentes são: falta de identificação com o curso,
descontentamento com a própria universidade, descompasso entre a expectativa e a motivações
pelo curso, além de problemas de ordem pessoal etc.
Foi perguntado ainda ao estudante de Pedagogia: Que tipos de ações o SAEP deveria
ter? Os dados revelam que para 20% (F=20) dos estudantes as principais ações do SAEP seria
para atendesse os estudantes também do turno da noite, sentimos falta de um apoio, pois a
coordenação não funciona à noite, e tudo que temos que resolver tem que vir sempre mais cedo;
15% (F=15) ressaltaram que discutir as idéias dos estudantes para melhora do curso seria uma
das ações do SAEP; 13% (F=13) responderam que uma das ações do SAEP seria de orientação
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plena e realista sobre o curso; 10% (F=10) disseram que o acompanhamento psicológico; para
9% (F=09) orientar os estudantes que estão chegando ou saindo do curso quanto ao mercado de
trabalho que podem atuar; 7% (F=07) destacaram outras ações para o SAEP: no momento não
saberia dizer; maior interatividade dos estudantes com professores, mais atenção e paciência,
ações que ajudassem na relação do docente com o seu estudante, ações como cursos que possam
esclarecer melhores sobre o perfil que o pedagogo deve ter.
Estes dados nos indicam que as ações do SAEP devem, sobretudo, atender os estudantes
também do turno da noite, pois os participes sentem falta de um apoio institucional à noite.
Inclusive este problema é apontado pelos estudantes como um dos principais problemas dos que
estudam do período da noite. Eles indicam também que o SAEP pode ajudá-los a discutir as
idéias dos estudantes para melhora do curso e dar uma orientação plena e realista sobre o curso.
Uma outra ação implementada pelos SAEP é na orientação dos estudantes que estão chegando
ou saindo do curso quanto ao mercado de trabalho que podem atuar.
Os estudantes sinalizam que o SAEP pode oferecer um acompanhamento psicológico a
toda comunidade acadêmica do curso. No SAEP o psicólogo tem a atribuição de
aconselhamento ao estudante de Pedagogia no seu dinamismo bio-psico-social. Além disso, é
um profissional que deve trabalhar para a promoção de saúde mental do estudante especialmente
num trabalho preventivo na busca de aplicaçõesde programas de controle do stress e ansiedade
na Universidade. Promover a saúde mental significa compreender e trabalhar com o estudante a
partir de suas relações sociais; significa trabalhar para ampliar a consciência que o estudante
possui sobre a realidade que o cerca, instrumentalizando-o para agir, no sentido de transformar e
resolver todas as dificuldades que essa realidade lhe apresenta..
Desse modo, a atuação do SAEP é mais de caráter preventivo, do que caráter terapêutico,
daí a complexidade das suas atribuições, mais diretamente ligadas à orientação psicológica,
diagnóstico, avaliação psicológica e orientação psicopedagógica.
Conclusão
Atualmente, enormes desafios se apresentam à educação superior no Brasil. Exigi-se
cumulativamente e equilibramente qualidades éticas, intelectuais e afetivas dos estudantes que
saem das Universidades. Espera-se um profissional que apresente criatividade, raciocínio lógico,
espírito crítico e, sobretudo com talento. Tal perfil, para se construir, requer que o estudante
assuma suas escolhas e lhes atribua sentido e significação por meio de uma atuação profissional
que espelhe e reflita seu campo de conhecimento, permitindo-lhe, não somente pôr “à prova”
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seus conhecimentos como também (re)significá-la a partir da experiência adquirida no exercício
de suas atividades no curso.
A Faculdade de Educação através de seu projeto pedagógico compreende que o
profissional de educação para a região amazônica deverá ter uma formação que lhe possibilite
uma sólida aprendizagem teórica, a interseção entre teoria e prática, a gestão democrática, o
compromisso social, o trabalho coletivo e interdisciplinar. Além disso, exigi-se desse futuro
profissional, competências necessárias para a compreensão do trabalho pedagógico em todas as
suas dimensões, com respostas para os grandes problemas contemporâneos.
O SAEP (Serviço de Apoio ao Estudante de Pedagogia) enquanto projeto
psicopedagógico tem a intenção de ajudar o estudante de Pedagogia a integrar-se e a
compreender o mundo que o rodeia, dotando-o do saberes necessários à resolução de problemas
que irão enfrentar, tanto no prosseguimento dos estudos como na vida profissional e social,
promovendo sobretudo o desenvolvimento autônomo do estudante.
Nesse sentido, o SAEP tem o compromisso com o atendimento psicopedagógica aos
estudantes de Pedagogia. O psicólogo e o pedagogo, enquanto profissionais da saúde e da
educação, respectivamente, estarão preocupados com a prevenção e a “promoção da saúde” e do
“bem-estar” permitindo o sucesso e diminuindo o fracasso e o desinteresse do estudante com o
curso. Nesse caso é necessário ajudar o estudante a discriminar os motivos da insatisfação e
tentar orientá-lo para se adaptar ao curso.
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Como Chegar Mais Perto Dos Estudantes: Desafios Do Serviço De Apoio Ao Estudante Do
Instituto Politécnico De Leiria (SAPE/IPL)
Graça Maria Seco18, Ana Patrícia Pereira, Luís Pereira Filipe & Sandra Alves
Instituto Politécnico De Leiria
O Instituto Politécnico de Leiria é uma instituição pública de Ensino Superior que
compreende cinco escolas integradas em 4 campi: Escola Superior de Educação e Ciências
Sociais – ESECS (Campus 1); Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG; Escola Superior
de Saúde (ESSLei), (esta escola e a ESTG integram o Campus 2); Escola Superior de Artes e
Design - ESAD.CR (Campus 3); e Escola Superior de Tecnologia e Turismo do Mar – ESTM
(Campus 4). Os Campus 1 e 2 localizam-se em Leiria, o Campus 3 nas Caldas da Rainha e o
Campus 4 em Peniche. Estudam no IPL cerca de 10000 alunos.
O Serviço de Apoio ao Estudante do Instituto Politécnico de Leiria (SAPE), constituído
como unidade funcional desde Julho de 2008, pretende promover o sucesso académico e bemestar em geral dos estudantes, numa perspectiva de minimização das prescrições e de combate
abandono escolar (Seco et al., 2008) . O SAPE desenvolve as suas actividades nos 4 campi do
IPL, sendo que o âmbito de intervenção se centra, sobretudo, em torno de três grandes linhas:
apoio psicológico e vocacional, orientação e acompanhamento pessoal e social e apoio
psicopedagógico.
As ferramentas
Procurando manter a maior proximidade possível com os estudantes dispersos por 3
cidades e de forma a poder informar e divulgar adequadamente e atempadamente as iniciativas
propostas, bem como beneficiar de todas as características deste tipo de serviços (Simões &
Gouveia, 2009), foi criado o blogue www.sape.ipleiria.pt. Neste local disponibiliza-se
informação sobre as diversas actividades, informações úteis, materiais de apoio, ligações
diversas, contactos da equipa, etc. Este blogue mostrou-se uma ferramenta de ligação essencial
registando até ao momento 392704 visitas (em 18 de Abril de 2010).
Considerando os resultados do EUROSTAT (2009) que apontam para uma utilização da
internet e das diversas formas de comunicação digital por cerca de 97% dos estudantes
portugueses, a equipa do SAPE tem vindo a optar pela utilização de um número crescente de
ferramentas de interacção social (Cardoso et al., 2009)
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Por sugestão e proposta de um estudante de Engenharia Informática da ESTG, foi criada
uma conta numa nova ferramenta da Rede (Web 2.0) – o Twitter. Tratando-se de um microblog,
pois limita a inserção de caracteres, constitui uma forma rápida de transmitir mensagens, sendo
mundialmente aceite e utilizado. No âmbito das actividades do SAPE constitui mais uma forma
de chegar aos estudantes do IPL, permitindo ter seguidores que recebem rapidamente as
informações úteis do serviço e remetendo, também, para o blogue, que constitui a principal
plataforma de comunicação.
No sentido de informar os estudantes das actividades e valências desenvolvidas pelo
SAPE, mas também de partilhar dicas que são consideradas úteis para a vida académica, pessoal
e social, e procurando estabelecer um contacto regular com a comunidade estudantil, surgiu a
ideia de criar uma newsletter. Foi enviada pela primeira vez em Março de 2009, tendo mantido
desde então uma periodicidade mensal. É enviada para o e-mail institucional de todos os
estudantes do IPL, além de ser publicada no blogue do SAPE.
Recorrendo ainda às ferramentas Web 2.0, ferramentas de segunda geração da internet,
tornou-se

possível

implementar,

experimentalmente,

um

serviço

inovador

–

o

SAPE@TROCAS. No blogue do SAPE vão sendo colocadas as ofertas de estudantes do IPL
que, já não necessitando de alguns objectos, se disponibilizam para trocarem directamente por
outros objectos de membros da comunidade do IPL. Para além de permitir a reciclagem e
reutilização de objectos diversos, com o SAPE@TROCAS pretende-se motivar os alunos das
diferentes escolas (geograficamente dispersas) a desenvolverem relações na perspectiva de uma
rede inter-escolas mais interactiva, diversificada e multifacetada.
Procurando potenciar as sinergias com a Rádio IPLAY, sedeada na Escola Superior de
Educação e Ciências Sociais, quem mantém uma emissão contínua online (em
www.iplay.ipleiria.pt) e com espaços disponíveis em rádios locais, o SAPE dinamiza desde
Janeiro de 2010 um programa semanal com a duração aproximada de 15 minutos, intitulado
SAPEinRÁDIO. Neste espaço são discutidos, de forma “descontraída”, tópicos relativos a
gestão da ansiedade, estratégias de estudo, relacionamento interpessoal, estratégias de
comunicação, avaliações, sono e alimentação, actividades extra-curriculares, etc. Semanalmente
os programas são integrados no blogue e no espaço do SAPE no Facebook.
Criou-se um perfil numa comunidade online muito utilizada - o Facebook, sendo esta a
iniciativa mais recente do SAPE. Sabendo que os portugueses utilizam as redes sociais
diariamente, para receberem informações ou contactarem com amigos, o SAPE tentou assim
posicionar-se ainda mais próximo dos estudantes do IPL. Neste espaço são disponibilizadas
informações sobre as actividades do SAPE, já presentes no blogue, além de informações
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diversas que se consideram úteis. Procura-se “postar” com bastante frequência de forma a
manter uma ligação mais próxima e desafiante com todos os seguidores.
Conclusão
Sendo que a internet se tornou parte integrante da vida diária dos portugueses, e
nomeadamente dos estudantes do ensino superior, o SAPE tem procurado aproveitar as
vantagens das plataformas de comunicação, de baixos custos e fácil acesso. Conhecer os
estudantes e divulgar os serviços das instituições são apenas dois dos objectivos que podem ser
alcançados com o recurso às ferramentas online disponíveis, oportunidades a que o SAPE, tem
procurado estar atento no sentido de chegar mais perto do seu público-alvo.
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O Sucesso Está No Equilíbrio
Márcia Muhl, Eunice Rosa & Dina Reis
Orientador: Prof. Mestre Nuno Marreiros
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT)
O presente projecto tem por objectivo a análise e a actuação perante o nível de stress
apresentado pelos sujeitos de modo a promover saúde e bem-estar necessários ao sucesso
académico. Os estudos referentes à entrada na universidade afirmam que a vivência é encarada
como um período determinante na vida dos jovens. Contudo, os jovens que não conseguem
obter os resultados esperados, experienciam sentimentos de desilusão e de frustração, o que
concorre para as dificuldades em ultrapassar estas situações (Correias, 2003).
Na perspectiva de Gmelch (in Santos, 2000) para lidar com as consequências negativas
do stress é necessário aos estudantes desenvolverem um conjunto de técnicas que utilizem
consoante os diferentes stressores e as diferentes situações. O autor sugere o uso de estratégias
de coping nas seguintes áreas: “(i) apoio social; (ii) actividades físicas; (iii) estimulação
intelectual; (iv) actividades extra-curriculares; (v) interesses pessoais,(vi) técnicas de
autogestão; e (vii) atitudes positivas”.
De acordo com a carta de Ottawa (1986), a promoção da saúde, é “um processo que visa
criar as condições que permitam aos indivíduos e aos grupos controlar a sua saúde, a dos
outros onde se inserem e agir sobre os factores que a influenciam”. Os seus valores principais
são a democracia, sustentabilidade, equidade e capacitação
(self-empowerment).
O Stress é um processo complexo através do qual o organismo responde aos
acontecimentos que fazem parte da vida do dia-a-dia, susceptíveis de ameaçar ou de pôr em
causa o bem-estar desse organismo (Gatchel, Baum & Krantz, 1989). Selye (1974) defende que
o stress é um processo inerente á vida de todos os organismos. De acordo com este autor a
ausência total de stress, ou seja sem estimulação, um organismo morreria.
Na perspectiva de Nelson (in Santos, 2001), à entrada na universidade os alunos devem
preparar-se de modo a lidarem com as situações produtoras de stress e de ansiedade devendo,
eles próprios, adquirir as suas estratégias de gestão de tempo, identificar o que provoca o stress
e estabelecer um conjunto de competências que os auxiliem a combater os efeitos negativos do
stress, além de preparar-se para a realização de exames e para a apresentação de trabalhos
escolares.
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É importante a existência de estratégias que possam intervir no controlo do stress e que
fortaleçam a capacidade de resistência a situações stress (Powel, e Enright, 1990 e Serafino,
1990).
O Stress e o coping são dois conceitos indissociáveis. O coping emerge da investigação
da psicologia sobre o stress e da conclusão de que o stress não é um processo automático de
estímulo-resposta. E que existem factores mediadores do stress. Em Holahan & Moos (1987), o
coping é definido como um factor estabilizador, ou seja que facilita o ajustamento individual ou
a adaptação quando se está perante situações ou em momentos stressantes.
O projecto O sucesso está no Equilíbrio, abrange o indivíduo, tanto individual como em
grupo. Através da Plataforma Online o sujeito poderá obter informações sobre o stress, interagir
com os colegas, marcar as actividades extra-curriculares como também solicitar apoio
psicológico.
Segundo estas Teorias as dimensões de coping, a escala de crenças de coping através do
lazer que reporta às crenças generalizadas das pessoas sobre o lazer e a possibilidade deste as
ajudar a lidar com o stress; estas crenças parecem corresponder a disposições psicológicas,
mais ou menos estáveis, que se desenvolvem gradualmente ao longo do tempo e se mantêm
através do processo de socialização (Santos, Ribeiro, & Guimarães 2003).
A socialização permite a redução do stress mediante as estratégias de coping. A
intervenção através de actividades práticas, mediante as estratégias de coping, possibilita o
desenvolvimento da interacção entre colegas e entre estes e os professores. O que permite
desenvolver a sociabilidade que por sua vez contribuirá para a redução da ansiedade e do stress.
Segundo Karabenick e Sharma (in Santos, 2001), a procura de ajuda junto de colegas e
professores, é uma estratégia de coping, que, quando bem direccionada, conduz à diminuição
dos níveis de ansiedade o que aumenta a probabilidade de obter bons resultados escolares
(Correia, 2003).
O humor permite ajudar as pessoas e melhorar a qualidade da saúde e bem-estar porque
o lazer desenvolve o incentivo do humor pela experiencia da descontracção. A influência do
humor através do lazer é uma outra dimensão das estratégias de coping. As

actividades

de

lazeres influenciem propiciam um aumento do humor positivo e a consequente redução do
humor negativo. Como forma de ajudar as pessoas qualidade saúde (Iwasaki & Mannell, 2000)
O projecto O Sucesso está no Equilíbrio, contempla diferentes modelos teóricos na base
sua intervenção preventiva: A Influencia Social (Bandura 1986); Teoria do Comportamento
Planeado (Afzen e Madden, 1985); Modelo Informativo/Comunicacional (Ajzen e Fishbein.
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1995); e o Modelo de Promoção de Saúde. Estes modelos permitem delimitar as estratégias e os
métodos mais adequados e eficazes em termos da prática preventiva.
Influência Social (Bandura 1986). Este modelo defende que a interacção social do
indivíduo poderá modificar o seu comportamento como resultado das respostas dos outros
membros do grupo. Para Bandura, o comportamento, as estruturas cognitivas internas e o meio
interagem para que cada uma actue como determinante indissociável da outra. Defende que as
pessoas são produto do seu meio, mas também escolhem e moldam o seu meio (Sprinthall e
Sprinthall, 1993).
Teoria da Acção Planeado (Ajzen, e Madden 1985). Esta teoria refere que as intenções
são conceptualizadas como planos de acção visando objectivos comportamentais, e que resultam
de crenças como atitude para o comportamento, como normas subjectivas e como percepção de
controlo do comportamento. Neste modelo, estes factores predizem as intenções
comportamentais que por sua vez antecedem os comportamentos. A intenção subjacente a acção
determina o comportamento com base na concepção subjectiva do sujeito das normas. O que
depende da maneira como o indivíduo internaliza as regras.
O modelo cognitiva/informativa (Ajzen e Fishbein, 1995). Este modelo refere que o
indivíduo comporta-se em função do seu conhecimento, das crenças e de normas subjectivas
(Fishbein & Azjen, 1995). A informação ajuda o sujeito, a desenvolver competências que lhe
permite criar respostas novas e adequadas a uma situação, a um problema e ao meio.
Ferreira, Almeida e Soares (2001) analisaram as vivências académicas de uma amostra
de 1273 estudantes do primeiro ano, concluindo que após 5/6 meses de frequência do ensino
superior, os estudantes encontram-se satisfatoriamente enquadrados do ponto de vista social e
afectivo, nomeadamente, no relacionamento com a família, na adaptação à instituição, no bemestar físico e psíquico e no relacionamento com os colegas (Ramos e Carvalho 2007).
Num estudo realizado em Viseu, numa amostra de 401 estudantes universitários das três
instituições superiores, procuraram analisar as estratégias de coping mais utilizadas pelos
estudantes do ensino superior. Segundo esse estudo os resultados demonstraram que as
estratégias de coping mais utilizadas são o Controlo e o Suporte Social (Costa & Leal 2006).
Metodologia
Este programa de prevenção de saúde mental terá a duração de um ano lectivo. É
constituído por uma plataforma de discussão; gabinete de apoio psicológico – espaço para
exposição de dúvidas e de inquietações. A segunda parte do projecto, visa criar práticas e
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actividades de lazer, em contextos extra-curriculares. Essas actividades terão duração entre 2 a 3
horas, por semana, podendo haver redução ou aumento do tempo.

Plataforma online interactiva
Esta plataforma terá uma página com informação sobre o projecto, e a razão da
necessidade da sua elaboração, de maneira a incentivar o aluno a participar neste projecto.
Existirão páginas com a explicação dos temas “stress e estratégias de coping para que o aluno
seja esclarecido o melhor possível.
Os alunos encontrarão aqui, um espaço onde podem trocar ideias sobre a matéria dada.
Esta medida tem por objectivo a diminuição da ansiedade e do stress; os alunos terão acesso à
marcação de um tempo destinado a apoio psicológico, um espaço onde poderão tirar as suas
dúvidas e inquietações.
As actividades de lazer
As actividades de lazer serão organizadas pela equipa orientadora do projecto, com o
propósito de desenvolver momentos de descontracção e socialização entre colegas e professores.
O objectivo destas actividades é a da criação de momentos em que é possível “romper”,
temporariamente, com as “barreiras” hierarquias com o intuito de potenciar uma interacção que
concorra para uma maior comunicação.
Estratégias
Objectivos gerais: Promover e proteger a saúde mental na comunidade académica;
Diagnosticar os problemas relacionados com o stress, ansiedades, dificuldades de socialização e
a prevenção da doença mental na comunidade académica.
Objectivos específicos: Que no final do ano lectivo de 20011/2012, a percentagem de
alunos com dificuldades de gerir o stress e socialização seja menor ou igual a 25%; Que no final
do ano lectivo 2011/12, a percentagem de alunos desmotivados, seja menor ou igual a 50%.
Estratégia: A Equipa de implementação do projecto de promoção da saúde mental no
âmbito universitário para alunos do primeiro ano, pretende através da realização de reuniões
periódicas: planificar, implementar e avaliar o projecto de forma contínua. No entanto, foram
estabelecidas algumas estratégias para as diferentes fases do projecto:
Planificação e implementação do projecto: Apresentação do projecto à Equipa
pedagógica, do Conselho Executivo, para apreciação e parecer e posterior aprovação.
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Divulgação do projecto: junto da secretaria no acto da inscrição do candidato ao curso
pretendido; contactos telefónicos e através de e-mail.
Actividade a desenvolver: Cumprimento do cronograma da Escola, com as actividades
planeadas, que devem estar incluídas no dossier do projecto. O sucesso está no Equilíbrio” no
âmbito académico e disponível na sala de professores; avaliação individual, de cada aluno, para
medição do nível stress; avaliação do stress do aluno no início do ano lectivo com aplicação de
inventário que visa medir essa variável.
Avaliação do projecto: Reuniões mensais com a Equipa do gabinete psicológico da
universidade para avaliação contínua do projecto; identificação dos principais obstáculos e das
formas de os ultrapassar; avaliação no final do ano lectivo do projecto, através de uma análise
do desempenho e do sucesso das práticas e das actividades propostas; análise dos resultados
para obtenção do índice de sucesso do projecto, é realizada a partir dos dados obtidos através do
Questionário de vivências académicas, (QVA-r).
O método a utilizar será os Grupos de Avaliação: um Grupo Experimental e um Grupo
de Controlo constituídos por 150 sujeitos que frequentam o 1º Ano do Ensino Superior do
ISMAT. Serão aplicados os mesmos testes aos dois grupos procedendo-se a uma análise
comparativa de resultados, através do procedimento estatístico a utilizar, focando-nos sobre uma
análise de variância entre médias obtidas no pré-teste e pós-teste de cada um dos grupos.
Instrumentos
A escolha do instrumento a ser utilizado, Questionário de Vivências Académicas (QVAr), Avaliação do ajustamento dos estudantes universitários, é um instrumento de auto-relato
constituído por 170 itens de formato Likert, repartidos por 17 subescalas que procuram avaliar
dimensões pessoais, relacionais e institucionais da adaptação dos estudantes ao contexto
universitário.
Recursos humanos: A Equipa de Saúde ISMAT, tem a responsabilidade de dinamizar e
implementar este projecto.
Considerações finais
O processo de transição para o ensino superior requer dos estudantes o desenvolvimento
de um conjunto de competências que possibilita uma boa adaptação ao novo contexto. O
processo de adaptação saudável constitui um bom predictor do sucesso dos alunos na sua
experiência académica.
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De acordo com a literatura explorada para a elaboração do trabalho, um ambiente
familiar no meio académico favorece o desempenho académico e a saúde mental do aluno.
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Existem vários processos de mudança quando o estudante ingressa no ensino superior,
como a adaptação a uma nova cidade, a saída de casa dos pais, adaptação a um novo sistema de
ensino e o estabelecimento de novas relações interpessoais. Estes processos de mudança podem
resultar quer numa situação de sucesso escolar, de estabelecimento de novas relações sociais e
de participação activa na vida académica, quer, no pólo oposto, em situações de insucesso
escolar, de isolamento social e de uso e abuso de substâncias psicoactivas (Pereira et al., 2004;
Faria et al., 2004).
A frequência do ensino superior coincide com um período muito intenso de
desenvolvimento psicossocial, pautado de complexidade de referências mais alargadas e
diferenciadas aos níveis da competência, da autonomia, da gestão e expressão das emoções, das
relações interpessoais, da aquisição e consolidação da identidade e do refinamento de crenças e
valores. O ambiente formal e informal da instituição conjugados com as características
interpessoais e familiares do estudante e com envolvimento em actividades académicas e sociais
estão positivamente relacionados com o ajustamento académico e social do estudante (Almeida
& Ferreira, 1997; Almeida, Ferreira & Soares, 1999). Diversas investigações debruçam-se nas
diferentes variáveis relacionadas com a adaptação académica, como sejam o rendimento
académico (Santos, 2000), estratégias de coping (Costa & Leal, 2006) e suporte social (Pinheiro,
2003).
O consumo de substâncias psicoactivas no meio universitário faz emergir o problema de
saúde e de educação para a saúde. Os dados de diversas investigações, indicam a prevalência de
consumo de substâncias psicoactivas e seu relacionamento com dificuldades em cada jovem ao
nível psicológico e social (IDT, 2004; Balsa et al., 2008; OMS, 1999 Tavares, 2007). É
importante conhecer os contextos e os dados epidemiológicos sobre os consumos de substâncias
psicoactivas em estudantes do ensino superior, sendo os estudos epidemiológicos uma
ferramenta importante para o conhecimento deste fenómeno do consumo de substâncias na
população jovem (Farate, 2001).
O objectivo deste estudo é, precisamente, aprofundar o conhecimento sobre os efeitos do
consumo de substâncias na qualidade da adaptação académica e no bem-estar escolar e
relacional dos estudantes do ensino superior, através da análise da correlação entre o consumo
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de substâncias psicoactivas e a percepção da qualidade das vivências académicas numa amostra
de estudantes do ensino superior privado.

Método
Participantes
Neste estudo participaram 138 estudantes, que frequentavam o 2º ano no ensino superior
privado, no ano lectivo 2005/2006. Os alunos do sexo feminino são maioritários nesta amostra
(N=110; 79,7%), sendo 28 (20,3%) do sexo masculino e a média de idades é de 21,84 anos
(D.P.=3,409).
Instrumentos
No protocolo de investigação utilizado foram dois inquéritos por questionário de autoadministração. Para avaliar a adaptação ao ensino superior utilizou-se a versão reduzida do
questionário das vivências académicas (QVAr) de Almeida, Ferreira & Soares (1999). No
sentido de identificar o uso de substâncias psicoactivas usou-se um questionário adaptado do
“auto-questionário psicossocial para adolescentes” utilizado por Farate et al. (2006) e adaptado a
partir de Choquet et al. (1994, INSERM).
O QVAr, avalia os factores inerentes ao desenvolvimento e ao ajustamento/adaptação
dos estudantes do ensino superior, de forma a ser um instrumento de despiste dos obstáculos
vividos pelos estudantes. Foi desenvolvido de forma a contemplar as dimensões consideradas
como fulcrais para a adaptação académica, é constituído por 60 itens, distribuídos por 5
dimensões, que se organizam em adaptação ao nível pessoal, interpessoal, carreira, estudo e
institucional É um instrumento de auto-relato, com formato de cinco níveis de resposta tipo
Lickert. A aferição psicométrica da análise de resultados do QVAr revelam um bom índice de
consistência interna, oscilando entre 0,71 e 0,91 (Almeida, Ferreira & Soares, 1999; Rodrigues,
2006).
O auto-questionário psicossocial para adolescentes, foi criado e desenvolvido por
Choquet et al. (1994) e serviu de base a um inquérito epidemiológico nacional, realizado em
parceria com o Ministério da Educação francês. Este instrumento psicométrico foi traduzido e
adaptado à população portuguesa por Farate et al. (2006). A secção “comportamentos de
consumo” deste questionário foi utilizada no protocolo de investigação do presente estudo, a fim
de recolher dados sobre o consumo de substâncias psicoactivas (tabaco, álcool, cannabis,
anfetaminas, ecstasy, opiáceos cocaína e medicamentos para uso não médico) entre os
estudantes universitários da amostra em estudo.
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Resultados
Os resultados aferidos por este estudo permitem definir o perfil do estudante da nossa
amostra, com base na análise das características sócio-académicas mais frequentes. Assim, o
perfil do estudante da amostra: é do sexo feminino, tem 21,84 anos, é solteiro, ingressou na 1ª
opção de curso e de instituição, frequenta o ensino superior para se preparar para uma profissão,
não se deslocou do meio familiar para frequentar o ensino superior, a sua única actividade é
estudar, não desempenha funções associativas ou actividades fora do Instituição, reprovou 1 vez
no seu percurso escolar, pretende manter-se no curso e no estabelecimento de ensino.
Os estudantes apresentam, de uma forma geral resultados acima da média ao nível da
adaptação ao ensino superior nas cinco dimensões avaliadas pelo QVAr. Globalmente, não
existem diferenças entre sexo na qualidade da adaptação ao ensino superior. Verifica-se que na
dimensão Estudo, as raparigas apresentam valores mais elevados (M=43,59; D.P.=6,694; t=2,051; gl=136; p=0,042) e os estudantes que frequentam a licenciatura de sua 1ª escolha
encontram-se mais adaptados na dimensão Carreira do QVAr (M=52,29; DP=6,784; F=7,003;
p=0,000).
Os dados epidemiológicos verificados neste estudo em relação aos consumos de
substâncias psicoactivas revelam que:
Mais de metade dos estudantes referem prevalência do consumo de tabaco, seja este
regular (N=51; 37,0%) ou ocasional (N=21; 15,2%). Uma maior tendência de consumo verificase nos indivíduos do sexo masculino (X2=6,456; gl=2; p=0,0409).
No consumo de álcool, verifica-se que a maioria dos estudantes apresenta um padrão
ocasional de consumo, dando preferência às bebidas destiladas (N=97; 70,3%). Os rapazes
apresentam maior tendência de consumo de álcool (X2=22,533; gl=2; p=0,000), nomeadamente
no consumo regular de vinho (X2=8,361; gl=2; p=00,015) e de cerveja (X2=28,785; gl=2;
p=0,000),
Os estados de embriaguez nos últimos 12 meses ocorreram de forma regular,
maioritariamente no sexo masculino (X2=24,513; gl=2; p=0,000; M=77,8; F=25,5).
No que diz respeito ao consumo de cannabis entre os estudantes, constata-se que nos
últimos 12 meses, 1 em cada 3 (N=40; 29,0%) apresenta contacto com esta substância, metade
dos quais referem um padrão de consumo regular (N=19; 13,8%). O consumo de cannabis,
encontra-se maioritariamente associado ao sexo masculino (X2=12,495; gl=2; p=0,002).
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Quanto às restantes substâncias ilícitas (inalantes, cocaína, heroína, alucinógenos,
anfetaminas e uso não médico de medicamentos) constata-se que nos últimos 12 meses não são
referidos consumos destas substâncias, à excepção dos alucinógenos consumidos por uma
pequena minoria de estudantes, da qual metade apresenta um consumo regular, não existindo
diferenças entre sexos (X2=1,602; gl=2; p=0,0449).
Verifica-se existência de associação entre o grau de adaptação académica e o consumo
de substâncias psicoactivas, pois, em algumas dimensões aferem-se diferenças significativas dos
resultados entre indivíduos não consumidores de substâncias psicoactivas e indivíduos
consumidores dessas substâncias. Verifica-se uma associação positiva entre as dimensões
Interpessoal da adaptação académica e os indivíduos sem prevalências de consumos nos últimos
12 meses de tabaco (M=49,01; DP=6,802; t=2,892; gl=101; p=0,005), e com prevalência de
consumos nos últimos doze meses de cerveja (M=48,22; DP=6,574; t=-2,063; gl=119; p=0,041).
Da mesma forma, na dimensão Estudo constata-se uma associação positiva com os elementos
que não relatam episódios de estados de embriaguez nos últimos doze meses (M=45,05;
DP=6,557; t=2,643; gl=119; p=0,009), nem consumo de cannabis (M=43,93; DP=6,649;
t=2,591; gl=136; p=0,011), como referido no quadro 1.
Quadro 1- dimensões QVAr e consumo de substâncias psicoactivas
Dimensão

Consumo

N

Média

D.P

não

72

49,01

6,802

sim

31

45,00

5,574

não

21

45,05

5,491

sim

100

48,22

6,574

não

37

45,05

6,557

sim

84

41,67

6,470

não

98

43,93

6,649

sim

40

40,78

6,062

t

gl

p

2,892

101

0,005

-2,063

119

0,041

2,643

119

0,009

2,591

136

0,011

tabaco
Interpessoal
cerveja
Interpessoal

episódio de embriaguez
Estudo
cannabis
Estudo

Discussão e conclusão
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Verifica-se que, tal como em outros estudos conduzidos em meio universitário, a nossa
amostra apresenta diferenças de sexo nas vivências académicas o que, tal como é referido por
Pinheiro (2003), “as diferenças de género nas vivências académicas têm sido dos resultados
mais consistentemente encontrados “ (in Pinheiro, 2003, p. 182).
Na subescala Estudo (p=0,042), os estudantes do sexo feminino obtêm valores médios
mais elevados, referindo-se, estes dados, mais precisamente a uma maior assiduidade às aulas,
organização dos apontamentos e acompanhamento da bibliografia para o estudo das disciplinas
e gestão eficaz do tempo. Às mesmas conclusões chegaram Machado & Almeida (2000) que,
através da análise comparativa de alunos do 1º ano e do 4º ano, verificaram que as raparigas
apresentam tendência para um maior envolvimento nas tarefas escolares.
Verifica-se, que os alunos que colocam em 1ª opção o curso que frequentam, apresentam
uma percepção mais definida e positiva da sua decisão vocacional e de projecto de carreira, e
demonstram estar melhor ajustados na área de formação escolhida em relação aos colegas que
colocaram outras opções. Também Pinheiro (2003) conclui que a frequência do curso de 1ª
opção constitui-se como um relevante preditor de adaptação ao ensino superior.
Os resultados verificados relativamente ao consumo nos últimos 12 meses de tabaco
aproximam-se aos da OMS (WHO, 2000) que contabilizam que cerca de ¼ dos europeus são
fumadores.
Na investigação de Fillmore et al. (1991), é referido, a partir de diversos estudos
epidemiológicos, que os elementos do sexo masculino consomem mais álcool do que os
elementos do sexo feminino, tal como no estudo de Prendergast (1994) que relata que 90% dos
estudantes universitários consomem álcool.
Quanto às substâncias ilícitas, a cannabis é a mais consumida e é o sexo masculino que
apresenta maiores consumos. Estes valores estão em consonância com os dados nacionais do
IDT (2004) que apontam para uma média a nível nacional de 27,3%.
De forma sucinta constata-se que, das relações entre as vivências académicas e o
consumo de substâncias psicoactivas:
Os elementos da amostra que não consumiram tabaco nos últimos 12 meses ou que
relatam consumos de cerveja nos últimos 12 meses, apresentam valores médios mais elevados
na dimensão Interpessoal das vivências académicas. A frequência do ensino superior traduz-se
na conquista de um novo espaço social que pode levar a novos relacionamentos, em particular
com o grupo de pares. Estes alunos apresentam percepções mais elevadas quanto às relações
estabelecidas com o grupo de pares, envolvimento em relações de intimidade e amizade e a
actividades extracurriculares de cariz social ou associativo. A avaliação da dimensão
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interpessoal inclui itens que se prendem “com o relacionamento interpessoal com amigos e
colegas no quadro do próprio curso ou turma, enquanto outros têm mais a ver com o
estabelecimento de relações íntimas e significativas” (in Almeida, Ferreira & Soares, 1999, p.
192).
Choquet et al. (1988, cf. Farate 2001) refere que a utilização de álcool nos jovens para
além de se correlacionar com factores socioculturais, também pode estar envolvido com
diversos significados como as dificuldades relacionais e pessoais.
Morel et al. (1998) focaliza que a presença de substâncias relaciona-se com a
sociabilização da pessoa no meio que a rodeia, afirmando que o consumo de tabaco relaciona-se
com a atitude da pessoa sobre o ambiente, e que o consumo de álcool com a convivência com os
outros. Assim destaca-se a importância da correlação encontrada entre a dimensão Interpessoal
da adaptação académica com o consumo de substâncias psicoactivas o que foi evidenciado por
Morel et al. (1998) quando afirma que “a intervenção química na génese das emoções e dos
estados afectivos é uma intervenção sobre a relação social” (p. 163).
Os estudantes que relatam que não se embriagaram nos últimos 12 meses e que não
consumiram cannabis, apresentam diferenças estatisticamente significativas na dimensão Estudo
da adaptação académica. Estes alunos percepcionam de forma mais positiva os métodos de
estudo e gestão do tempo relativamente às situações de aprendizagem e curriculares. Da mesma
forma apresentam maiores competências de estudo, gestão do tempo e maiores recursos de
aprendizagem (Almeida, Ferreira & Soares, 1999).
Conclui-se da importância de conhecer a dinâmica entre a adaptação académica e os
tipos de consumo, que pode ser de extrema relevância no sentido de uma mais eficaz
intervenção psicossocial. Esta abordagem pode ser exercida não só no âmbito de
desenvolvimento de estratégias preventivas de modo a optimizar os recursos das instituições de
ensino mas também como instrumento de trabalho para os profissionais que fazem o
acompanhamento dos estudantes no ensino superior. Para a prática e experiência do profissional,
que trabalha com estudantes do ensino universitário, estes dados revelam que o conhecimento da
prevalência do consumo de substâncias e dos seus efeitos em determinadas dimensões do
ajustamento académico podem contribuir decisivamente para a elaboração de estratégias de
intervenção específicas a nível individual ou colectivo. A intervenção directa junto desta
população é desafiante na medida em que se levantam questões tão abrangentes como o ser
humano as pode transportar.
A necessidade de desenvolver estratégias preventivas específicas a cada substância
psicoactiva, nomeadamente o consumo de álcool, tabaco e cannabis e suas implicações na
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vivência académica, de forma a contribuir para um desenvolvimento psicossocial positivo no
estudante do ensino superior.
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TREKKER: Individual Integrated Skills Development
M. Ventura 1, M. Amorim 1, L. Dacre Pool 2 & P. Sewell 2
1 - Portuguese Catholic University | Porto; 2 - University of Central Lancashire
TreKker is an intervention model of integrated skills development for higher education
students. It intends to develop the individual as an integral whole, using a holistic approach
directed to Transferable Skills, Lifelong Learning Skills, Emotional Intelligence Skills and
Technical Skills.
Trekker is a support model complementary of Curricular Innovation, integrated in the Higher
Education Institutions’ (HEI) culture. This model includes an intervention with the students,
presenting specific activities according to its dimensions. We assume that by developing those
dimensions students will be more adapted to the challenges and demands of the constantly
changing world we live in.
Methodology
The intervention assumes that students must be responsible for their own development. It
is based on the assessment of the current state of skills development, preparation of action, and
reflection/integration of experiences. The role of the supervisor is to support the development of
personal strategies, to bring up challenging issues, to monitor the process, and to motivate
towards the objectives. The intervention is based on an Ecological – Developmental –
Constructivist approach. In order to understand if the model contributes or not to changes in the
level of the self-theories, we recommended the application of 3 scales of self-evaluation. The
purpose is that these instruments assess the impact of the results of the intervention regarding
self theories: Competitive State Anxiety Inventory-2, by Martens, Vealey and Burton (1990) Scale of Self-Confidence [Adapted to the Portuguese context by Cruz et al. (2006)]; General
Perceived Self-Efficacy Scale, by Schwarzer and Jerusalem (1993) [Adapted to the Portuguese
context by Coimbra and Fontaine (1999)], Rosenberg Self-Esteem Scale, by Rosenberg (1965)
[Adapted to the Portuguese context by Rocha (2008)]. To evaluate the skills development we are
using the Skills Questionnaire created by Evers, Rush and Berdrow (1998), [Adapted to the
Portuguese context by Rocha, Azevedo and Oliveira (2008)].
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Lifelong Learning Skills
The main goal of Lifelong Learning is to ensure the rights of education and learning to
every individual throughout their life. It is based on 4 pillars: learning to be; learning to know;
learning to do; and learning to live with others (Delors, 1996). In this way, Lifelong Learning is
defined by all the learning activities performed throughout life in formal, non-formal or informal
contexts, with the goal being to promote the development of knowledge, abilities or skills in a
personal, civic, social perspective (Commission of the European Communities, 2001), i.e.,
promoting the holistic development of the individual.
Transferable Skills
The development of Transferable Skills is valued by the employers who recognize them as
fundamental for the autonomy and self-awareness of the students, enabling them to take
informed decisions throughout their professional lives (Qualifications and Curriculum
Authority, 2001; Coll and Zegwaard, 2006). In the communication “New Skills for new Jobs:
anticipating and matching labour market and skills needs” (2009), the European Commission
highlights the importance of skills with regard to productivity, competitiveness and innovation.
Emotional Intelligence Skills
Alongside the recognition of the importance of transferable skills, the concept of Emotional
Intelligence arose as an important component of pedagogical strategies. It is important to
develop methodologies that incorporate emotional intelligence in Higher Education because
students have a better performance when their Emotional Quotient (EQ) is well developed
(Qualter, Gardner & Whiteley, 2007), demonstrating that it is as important as the development
of technical skills (Clark, Callister & Wallace, 2003).
Technical Skills
The interaction between the technical Skills dimension and the other three dimensions makes
sense within the model: if the student only develops transferable skills, the ability to be a
lifelong learner and emotional intelligence skills, he/she can be considered competent in
personal terms, but lacking in the technical and specific aspects that enable him/her access to a
particular profession.
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Proposta de Intervenção para Projecto de Promoção da Saúde
Sérgio Borralha
O tema do nosso projecto visa correlacionar actividades extra-curriculares, motivação e
auto-conceito com uma melhoria do desempenho académico nos estudantes universitários.
Propomo-nos recolher informação no sentido de suportar tal ideia implementando um programa
constituído por dez sessões de cariz lúdico - educativas a serem aplicadas no período
compreendido entre Pré e Pós teste.
Para o efeito serão aplicadas duas escalas, uma de Auto Conceito, (escala de autoconceito e auto-estima, Peixoto & Almeida, 1999) e uma escala de Motivação (Escala de
Orientação Motivacional de Skaalvik, 1997), aferidas à População Portuguesa, bem como a
criação e aplicação de um Questionário específico para a recolha de dados no âmbito das
actividades extra curriculares.
Segundo Simão (2005), no âmbito de uma investigação de mestrado baseada na relação entre
actividades extracurriculares e o desempenho académico, motivação, auto-conceito e autoestima dos alunos, existe uma correlação entre estas variáveis suportada por vários autores
(Formiga, 2002; Peixot, 2005). Os resultados evidenciam a existência de um melhor
desempenho académico, uma auto-estima mais elevada em alunos participantes de actividades
extracurriculares.
No respeitante ao enquadramento teórico suportamos o nosso projecto de promoção da
saúde e a criação das sessões lúdico-educativas em três modelos teóricos; o modelo de
Aprendizagem Social de Bandura, o Modelo Cognitivo Informativo de Fishbein e Azjen, e ainda
o Modelo construtivista de Reis.
O modelo da aprendizagem social de Bandura realça a importância de observação e
modelagem das atitudes, comportamentos, e reacções emocionais através dos outros. A teoria da
aprendizagem social explica o comportamento humano através de uma interacção recíproca
entre o cognitivo, comportamental e influências ambientais (Bandura, 1977). Bandura
demonstrou que a experiência dos outros pode levar à aquisição de novos comportamentos. Um
indivíduo pode adquirir novos comportamentos a partir da observação de um modelo. Este
processo é designado por modelagem, onde envolve a observação de um determinado
comportamento, imitação e integração do mesmo. O indivíduo aprende um comportamento e
passa a integrá-lo no seu quadro de respostas (Vitória, 2007).
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Segundo Bandura a aprendizagem social desenvolve-se através da socialização que
decorre desde o nascimento até á morte do indivíduo (Bandura, 1977).
Vitória (2007) refere Bandura dando a importância do reforço neste tipo de
aprendizagem. Nomeando o reforço directo, que deve ser aplicado imediatamente a seguir ao
comportamento desejado, e o reforço vicariante que é recebido pelo modelo, nomeadamente
quando um indivíduo é estimulado a imitar determinado comportamento devido a este ser
recompensado.

Existem

diversos

factores

que

influenciam

a

aprendizagem

social,

nomeadamente, as características do modelo, (nível de proximidade afectiva, o género, idade e
estatuto) e características pessoais de quem aprende (expectativas, noção de eficácia, atenção e
motivação). Sendo que há mais probabilidade de um indivíduo imitar um determinado
comportamento se houver da sua parte a expectativa de que tal produzirá algum reforço ou
recompensa.. O factor motivação é essencial para a “performance” ou desempenho efectivo do
que foi aprendido (Vitória, 2007).
A propensão para imitar um determinado modelo depende: do próprio observador (da
sua motivação, atenção e características pessoais); da influência do modelo (normalmente tendese a imitar um modelo com prestígio ou estatuto elevado); no que se refere às expectativas existe
uma maior probabilidade de reproduzir o comportamento que será mais recompensado; partindo
da própria noção de competência e eficácia tende-se a reproduzir o comportamento que se julga
capaz de desempenhar (Bandura, 1977). No âmbito do nosso projecto a teoria da aprendizagem
social de Bandura assentará na partilha de experiências e consequentemente na aprendizagem
mútua por parte dos alunos.
- Modelo Cognitivo – Informativo, Ajzen & Fishbein (1980), baseando-se na ideia que os
estudantes universitários agem de acordo com o que sabem e acreditam. Este modelo baseia-se
na ideia de que os indivíduos agem de acordo com o conhecimento que têm e acreditam.
Quando os indivíduos têm conhecimento das consequências negativas de um determinado
comportamento permite que seja feita uma escolha racional e informada. A base de uma escolha
acertada é a compreensão do risco e a noção dos benefícios da escolha. A acção que a pessoa
opta por tomar tem como base os seus próprios valores pessoas e as normas, (Azjen. citado por
Carvalho, 163-192).
O comportamento é segundo a teoria da acção Racional de Fishbein & Ajzen a
consequência de utilizar e processar sistematicamente toda a informação de que se dispõe para
tomar a decisão (Azjen, Fisbein, 1980). A intenção serve de preditor para determinado
comportamento, reflectem o grau de motivação da pessoa para realizar esse mesmo
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comportamento, estas são determinadas pelas atitudes da pessoa face ao comportamento e o
grau de pressão normativa para o realizar.
- Modelo Construtivista (Reis, 2005), é suportado na construção activa do seu
conhecimento, e aquilo que os indivíduos já sabem assume uma importância fundamental no
processo de aprendizagem. De tal modo todo o conhecimento prévio dos alunos servirá como
suporte para uma futura aprendizagem.
Neste modelo devesse ter em conta os valores da pessoa, sejam eles a nível de saúde,
doença e bem-estar, ou nos comportamentos, pensamentos e emoções. O individuo deve ter
consciência quais os seus valores e nessa perspectiva deve reflectir e promover a sua autonomia
e gestão pessoal de mudança.
Seguindo este modelo, o técnico tem a função de orientador, aqui é o individuo que vai
estabelecer os seus objectivos e a forma de mudar, pois só ele pode ter em atenção o seu ritmo
pessoal de mudança, quais os recursos que tem, quais os objectivos em relação ao contexto da
sua vida, assim como os seus processos sócio cognitivos, contudo ele deve saber quais são todas
as hipóteses que tem, pois podem haver valores ou perspectivas diferentes da sua, isto é
necessário para que ele possa reflectir e escolher sobre as mesmas. (Reis, 2005).
Actividade / Planeamento
Organização de um programa constituído por 10 sessões de grupo, com um máximo de
12 pessoas por sessão, sendo estas gratuitas e voluntárias a ocorrerem no recinto da
universidade.
A periodicidade das sessões será de duas vezes por semana e podem ser feitas em recintos
abertos ou fechados, têm uma duração mínima de 2 horas e máxima de 4 horas. As técnicas
utilizadas serão o “Role-play”, as dinâmicas de grupo e a partilha de experiências. Os principais
objectivos das sessões visam trabalhar o auto-conceito e a motivação no contexto das
actividades extra-curriculares e potenciar o desempenho académico.
Avaliação
A avaliação será constituída por duas fases, sendo estas compostas pela realização de um
pré-teste e um pós-teste. O pré-teste ocorrerá no início do semestre com a aplicação do
questionário criado para o efeito, com o objectivo da recolha da informação sobre actividades
extra-curriculares sendo ainda aplicada uma escala de auto-conceito (escala de auto-conceito e
auto-estima, Peixoto & Almeida, 1999) e uma escala de motivação (Escala de Orientação
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Motivacional de Skaalvik, 1997). A fase pós-teste será feito no final do semestre, onde serão
reaplicados os mesmos instrumentos da fase pré-teste.
Entre a fase pré e pós-teste serão efectuadas as 10 sessões lúdicas - educativas.
Para este estudo será contemplado um grupo experimental que realizará o Pré e o Pós
teste bem como as sessões lúdicas - educativas. O Grupo de controlo terá as mesmas
características participará nas mesmas fases não levando contudo a cabo as sessões lúdico –
educativas.
Objectivo final
Aferir dos efeitos produzidos ao nível do desempenho académico nos alunos
universitários alvo do nosso estudo, no sentido de confirmar se a promoção de actividades extra
curriculares melhora a motivação e o auto conceito verificando-se desta forma um
melhoramento dos resultados académicos em Alunos Universitários.
1 Sessão – Informativa - Modelo ateórico
Título da Sessão
Objectivos
Actividades
Intervenientes
Recursos Materiais
Duração da Sessão
Avaliação

Introdução - sessão lúdica - informativa
Informar dos objectivos das sessões
Dinâmicas de grupo
Psicólogo, Alunos / grupo.
Lista de nomes dos alunos
01:00H.
Não há avaliação nesta fase.

2 Sessão – Baseado no conceito de aprendizagem social
Título da Sessão
Objectivos
Actividades

Intervenientes
Recursos Materiais
Duração da Sessão
Avaliação

O meu estudo e a minha vida.
Partilha de experiências, organização do tempo, material de estudo e prioridades.
Criação de métodos de estudo e organização de tempo e prioridades.
- Dinâmica de grupo e Role Play, sobre as dificuldades, a organização o seu tempo e
actividades de lazer.
-Resolução de dificuldades de estudo, Opinar sobre os diferentes métodos e formas de
estudo.
Psicólogo, Alunos / grupo.
Lista de nomes dos alunos que participam da actividade; quadro, giz epapel.
01:00H.
A Avaliação é feita mediante a opinião dos elementos do grupo, sobre a sessão.

3 Sessão - Baseado no conceito de aprendizagem social
Título da Sessão
Objectivos
Actividades

“Pedy Paper”
Partilha de experiências, convívio entre o grupo. Partilha de conhecimento.
Este jogo pode-se realizar nas imediações do espaço escolar, os alunos devem formar
pequenos grupos de 2, é fornecido a cada grupo um mapa, da localização de envelopes,
são colocadas envelopes em sítios estratégicos, cada envelope contém uma pergunta
sobre os temas falados nas sessões, cada aluno tem uma folha de papel onde são
apontadas as respostas, os alunos devem percorrer o circuito e responder a todas as
perguntas, todos os alunos deverão receber uma recompensa no final
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Intervenientes
Recursos Materiais
Duração da Sessão
Avaliação

Psicólogo, alunos / grupo
Papel, canetas, envelopes, Fita-cola, Mapas do recinto escolar
01:30H
A Avaliação é feita mediante a opinião por escrito dos alunos., sobre a actividade.

4 Sessão - Baseado no conceito de aprendizagem social
Título da Sessão
Objectivos
Actividades
Intervenientes
Recursos Materiais
Duração da Sessão
Avaliação

“Jogo de trivial pursuit”
Partilha de experiências; convívio entre o grupo; Aplicação dos conhecimentos
adquiridos nas sessões; Trabalhar a atenção e concentração.
O jogo; deve haver uma recompensa pra quem vencer o jogo.
Psicólogo, alunos / grupo
-Jogo Trivial Pursuit – Hasbro; Papel; canetas ou lápis
01:00H
A Avaliação é feita mediante um balanço no final da sessão sobre opiniao dos alunos.,
sobre a actividade (vantagens e coisas a melhorar).

5- Sessão - Baseado nos conceitos de Informação e cognição
Título da Sessão
Objectivos

Actividades
Intervenientes
Recursos Materiais
Duração da Sessão
Avaliação

O jogo de Voleibol & O Jogo do Voleibol divertido
Desenvolver competências de relacionamento social, promover a tolerância, aceitação
da diferença, espírito de equipa, reforçar a motivação com a promoção de uma vida
mais saudável do ponto de vista de um Self mais pleno e completo, melhorar a saúde
física e mental, dominar novas competências, experimentar actividades diferentes fora
da sala de aula
Apresentação de todos os elementos do grupo que se encontram presentes, estabelecer
objectivos práticos que envolvam o grupo no programa, Jogo lúdico de Voleibol,
estabelecimento de um contracto psicológico com os alunos
Psicólogo, alunos / grupo
Fardamentos para as equipas ou faixas identificativas das diferentes equipas, campo ou
espaço para Voleibol, 1 Corda elástica com tiras de tecido colorido, 1 Bola de voleibol
01H30
A Avaliação é feita mediante a compressão demonstrada pelos alunos nesta fase.

6 Sessão -Baseado nos conceitos de Informação e cognição
Título da Sessão

Maratona da informação & Jogo do Buzz Fizz

Objectivos

Desenvolver competências de relacionamento social, promover a tolerância, aceitação
da diferença, espírito de equipa, estimular a aquisição de conhecimento, melhor a
saúde física e mental, dominar novas competências, experimentar actividades
diferentes fora da sala de aula.
Estabelecer objectivos para os jogos, Jogar
Psicólogo, Alunos / grupo
Espaço adequado para o nº de participantes, papel, lápis e esferográficas de cor,
diplomas para as equipas
01H30
É feita mediante o grau de envolvimento de cada aluno

Actividades
Intervenientes
Recursos Materiais
Duração da Sessão
Avaliação

7 Sessão - Baseado nos conceitos de Informação e cognição
Título da Sessão
Objectivos

Actividades

Jogo da macacada e Jogo do Espelho
-Promover a auto estima, amotivação, a tolerância, desenvolver competências de
relacionamento social, aceitação da diferença, espírito de equipa, estimular a
aquisição de conhecimento, Experimentar actividades diferentes fora da sala de
aula.
Estabelecer objectivos para os jogos, Jogos e reflexão
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Intervenientes
Recursos Materiais
Duração da Sessão
Avaliação

Psicólogo, alunos / grupo
Imaginação, criatividade, 1 espelho.
01H30
É feita mediante o grau de envolvimento de cada aluno.

8 Sessão – Baseado no conceito de aprendizagem social
Título da Sessão

A minha vida académica

Objectivos

-Compreender o estilo de vida académico de cada aluno, Elaboração de uma
tabela em que constam os objectivos que cada aluno tem na vida académica, Perceber qual a forma que cada aluno opta para estudar.
Cada aluno fará uma pequena teatralização, para exemplificar aos outros a sua
vida académica, Cada elemento do grupo fará um registo individual, numa tabela,
em que descreverá quais os objectivos que tem no futuro académico. Registo
individual sobre como cada aluno estuda, Debate de grupo sobre os pontos
anteriores
Psicólogo, Alunos / grupo
Papel e lápis, Quadro e giz
01:00H
A Avaliação é feita mediante o grau de participação de cada aluno

Actividades

Intervenientes
Recursos Materiais
Duração da Sessão
Avaliação

9 Sessão – Baseado no conceito de aprendizagem social
Título da Sessão

Mudar os maus hábitos académicos

Objectivos

-Compreender o que foi dado na sessão anterior, Identificar e compreender quais
os maus hábitos académicos, Elaboração de uma tabela em que constam as formas
possíveis para haver uma mudança de comportamentos que prejudiquem o aluno.
Compreender quais os bons hábitos de estudo possíveis.
1-Revisão com o grupo, sobre o que foi dado na sessão anterior, Reflexão critica
sobre os maus hábitos académicos de cada aluno, Cada elemento do grupo fará um
registo individual, numa tabela, em que descreverá quais os maus comportamentos
e como modificá-los, Visualização de um filme sobre bons hábitos de estudo.
Psicólogo, Alunos / grupo
- Papel e lápis, - Material audiovisual (projector, tela.)
01:30H
A Avaliação é feita mediante o grau de participação de cada aluno

Actividades

Intervenientes
Recursos Materiais
Duração da Sessão
Avaliação

10 Sessão – Baseado no conceito de aprendizagem social
Título da Sessão
Objectivos

Actividades

Intervenientes
Recursos Materiais
Duração da Sessão
Avaliação

O esforço compensa? Um caso de sucesso.
Compreender o que foi feito na sessão anterior, Compreender que a mudança é
possível para todos.
-Compreender, através do outro, que a mudança de comportamentos e com
determinação os objectivos são alcançados.
1-Revisão com o grupo, sobre o que foi dado na sessão anterior, 2-Através de um
debate, os alunos devem compreender que todos podem alterar os seus
comportamentos consoante o ritmo de cada um.3- Através de um ex-aluno que
obteve sucesso académico através da alteração de comportamentos, os alunos
devem perceber que o esforço em mudar e atingir os objectivos irá aumentar o
sucesso académico e por outro lado uma maior auto-estima e controlo.
Psicólogo, Ex-aluno convidado, Alunos / grupo
- Papel e lápis
01:30H
A Avaliação é feita mediante o grau de participação de cada aluno
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Questionário
Responda a este questionário de acordo com uma escala de satisfação que varia entre 1
(nenhum) e 5 (muito).
Qual o seu grau de satisfação em relação ao seu desempenho académico?
Qual o seu envolvimento em actividades extra curriculares em tempo lectivo?
Qual o seu envolvimento em actividades extra curriculares fora do tempo lectivo?
Como avalia a sua motivação/predisposição para a prática de actividades extra curriculares?
Considera a implementação deste projecto importante para o seu desempenho académico?
Referências
Bandura, A. (1972). Aprendizagem Social de Bandura. Acedida em 09 de Abril de 2010 em
http://tip.psychology.org/bandura.html
Vitória,
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(2007).
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Social.

Acedido

em

10
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Abril

de

2010

em

http://www.slideshare.net/aritovi/aprendizagem-social-bandura
Formiga, D. (2002), Correlatos entre hábitos de Lazer e os indicadores do Rendimento Escolar. Florianópolis em
www. psicologia. com. Pt.
Simão, R. (2005). A Relação entre actividades extracurriculares e o desempenho académico, motivação, auto
conceito e auto estima dos alunos. Monografia de Final de Curso.
Ajzen, I. & Fishbein, M.(1980). Understanding attitudes and predicting social behaviours. Englewood Cliffs, Nj:
Prentice - Hall.
Carvalho, M. , Baptista, A. Modelos Teóricos acerca dos determinantes dos comportamentos preventivos na
transmissão do vírus da Imunodeficiência Humana. Revista Lusófona de Ciências da Mente e do
Comportamento.,163 - 92
Reis, J. (2003). Psicologia nos cuidados de Saúde Primários. Teixeira e Teixeira. Ed.Climepsi.
Peixot, F.(2005). A Relação entre actividades extracurriculares e o desempenho académico, motivação, auto
conceito e auto estima dos alunos. Monografia de Final de Curso.
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Programa de Redução do Stress Baseado no Mindfulness em Estudantes de Medicina:
Reflexão sobre os Efeitos e Implicações para o Apoio Psicológico
Ricardo J. Teixeira
Universidade do Minho
A natureza stressante da profissão médica tem sido habitualmente apontada como factor
causal de problemas físicos e emocionais nos médicos (Shapiro, Shapiro, & Schwartz, 2000).
Uma questão que surge desta constatação é se o stress profissional nos médicos estará em
continuidade com níveis de stress elevados no decurso da formação médica. Há muitos estudos
que demonstram que os estudantes de Medicina apresentam valores médios de ansiedade com
um desvio padrão acima dos níveis dos não-pacientes e os seus níveis de depressão aumentam
significativamente ao longo do 1º ano do curso (Shapiro, Shapiro, & Schwartz, 2000). A
literatura revela ainda que vários aspectos da experiência do curso de Medicina têm sido
determinantes como fontes de stress para os estudantes como, por exemplo, a sobrecarga
curricular e o ambiente (i.e., as características da própria instituição). Também a perda de
controlo sobre a disponibilidade de tempo e as dificuldades restantes na gestão de tempo de
lazer, são outras fontes significativas de stress.
Constata-se que o curso de Medicina, nomeadamente em Portugal, exige a classificação de
acesso mais elevada. E neste contexto, os estudantes, quando iniciam o curso, fazem-no após um
ano (12º) particularmente desgastante. Por outro lado, passam vários anos e muitas horas a
estudar para exames que determinarão o seu futuro. O currículo médico não é simples e o stress
experienciado na tentativa de compreender os conteúdos complexos pode ser intenso (Adams,
2004). De facto, a progressão no curso e na profissão médica exige sacrifícios emocionais e
pessoais. Assim, se as Faculdades de Medicina possibilitam a aquisição de competências
necessárias ao (bom) exercício da profissão, podem ser também o local onde se adquirem os
hábitos que tornam estes estudantes e futuros profissionais susceptíveis ao burnout (Guthrie et
al., 1998).
A Meditação Mindfulness
Tem havido muita atenção recente focalizada na ideia de que a meditação mindfulness
pode ser uma ferramenta eficaz para a aprendizagem social e emocional (Davidson et al., 2003).
Além disso, os avanços na investigação em neurociências têm-nos ensinando que o cérebro
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humano continua a crescer e desenvolver ao longo de todo o ciclo de vida humano,
acrescentando conexões neuronais constantemente à medida que temos novas experiências, ou
deixamos os velhos padrões de pensamento e de comportamento para trás (Tang, & Posner,
2008). A meditação mindfulness mostrou aumentar a capacidade das pessoas para a atenção,
regulação emocional e até mesmo aumentar a sua felicidade em geral (Feldman, Hayes, Kumar,
Greeson, & Laurenceau, 2007). Parece uma aprendizagem interessante a oferecer aos
estudantes. Poderá também ser uma ferramenta potencialmente importante para os professores
utilizarem na ajuda aos estudantes em situação de risco, que muitas vezes estão sujeitos a acções
disciplinares inadequados ao invés de obterem ferramentas que os ajudem no seu próprio
crescimento emocional e capacidade de auto-regulação (Napoli, 2004; Collard, Avny, &
Boniwelly, 2008).
Gestão do Stress: Uma Necessidade para os Estudantes de Medicina
O stress na formação médica é uma constante. A capacidade de lidar com um elevado
grau de stress é uma necessidade ao longo da carreira, com impacto no bem-estar pessoal e na
capacidade para prestar um cuidado profissional e compassivo aos pacientes. Os estudantes de
Medicina lidam com uma variedade de stressores pessoais desde o primeiro dia de aulas
(Guthrie et al., 1995; Stewart et al., 1997; Hojat, Gonella, Erdmann, & Vogel, 2003). Enfrentam
stressores académicos, sobretudo trabalhar para dominar uma quantidade crescente de
informações em períodos de tempo limitados. Estes estudantes estão sujeitos a novos stressores
sociais à medida que são submetidas à profissionalização; sacrificam tempo perdido com entes
queridos; adquirirem dívidas financeiras consideráveis; e chegam mesmo a enfrentar assédio
sexual, racismo, e abuso profissional (Silver, & Glicken, 1990; Sheehan, Sheehan, White,
Leibowitz, & Baldwin, 1990). Finalmente, os alunos encontram poderosos stressores
existenciais quando enfrentam as questões profundas do sofrimento humano e da mortalidade.
Estes stressores académicos, psicossociais e existenciais, podem levar à depressão e ao suicídio,
ansiedade, abuso de substâncias e outros estilos de coping patológicos, com consequências
negativas ao nível das relações interpessoais, da ética profissional, exaustão, e desestabilização
dos conceitos do self e do mundo (Rosal et al., 1997; Richings, Khara, & McDowell, 1986;
Cockrell, 1991; Dickstein, Stephenson, & Hinz, 1990; Feudtner, Christakis, & Christakis, 1994;
Kay, 1990).
O programa Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) tem demonstrado ser uma
intervenção eficaz para uma variedade de populações (Reibel, Greeson, Brainard, &
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Rosenzweig, 2001; Kabat-Zinn, Lipworth, Burney, & Sellers, 1986; Miller, Fletcher, & KabatZinn, 1995; Astin, 1997), incluindo estudantes de Medicina (Shapiro, Schwartz, & Bonner,
1998). O mindfulness refere-se a uma consciencialização sem julgamentos, da experiência
momento-a-momento. A prática de mindfulness cultiva a concentração e o discernimento, bem
como o relaxamento fisiológico (Brown, & Ryan, 2003). O MBSR é uma intervenção educativa,
em que os participantes aprendem uma série de práticas formais e informais de mindfulness
(Kabat-Zinn, 1990).
Conclusão
Os resultados dos efeitos de programas MBSR em estudantes de Medicina, indicam que
a participação na intervenção pode efectivamente (1) reduzir a ansiedade, (2) reduzir o nível de
sofrimento psíquico em geral, incluindo depressão, e (3) aumentar a empatia em geral, mesmo
após um período desde o fim da intervenção. Estes resultados foram descobertos em diferentes
estudos, com diferentes formatos, em períodos de grande stress académico (Shapiro, Schwartz,
& Bonner, 1998; Rosenzweig, Reibel, Greeson, Brainard, & Hojat, 2003; Adarkar, & Keiser,
2007). É convicção dos investigadores na área de que estudos futuros devem abordar potenciais
efeitos a longo prazo do treino em meditação mindfulness nos estudantes universitários de
diferentes áreas do saber.
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Intervenção Psicológica no Ensino Superior: Efeito da Psicoterapia no Rendimento
Académico
Carolina Ferreira & Cláudio Pina Fernandes
Gabinete de Apoio Psicopedagógico- Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
O reconhecimento de uma conjuntura de factores sociais, demográficos, económicos e
políticos associada a um aumento real das dificuldades psicológicas no contexto do Ensino
Superior, esteve na origem do surgimento dos Serviços de Apoio Psicológico (RESAPES-AP,
2002). Os estudos sobre a avaliação da acção destes serviços são convergentes, revelando efeitos
positivos ao nível da promoção do bem-estar psicológico e desenvolvimento psicossocial dos
estudantes do ensino superior (Dias, 2006).
Sendo as dificuldades dos estudantes do ensino superior experienciadas no contexto de um
ciclo educativo, é relevante perceber o impacto da intervenção psicológica remediativa no
sucesso académico. A literatura sobre a temática mostra que a resolução de dificuldades
pessoais e interpessoais contribui para o sucesso académico, reduzindo em cerca de metade o
número de anos de finalização do curso e as desistências relativamente à generalidade da
população estudantil (Talley & Rockwell, 1985; Rickinson & Rutherford, 1995). Os estudos
longitudinais realizados em torno do efeito da psicoterapia na finalização do curso revelam um
aumento de 10 a 14% relativamente aos estudantes que não receberam apoio psicológico, quer o
tenham procurado ou não (Campbell, 1965; Volsky, 1965 cit. por Frank & Kirk, 1975). Estes
estudos recorreram a uma medida de avaliação no início e na conclusão do curso. Apesar de
Rickinson (1997) ter detectado o mesmo efeito, não apresentou dados sobre o número de sessões
realizadas, nem grupo de controlo, tendo num estudo subsequente recorrido a um questionário
de avaliação sobre o empenho e o risco de abandono. Bishop e Brenneman (1986, cit. por
Turner & Berry, 2000) verificaram um efeito positivo na permanência no curso e diminuição ao
nível das desistências, através do aumento da renovação de inscrições. Wilson, Mason, &
Ewing, (1997) verificaram que este efeito ocorria após um número reduzido de sessões e
aumentava com o incremento do número de sessões, com uma aceleração negativa. Além deste
efeito de permanência, alguns autores (e.g. Schwitzer, Grogan, Kaddoura, & Ochoa, 1993)
constataram também um efeito positivo na classificação, comparando as avaliações académicas
entre os estudantes que receberam apoio psicológico com as dos que não o receberam. Seidman
(1991) comparou valores dos créditos obtidos anterior e posteriormente ao apoio psicológico,
constatando um aumento da classificação em 12%. Turner e Berry (2000) investigaram os
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efeitos de permanência e de finalização do curso, constatando apenas a existência do primeiro
por comparação com estudantes que não receberam apoio psicológico. Embora existam algumas
questões conceptuais e metodológicas, as diferentes formas de abordagem do rendimento
académico parecem estar correlacionadas, já que o efeito exercido pela intervenção psicológica
é semelhante, oscilando entre os 10 e os 15%.
Em Portugal, a investigação neste contexto tem dedicado mais atenção ao estudo
qualitativo e subjectivo do bem-estar, descurando uma análise mais directa dos seus resultados
concretos ao nível do rendimento académico. Ainda assim, Welling e Vasconcelos (2000, 2008),
baseados num estudo piloto realizado em 1995 (Gonçalves, Welling, Botas, & Fernandes, 1997),
recorreram a uma medida de progressão no curso, efectuando uma análise estatística da
diferença no número de disciplinas realizadas nos períodos anterior e posterior ao início do
acompanhamento em aconselhamento e em psicoterapia individual, num design equivalente ao
de Schwitzer et al. (1993). Os autores verificaram que um maior número de sessões influencia o
rendimento académico, aumentando-o em 28% no ano seguinte em relação ao ano anterior ao
início da psicoterapia. As conclusões destes estudos parecem apoiar a importância da
psicoterapia no combate ao insucesso académico também na população portuguesa.
O presente estudo procurou contribuir para a compreensão do efeito da psicoterapia no
rendimento académico dos estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa,
utentes do GAPsi, através do recurso a uma medida efectiva da progressão ao longo do curso.
Concretamente, pretendeu-se analisar os resultados académicos e o rendimento académico
imediato, a curto e a médio-prazo, comparando:
1) O semestre anterior à psicoterapia, o do seu início, os subsequentes semestres de
acompanhamento e os dois semestres após o seu término;
2) em função da duração total da psicoterapia, em termos semestrais;
3) em função do momento da psicoterapia, em termos semestrais.
Tabela 1 – Definição e operacionalização das variáveis dependentes e independentes do estudo.
“Momentos da
Cada semestre de psicoterapia per se, considerando todos os estudantes
Y
VARIÁVEIS 2
Designação
Operacionalização
psicoterapia”
acompanhados até pelo menos
esse momento
“Resultados
Número de disciplinas aprovadas em diferentes momentos da
X1
académicos”
psicoterapia
“imediato”
… no semestre em que
Diferença entre o nº de
(RI)
se inicia a psicoterapia
“Rendimentos
disciplinas aprovadas no
“curto-prazo” … no primeiro semestre
Dependentes
X2
académicos”
semestre anterior ao início
(RCP)
após o término
- Métricas
da psicoterapia e as
- Discretas
“médio-prazo”
… no segundo semestre
aprovadas …
(RMP)
após o término
Y1
Y2

“Duração total
da psicoterapia”
“Momentos da
psicoterapia”

Número total de semestres em que cada estudante foi acompanhado em
psicoterapia
Cada semestre de psicoterapia per se, considerando todos os estudantes
acompanhados até pelo menos esse momento
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Metodologia
Procedimento de obtenção e selecção da amostra
Consideraram-se os dados pessoais, curriculares e do processo terapêutico de todos os
utentes alunos, entre os 18 e os 25 anos, sem necessidades educativas especiais (NEE), que
frequentaram licenciaturas de diversas áreas científicas e recorreram à psicoterapia individual. A
partir dos registos do GAPsi, recolheram-se as informações relativas a cada utente, utilizando
dados dos anos lectivos 1997/1998 a 2005/2006. Estabeleceram-se como critérios de exclusão:
sessões canceladas; processos de rastreio, aconselhamento, avaliação para época especial, NEE
e reingressos; alunos 1º semestre/1º ano; alunos do 5º ano; desistências ou mudanças de curso;
inscrições suspensas e prescrições. Assim, de 150 processos clínicos, 69 satisfizeram os critérios
de inclusão na amostra total (objectivo 1), constituída por 49 sujeitos do sexo feminino e 20 do
sexo masculino, cujas idades se distribuíam no intervalo [18; 25].
Planos de análise de dados
Efectuaram-se três planos de análise diferenciados, de acordo com os três objectivos
específicos que servem o objectivo geral do presente estudo (ver figura 1).

Esquema 1 – Plano de análise dos dados
Figura 1

Nesse sentido, estabeleceram-se previamente diferentes blocos semestrais coincidentes
com o calendário académico, tendo como ponto de referência o início da psicoterapia (A:
semestre anterior ao início; D1, …, Dk: semestres de acompanhamento; P1: 1º semestre após o
seu término; P2: 2º semestre após o seu término), a duração total (x1) e o momento
correspondente (x2). O plano de análise geral integrou a amostra total, averiguando-se o
rendimento académico imediato, a curto e a médio-prazo (y2: yRI, yRCP, yRMP), bem como a
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comparação dos resultados académicos (y1:yA,yD1,…,yDK, yP1,yP2), um semestre antes do início
da psicoterapia (A), no seu começo (D1) e até 2 semestres após o término (P1,P2).
O segundo objectivo foi concretizado num plano de análise longitudinal, após a
constituição de diferentes grupos a partir da amostra inicial, consoante a duração total da
psicoterapia (x1:xD1,…,xDk).
Tabela 2 – Dimensão das sub-amostras em função da duração total da psicoterapia
X1: Duração total
N = 69

XD1
15

XD2
20

XD3
8

XD4
8

XD5
5

XD6
3

XD719
0

XD8
6

XD9
4

Por fim, realizou-se um plano de análise transversal através da formação de novos
grupos a partir da amostra inicial, desta vez, para explorar a evolução dos resultados académicos
ao longo da psicoterapia em função do momento da psicoterapia (x2: xM1 …, xM9).
Tabela 3 – Dimensão das sub-amostras em função de cada momento da psicoterapia
X2: Momentos
N = 69

xM1
69

xM2
54

xM3
34

xM4
26

xM5
18

xM6
13

xM7
10

xM8
10

xM9
4

Deste modo, recorreu-se à análise exploratória dos dados e a métodos distintos de inferência
estatística. O estudo da comparação de valores medianos em amostras emparelhadas repetidas
permitiu satisfazer os três objectivos supra mencionados, pelo que se recorreu ao teste de
Friedman, alternativa não-paramétrica à ANOVA one-way de medições repetidas. Sempre que
foram encontradas diferenças significativas, recorreu-se à execução repetida do teste de
Wilcoxon, alternativa não-paramétrica ao teste t-student.
Discussão
Análise geral
Através da estatística descritiva e inferencial, os dados revelaram que os estudantes
realizaram em média mais 1.38 disciplinas no primeiro semestre após o término da psicoterapia.
Um ano após o seu término, a diferença, ainda que menor (+0.73), manteve-se
significativamente superior relativamente ao semestre anterior ao início do acompanhamento. A
existência de resultados académicos superiores estatisticamente significativos parece indicar que
a psicoterapia promove melhorias ao nível do rendimento académico a curto e a médio-prazo. O
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efeito encontrado é similar ao obtido por Welling e Vasconcelos (2000, 2008). Segundo estes
autores, o facto de este efeito ser superior aos dos outros estudos pode dever-se a terem utilizado
medidas globais, como a transição de ano lectivo ou a finalização do curso, perdendo-se
informação sobre a progressão específica e efectiva do estudante.
Análise longitudinal
Analisando a evolução dos resultados académicos em função da duração total da
psicoterapia, encontraram-se diferenças significativas nos grupos 2 e 3, sendo estas superiores às
encontradas na amostra total. Os estudantes acompanhados ao longo de dois semestres (grupo
2), em média 23.65 sessões, apresentaram um aumento no rendimento imediato (+1.30), a curto
(+1.85) e a médio-prazo (+1.15). Os estudantes acompanhados, em média durante 31.63 sessões
(grupo 3), apresentaram um decréscimo não significativo do número de disciplinas aprovadas no
semestre em que se iniciou a psicoterapia. Ainda assim, as diferenças significativas encontradas
verificaram-se ao nível da comparação dos semestres após a psicoterapia (+2.75 e +1.38) com o
semestre inicial.
O facto das diferenças entre o número de disciplinas aprovadas no semestre de início da
psicoterapia e o anterior não serem significativas, ainda que positivas, tanto na amostra geral,
como em diferentes grupos, poderá dever-se a factores como:
a) A psicoterapia não se iniciar logo que é solicitada a ajuda, permanecendo o aluno em lista de
espera (em média 109.52 dias). Alguns estudos sobre a relação entre a eficácia da psicoterapia e
a sua duração evidenciam que 14% dos clientes melhora visivelmente antes da sessão inicial
(Howard, Kopta, Krause, & Orlinsky, 1986), reduzindo as diferenças entre os resultados
académicos para os estudantes cujo início não coincidiu com o pedido de ajuda.
b) A primeira sessão poder ser realizada num espectro temporal variado ao longo do semestre. À
medida que o semestre avança, diminui a probabilidade do estudante ver atingidos os seus
objectivos académicos se até ao momento em que iniciou a terapia não houve investimento nas
tarefas escolares. O pior cenário corresponde aos frequentes casos em que o início coincide com
a fase de preparação ou com a época de exames em si. Quer se trabalhe na estruturação do
estudo, quer noutras questões, a probabilidade é que os impactos positivos só se venham a
revelar no(s) semestre(s) a seguir, em que já é possível implementá-los de forma continuada. Os
resultados vão ao encontro da metanálise de Lambert e Ogles (2004) relativos à eficácia da
duração da psicoterapia, pois verificam-se ganhos ao nível dos resultados académicos a partir
das 7 sessões até um total de 53.
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c) A dimensão de cada amostra poderá ter contribuído para a existência de diferenças mais
acentuadas para os alunos acompanhados durante dois semestres (o grupo com n mais elevado)
e para a ausência de significância estatística nos restantes grupos analisados.
A análise exploratória da evolução dos resultados dos grupos 4 a 9 revelou oscilações
cíclicas ao longo do acompanhamento, verificando-se aumentos e diminuições do número de
disciplinas aprovadas, não ultrapassando o limite de mais ou menos 5 aprovações em ambos os
sentidos. Estes dados parecem ser consentâneos com a existência de variações inerentes à
evolução do processo psicoterapêutico, considerando que, no fim, são observáveis ganhos ao
nível do rendimento académico. A partir dos resultados encontrados, conclui-se que o
acompanhamento com a duração de dois semestres (42 sessões de periodicidade semanal),
indicia o maior efeito ao nível da melhoria do rendimento académico e da sua manutenção.
Análise transversal
Sendo a psicoterapia um processo sequencial, com fases de trabalho comum e
diferenciado ao longo do tempo, a análise da evolução dos resultados académicos consoante o
momento predefinido, independentemente do seu término, mostrou a existência de diferenças
significativas, com excepção do 6º e do 9º momentos e nos valores assinalados com *.
Tabela 4 – Média do RI, RCP e RMP, consoante cada momento de psicoterapia
X2:xMx:
Momento de Psicoterapia
Dimensão
N
RI
Y2: Rendimento
RCP
Académico
RMP

xM1

xM2

xM3

xM4

xM5

xM6*

xM7

xM8

xM9*

69
-0.20*
1.38
0.73

54
0.69
1.70
0.98

34
0.38*
1.62
0.88*

21
0.73
1.50
0.96*

18
0.83
1.83*
1.06*

13
0.85
1.15
0.46

10
0.80*
2.20
1.40

10
0.80*
2.20
1.40

4
1,75
2,50
1,50

A dimensão consideravelmente superior das sub-amostras nos diferentes momentos
constituídos em relação aos grupos da análise longitudinal, provavelmente permitiu que as
diferenças observadas adquirissem significância estatística. Como o 1º momento continha todos
os estudantes analisados no plano geral, as conclusões são coincidentes. Tanto no momento 2
como no 3 observaram-se resultados significativamente superiores entre o primeiro semestre
após o término da psicoterapia e o semestre de início, o que é consistente com a ideia de que um
só semestre não parece ser suficiente para que se verifiquem alterações significativas
decorrentes do trabalho terapêutico; a partir do segundo semestre a psicoterapia influencia
positivamente os resultados académicos dos estudantes. Nos restantes momentos, verificou-se
uma superioridade significativa dos resultados dos estudantes acompanhados no 2º semestre em
relação aos do semestre anterior à psicoterapia.
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Esta análise dos resultados permitiu inferir uma superioridade do impacto da psicoterapia
no segundo momento e, a partir daí, uma tendência descendente do rendimento a curto-prazo,
ainda que positivo. Os aumentos dos resultados académicos são mais acentuados nos momentos
iniciais e finais, verificando-se a sua oscilação ao longo dos outros momentos. Estas tendências
parecem enquadrar-se no facto de existirem diferenças em termos de trabalho terapêutico ao
longo do tempo (Vasco, 2006).
Conclusão
A leitura de mais de duas centenas de resultados revela de modo consistente o aumento
dos resultados académicos após o término da psicoterapia. Mesmo sabendo que nem todas as
análises possuem significância estatística, não se pode ignorar a existência de uma tendência
sistemática que se impõe com o acompanhamento. No que respeita a futuros esforços de
pesquisa, está a ser efectuada uma nova recolha de dados que resultará no alargamento da
amostra e na constituição de um grupo de controlo, representado por estudantes que não
procuram ajuda, tentando-se manter a homogeneidade e o emparelhamento deste grupo com o
do estudo.
Ainda que a existência de um calendário semestral pareça ajustar-se à proposta de
intervenções breves, limitar o número de sessões pode implicar que os estudantes não atinjam
um benefício substancial, com as decorrentes implicações ao nível da vivência pessoal e
institucional, devendo considerar-se o devido investimento de tempo no acompanhamento. Esta
é uma questão central, devido às limitações financeiras impostas aos serviços pelas instituições
educativas. Ao reduzir ao número de anos de conclusão dos cursos, reduzem-se os custos
sociais, respondendo a um dos objectivos mais privilegiados no Ensino Superior: o combate ao
insucesso académico (RESAPES-AP, 2002).
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Projecto de prevenção: Estratégias de coping e saúde mental psicoterapia destinada a
estudantes do Ensino Superior
Vítor Bravo
Orientador de trabalho: Mestre Nuno Marreiros

Diagnóstico Prévio
A entrada no ensino superior é normalmente encarada com optimismo, apreensão,
surpresa e expectativa por parte dos estudantes, sendo a etapa, uma das mais importantes na vida
académica não só pela aquisição conhecimentos e valorização profissional, como também pelas
possíveis experiências entre pares, que poderão ter sempre um carácter positivo ou negativo.
Durante este percurso os alunos do ensino superior vivenciam vários desafios académicos no
sentido de concluírem as suas ambições e satisfazer os seus interesses e objectivos de vida.
Neste contexto o indivíduo no seu trajecto académico é confrontado com acontecimentos
vários que alguns poderão se verificar como perturbadores, que originará uma reacção por parte
do sujeito de forma a tentar gerir esses acontecimentos e ajustar-se a eles (Bishop, 1994), que na
maioria das vezes não funcionam, afectando o equilíbrio psicológico. As alterações verificadas
por parte dos indivíduos nestas circunstâncias são; ansiedade, depressão e perda de controlo não
só emocional como também comportamental, isolamento social e por último o suicídio, em
casos extremos.
Estes autores, Colten e Gore (1991), na sua perspectiva sobre os efeitos dos
acontecimentos stressantes sobre a saúde do indivíduo, apresentam como moderadores neste
contexto as experiências passadas, as características pessoais e sociais, as mudanças de vida não
normativas e as tensões e, por fim, o suporte social.
As estratégias de coping, sendo um conjunto de estratégias cognitivas e comportamentais
desenvolvidas pelo sujeito para lidar com essas exigências internas e externas da relação com o
seu meio ambiente, são avaliadas como excessivas, e as reacções emocionais como
consequência causadas por essas exigências (Lázaras & Folkman, 1984).
Posto isto, e neste âmbito académico, há necessidade de existir acompanhamento
psicoterapêutico específico de forma a contribuir para a desmistificação do/os problema/s
apresentado/os pela compreensão, podendo assim com este tipo de prevenção, não só travar ou
minimizar processo evolutivo sintomatológico, como também fortalecer os mecanismos
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cognitivos modificando assim o comportamento, prevenindo o impacto de acontecimentos de
vida do indivíduo aumentando os níveis de resiliência (Bravo, 2010).
Alguns estudos têm sido amostras significativas das necessidades psicoterapêuticas neste
âmbito;
 Prevalência de depressão entre estudantes universitários (Cavestro e Rocha, 2006)
 Estratégias de coping e saúde mental em estudantes universitários de Viseu
(Costa e Leal, 2004).
 Evolução histórica da psicatria e saúde mental (Lima e Moreira (org)).
 Acontecimento de viva e psicopatologia (Pires e Correia (org)).
Definição de um Modelo de Teórico
No âmbito desta prevenção iriam ser utilizados como modelos de suporte base os seguintes:
 Modelos Compreensivos (Jessor, Hawkins & Catalano).
 Modelos Cognitivos (Fishbein & Azjen).
No que caracteriza este tipo de prevenção penso que estes dois modelos são os que melhor
explicam esta problemática.
Por um lado os modelos compreensivos centram-se na forte influência dos factores de risco
e de protecção no desenvolvimento dos comportamentos, dão ênfase aos processos de
socialização, contribuindo para aumentar os índices de resiliência, focando não só o risco
(influência social) como também a protecção no sentido de existir estratégias educativas,
integração psicossocial, adaptação ao contexto envolvente, coesão familiar, percepção do grupo
de pares e seus conflitos, motivação e presença no contexto académico (Bravo, 2010).
Por outro lado os modelos cognitivos fortalecem percepção do risco associado, a percepção
ou aceitação dos comportamentos pelos pares e familiares. Sustentam a ideia que os indivíduos
agem de acordo com o que sabem e acreditam. O conhecimento das consequências negativas de
um determinado comportamento poderá permitir uma escolha racional e informada. A
compreensão do risco e a noção do benefício do comportamento de evitamento são uma maisvalia para o desenvolvimento de uma atitude racional. Os valores pessoais do sujeito e as
normas externas no sei meio ambiente regem a acção do comportamento do individuo (Bravo,
2010).
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Formulação de Objectivos (Planeamento)
Os objectivos desta iniciativa passam pela criação de um locar específico de atendimento directo
focado no estudante, particular e directivo no sentido de reunir:
 Breve história clínica do estudante (antecedentes).
 Motivo da consulta.
 Sintomatologia aparente.
 Consulta de aconselhamento psicoterapêutico.
Alguns autores defendem estas estratégias estão fortemente relacionadas com a saúde
mental, uma vez que é possível ajustar o impacto dos acontecimentos de vida, em ambiente
universitário aumentando os níveis de bem-estar psicológico (alegria, satisfação e prazer de
viver) e reduzindo desta forma o sofrimento (ansiedade, depressão e perda de controlo
emocional e comportamental) (Ribeiro e Leal 2004), que em conformidade com os resultados
dos estudos referidos, é determinante, que haja um olhar atento e preocupado sobre esta temática
(Bravo 2010).
Desenvolvimento/Desenho
Nesta etapa propunha utilizar um instrumento de avaliação que é intitulado como 16 PF5 com o objectivo de avaliar a personalidade, e obter desta forma uma análise detalhada do
perfil do indivíduo reunindo informação e com ela perceber o potencial de liderança, a
criatividade, a empatia, as competências sociais, a auto-estima e a capacidade de adaptação do
sujeito. Este teste iria ser ministrado duas vezes, a primeira vez no inicio do ano lectivo, e a
segunda vez no fim desse mesmo ano, para pudermos assim perceber qual a dimensão da
avaliação de eficácia obtida (Bravo 2010).
Referências
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Comportamentos suicidários no Ensino Superior
Neuza Pinto de Almeida
Psicóloga Clínica no SMAP do Instituto Superior Técnico

O suicídio constitui a segunda causa de morte entre os Estudantes do Ensino Superior
(King, Vidourek & Strader, 2008; Schwartz, 2006), embora a ideação suicida seja mais
frequente nesta população (Barrios et al., 2000; Bell, 1996; Brylinsky & Hoadley, 1991;
Campana, 1984).
A ideação suicida está associada significativamente à gravidade da sintomatologia
depressiva (Hart, Craighead & Craighead, 2001; Joiner, et al., 2002) e às tentativas de suicídio
nos jovens adultos (Diekstra, 1989). Os jovens que apresentam comportamentos suicidários
sofrem frequentemente de perturbações mentais, tais como as perturbações de personalidade e
afectivas (Ialongo et al., 2002; Polewka et al., 2004). Neste contexto constituem factores de
risco as perturbações psiquiátricas, factores psicossociais, doença médica associada, a
hereditariedade e a história familiar, (Blumenthal, 1990).
A depressão é frequente na população universitária e está muitas vezes relacionada com
questões desenvolvimentais do início da idade adulta e também com o insucesso académico.
Muito embora estes momentos depressivos sejam necessários, no entanto, são transitórios.
As problemáticas que os Estudantes do Ensino Superior apresentam têm frequentemente
as suas raízes em dificuldades na resolução das tarefas normativas de desenvolvimento,
características da transição da adolescência para a idade adulta. Assim, o bem-estar psicológico
do Estudante do Ensino Superior está intrinsecamente ligado ao desenrolar das tarefas de
desenvolvimento (Dias & Fontaine, 2001).
A ideação suicida, o para-suicídio, a tentativa de suicídio e o suicídio inscrevem-se num
continuum. O suicídio é multideterminado e pluridimensional. São factores protectores o apoio
familiar, os amigos e a existência de um projecto de vida. Existe uma forte relação com o
sentimento de desesperança e surge com muita ambivalência. Quanto aos métodos de estudo do
suicídio, temos o estudo das estatísticas oficiais, o estudo dos para-suicídios e suicídios
frustrados e a autópsia psicológica (estudo retrospectivo que visa esclarecer situações de morte
equívoca através de uma equipa multidisciplinar que entrevista os elementos significativos do
universo relacional da pessoa que se suicidou), podendo ter um papel psicoterapêutico
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importante ao não se limitar a recolher informação dos sobreviventes, prevenindo-se deste
modo, a morbilidade psicopatológica (Sampaio, 2002).
Hawton, num estudo desenvolvido em 1995, encontrou um maior número de suicídios
entre os estudantes da Oxford University do que no grupo de pares da população em geral.
Contudo, quando se investigavam as causas das mortes, esta diferença desvanecia-se. Concluiuse assim que os Serviços de Aconselhamento Psicológico das Universidades, o suporte dos
colegas e o estatuto socioeconómico são factores protectores no caso dos Estudantes do Ensino
Superior. Concluiu-se, ainda, que a crença de que os estudantes seriam mais vulneráveis aos
comportamentos suicidários, não tinha fundamento (Hawton, 1995 cit. por Bell, 1996).
Entre 1950 e 1980 o suicídio na faixa etária entre os 15 e os 24 anos triplicou, tendo
estabilizado a partir de 1990 em torno dos 15 suicídios por 100.000 habitantes (Nisbet, 2000 cit.
por Frazão et al, 2006). Porém, tem-se verificado um aumento das taxas de suicídio nos jovens
do sexo masculino entre os 15 e os 24 anos (Cantor, 2000 cit. por Frazão et. al, 2006; Saraiva,
2006). Em Portugal, na referida faixa etária, se analisarmos a evolução das taxas de suicídio
desde o ano de 1980 verificamos que têm decrescido, sendo que entre 1990 e 1998 variaram
entre os 5.40 e os 2.26 por 100.000 habitantes (Sampaio, 2002). Para os jovens adultos dos
Estados Unidos, entre 1955 e 1976, na faixa etária entre os 20 e os 24 anos, houve um aumento
da taxa de suicídio de 100%. Desde 1976 que a taxa de suicídio para este grupo tem estado
estável, ou, até a baixar (Schwartz, 2006).
Num estudo realizado no I.S.T. verificou-se que cerca de 19% dos estudantes que
recorreram ao Núcleo de Aconselhamento Psicológico desta instituição, entre 1997 e 2002,
apresentava algum grau de ideação suicida (Welling et al, 2002).
Por tudo isto, um programa efectivo e apropriado de prevenção no meio académico deve
incluir estas três componentes: a prevenção primária, secundária e terciária, respectivamente, a
prevenção, a intervenção e a pósvenção (King, 2001; OMS, 2001).
A prevenção primária refere-se a todos os programas e acções que visam diminuir a
ideação suicida, a tentativa de suicídio e o suicídio consumado; centra-se na formação dos
docentes, psicólogos, enfermeiros e auxiliares, na identificação de sinais de alarme e dos
factores de risco, o que permite uma actuação preventiva através do encaminhando de alunos em
risco de suicídio para os serviços especializados.
A formação dos membros da comunidade (como por exemplo, dos padres, da polícia,
dos enfermeiros, dos médicos, de outros profissionais de saúde e técnicos sociais) com o
objectivo de ajudar a identificar jovens em risco de suicídio e referenciá-los para outros serviços
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de forma adequada, é também pertinente (Almeida & Frazão, 2006; King & Smith, 2000; King,
2001).
A promoção da educação geral sobre suicídio, sob o formato de programas dirigidos a
estudantes, permite a disponibilização e divulgação de informação acerca do tema do suicídio,
de sinais de alarme e recursos existentes, dado que uma das formas mais eficazes de prevenção
no sentido do reconhecimento de sinais de risco de suicídio é o desenvolvimento de programas
de prevenção que incluam o grupo de pares, com a finalidade de sinalizar e actuar face a
comportamentos de risco. Favorece-se deste modo a relação entre pares, com o objectivo de
desenvolver competências e capacidades sociais de jovens em risco de suicídio.
Os programas de rastreio, que consistem na aplicação de um instrumento para identificar
jovens em alto risco de suicídio, possibilitam o encaminhamento para a avaliação clínica e
posterior tratamento. A sua aplicação longitudinal permite avaliar a eficácia do programa de
prevenção (Almeida & Frazão, 2006; Bell, 1996; Mueller & Gregory, 2002).
A intervenção refere-se às medidas adequadas a tomar quando se está perante uma
tentativa de suicídio. É importante assegurar que as acções apropriadas são levadas a cabo, tais
como manter o jovem suicida seguro e encaminhá-lo no sentido de obter ajuda especializada.
Assim, o objectivo primordial da intervenção em crise é manter o paciente em segurança até que
a crise esteja resolvida. A avaliação psicológica cujo objectivo principal é estabelecer uma
relação de suporte e empatia, possibilitando assim a intervenção terapêutica, deverá ser
efectuada o mais precocemente possível, logo que o estudante esteja livre de perigo sob o ponto
de vista biológico. O técnico deve abordar o jovem sozinho, explicando-lhe a importância do
primeiro contacto, não fazendo muitas perguntas, adoptando uma atitude compreensiva,
intimista, empática, e, ressalvando, que o contacto com outros elementos do seu universo
relacional pode ser importante. No final da avaliação é fundamental ter informação sobre as
características da tentativa de suicídio, a avaliação da sua gravidade, a possibilidade de outros
gestos autodestrutivos e risco de suicídio, a avaliação da existência de doença psiquiátrica, os
problemas actuais, a história pessoal e familiar, as doenças somáticas, a avaliação dos recursos
do jovem e do seu sistema relacional, e, ainda, sobre a sua atitude e da família face à ajuda
proposta (Sampaio, 2002).
A intervenção de tempo limitado dirigida a esta população sendo focada no alívio de
sintomas, na reestruturação do sistema de crenças, na assertividade interpessoal, na tolerância à
frustração e resolução de problemas, parece ser eficaz (Rudd, Joiner & Rajab, 2001).
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A dificuldade na resolução de problemas e a passividade são características encontradas
nos jovens adultos suicidas, estando estes défices associados à comorbilidade com a ansiedade e
a depressão (Joiner, Voelz & Rudd, 2001; Pollock & Williams, 2004).
A Pósvenção refere-se à intervenção após um suicídio, com a finalidade de lidar com
uma potencial crise de aumento de suicídios subsequente à ocorrência de um suicídio. Pretendese prevenir os suicídios por imitação (efeito de Werther) e também ajudar os sobreviventes a
lidar com os sentimentos de perda provocados pela morte súbita de um colega. Todos os
profissionais da instituição devem conhecer o plano de pósvenção e implementá-lo nos dias a
seguir à tentativa de suicídio ou suicídio em contexto académico (King, 2001; OMS, 2001).
As Universidades devem desenvolver planos idênticos aos planos de catástrofe, de forma
a serem accionadas medidas efectivas de intervenção, objectivos e papéis definidos, como seja:
o que dizer aos alunos no dia a seguir ao suicídio de um colega, como articular com os gabinetes
de apoio, definir quem fala com os media, etc. (Almeida & Frazão, 2006; Bell, 1996). Como é o
exemplo do Serviço de Aconselhamento Psicológico da Oxford University que, entre 1992 e
1994, após o cluster de mortes repentinas, desenvolveu uma intervenção junto dos colegas e
elementos próximos do universo relacional dos suicidas. Esta intervenção foi desenvolvida com
base nas necessidades subsequentes aos acontecimentos traumáticos. Pretendia-se auxiliar os
colegas na identificação de quem precisava de apoio, nomeadamente aqueles que de alguma
forma estiveram directamente envolvidos, por exemplo, quem encontrou o corpo, amigos
próximos, colegas de turma, estudantes ou funcionários que apresentavam alguma
vulnerabilidade. O apoio era também prestado a todos aqueles que tinham de lidar com a família
do suicida ou até com a imprensa, proporcionando deste modo suporte aos membros da
instituição que, involuntariamente, se encontravam implicados neste processo. Assim, a criação
de grupos de ajuda para os elementos do universo relacional do suicida, como os amigos e
colegas de turma, surge também como uma experiência alternativa importante (Almeida 2006;
Bell, 1996).
Este exemplo constitui um modelo eficaz de intervenção neste tipo de instituições, de
colaboração entre os Serviços de Aconselhamento Psicológico e os estudantes, o pessoal
docente e administrativo, cujo respeito pelas áreas de conhecimento de cada um permite
desenvolver um trabalho em conjunto (Franke, 2004; OMS, 2001).
Os Serviços de Aconselhamento Psicológico das Universidades não são serviços de
emergência. É de importância capital que consigam cooperar com os outros membros da
instituição na qual estão inseridos, construindo, assim, uma equipa multidisciplinar e com
capacidade de intervenção neste contexto específico (Almeida, 2006; Bell, 1996).
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“Crenças”, “porquês” e “ses” relativos à procura de ajuda psicológica: caracterização
preliminar numa amostra de alunos universitários
Carla Vale Lucas20, Filipa Oliveira & Luísa Soares21
Universidade da Madeira
A entrada na universidade acarreta um conjunto de mudanças para os alunos, desafiados a
estabelecer novas relações interpessoais, a se adaptar a um novo contexto social e intelectual e à
necessidade de gerir todas as áreas da sua vida (Diniz, 2005). Para muitos destes estudantes,
jovens adultos, acrescem ainda as inúmeras pressões desenvolvimentais que emergem nesta
fase. Assim, perante todas estas exigências que se colocam aos estudantes, cabe à Universidade
promover o bem-estar dos seus alunos, como condição essencial aos processos de aprendizagem
e sucesso académico.
Neste contexto, assume-se como premente a criação e regulamentação de Serviços de
Apoio Psicológico nas Universidades (RESAPES, 2002). No entanto, para que haja a
consolidação destes serviços, é necessário se proceder a todo um exame acerca das atitudes que
medeiam a procura de ajuda psicológica e da relação destas com o uso dos serviços de apoio
psicológico, como referido por Mackenzie, Knox, Gekoski & Macaulay (2004). Esta análise
assume-se como premente na medida em que permite identificar as barreiras que entravam a
procura de ajuda psicológica (Filho, Oliveira & Lima, 2006). Note-se que esta procura de ajuda
não decorre simplesmente da existência de problemas pessoais, mas também de factores como o
estigma associado à procura de ajuda; o factor género; a abertura às emoções (Komiya, Good &
Sherrod, 2000) e, ainda, à forma de percepcionar os outros, como potenciais fontes de suporte
ou não (Lopez, Melendez, Sauer, Berger & Wyssmann, 1998).
Foi alicerçado nestes aspectos, que a presente pesquisa, com carácter exploratório,
constituiu um contributo para conhecer a população estudantil face às crenças e receptividade à
ajuda psicológica, no contexto da Universidade da Madeira, e no âmbito da abertura de um
Serviço de Consulta Psicológica neste espaço académico. Constituíram objectivos do estudo:
analisar a abertura a este tipo de ajuda, considerando o peso de variáveis demográficas, bem
como analisar as crenças em relação a este tipo de apoio, fazendo um levantamento dos estigmas
relativos à pessoa do psicólogo e à pessoa que recorre a ajuda psicológica. O objectivo último
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foi o de apurar formas de intervenção adequadas ao propósito do ensino superior e à necessidade
de promover o desenvolvimento pessoal dos estudantes.
Método
Participantes
Participaram no estudo 173 alunos do 1.º ciclo, da Universidade da Madeira,
seleccionados de modo não aleatório e por conveniência, dado o carácter exploratório do estudo.
Da amostra, 70% são do sexo masculino (n=120) e 30% do sexo feminino (n=53), com idades
compreendidas entre os 17 e 47 anos (M = 21.27; SD = 5.22), de diferentes cursos das áreas de
engenharias (49%), educação física (36%), bioquímica (8%) e design (7%). Uma grande porção
desta amostra frequenta o 1.º ano (62%), estando o 3.º ano representado em 24% dos estudantes
e o 2.º ano em 14%.
Para atingir os objectivos definidos foi administrado o questionário “Crenças e
receptividade face ao apoio psicológico” (Lucas, Oliveira & Soares, 2009), construído para o
efeito. O questionário é constituído por uma primeira parte destinada a informação demográfica
e realidade académica. A segunda parte do questionário, maioritariamente fazendo uso de
escalas de likert de 5 pontos, é constituída por quatro subescalas: “aceitação face à ajuda
psicológica”; “crenças face ao apoio psicológico” (relativas à pessoa que procura ajuda e à
pessoa que presta essa ajuda); “situações que podem remeter à procura de ajuda” e
“competências pessoais que desejam desenvolver”. O alpha de Cronbach destas sub-escalas
variou entre os 0,905 e os 0,987, o que indica excelentes níveis de consistência interna.
Procedimentos
A aplicação do questionário fez-se com a devida autorização do reitor e do respectivo
professor e ocorreu no contexto de sala de aula. Previamente ao preenchimento do questionário,
os alunos assinaram uma declaração de consentimento informado. Os dados recolhidos foram
introduzidos e analisados no programa SPSS (versão 17.0 para Windows).
Resultados
Os resultados obtidos neste estudo são apresentados em duas secções. Na primeira,
apresenta-se a análise descritiva das variáveis em estudo e, na segunda, a análise correlacional
entre variáveis demográficas e as subescalas do questionário.
Secção 1: Análise descritiva das variáveis em estudo
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Aceitação face à ajuda psicológica.
Relativamente à receptividade à ajuda psicológica, 21% da amostra (n=35) afirma ter já
recorrido, em algum momento, a este tipo de ajuda. Dos que nunca recorreram, apenas 20%
(n=25) pondera tal. Questionados relativamente ao grau de importância da existência de um
Serviço de Apoio Psicológico na própria universidade, a grande maioria dos estudantes (91%,
n=158) considera tal importante.
Crenças face ao apoio psicológico.
De um modo geral, parece existir uma boa percepção do que é o psicólogo. O psicólogo é
visto, maioritariamente, como aquele que ajuda a pensar em soluções alternativas para resolver
as dificuldades apresentadas (M=3.72;SD=0.92), que ajuda o outro a se compreender
(M=3.60;SD=0.915) e a desenvolver o seu potencial (M=3.24;SD=0.95); que ouve/compreende
(M=3.69; SD=0.95) e que é capaz de se colocar na posição do outro (M=3.02;SD=1.00); alguém
de confiança com quem é possível partilhar aspectos pessoais (M=3.55; SD=1.02). Note-se
todavia, percentagens consideráveis da amostra (na ordem dos 20%) que espera que o psicólogo
tenha, de algum modo, uma solução mágica para os problemas (M=1.98;SD=0.87). Parece ainda
existir a crença que o psicólogo é capaz de adivinhar o que o outro está a pensar
(M=1.99;SD=0.96), tendo a capacidade de mudar o outro (M=2.49;SD=0.97).
Por sua vez, a pessoa que recorre de ajuda psicológica é percepcionada, de um modo geral,
como aquela que assumiu que tem uma dificuldade e que precisa de ajuda para superá-la
(M=3.73;SD=1.12);

quer

conhecer-se

a

si

própria

ou

sentir-se

melhor

consigo

(M=3.55;SD=1.14); está motivada para mudar (M=3.21;SD=1.23). Não obstante estas
considerações, parecem subsistir alguns estigmas a respeito da pessoa que se socorre de ajuda,
nomeadamente a percepção de que esta não tem controlo sobre os seus problemas
(M=2.81;SD=1.14), não sabe resolvê-los, nem tão pouco tomar decisões (M = 2.33; SD = 1.03)
(percentagens na ordem dos 37%); não tem amigos (M=2.19;SD=1.14); é fraco
(M=1.97;SD=1.107) e desequilibrado (M=2.12; SD=1.15).
“Em que situações recorreria a ajuda psicológica?”
69% dos participantes afirma recorrer, eventualmente, a ajuda psicológica, perante
sintomas depressivos (M=3.11; SD=1,33) e problemas de ansiedade (M=2.52; SD=1.17). Seguese a desmotivação (M=2.33; SD=1,07) a justificar a procura de ajuda e a necessidade de
orientação vocacional (M=2.27; SD=1.03). Recorrer de ajuda para fazer face a problemas
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familiares (M=2.30; SD=1.00) e para ajudar na elaboração do luto (M=2.13; SD=1.09) são ainda
algumas das hipóteses levantadas. Perante situações de dificuldade de adaptação ao meio
académico, baixo rendimento e dificuldades de relacionamento, menor é a percentagem de
alunos (na ordem dos 20%) que pondera recorrer a este tipo de apoio.
“Que competências gostaria de ver exercitadas/desenvolvidas em si?”
Das áreas apontadas como as mais relevantes a serem desenvolvidas, 62% da amostra
apresenta interesse na gestão de tempo (M=2.95;SD=1.27), seguido do desejo de reforçar as suas
competências de estudo (M=2.73;SD=1.17), num total de 56% de estudantes. 54% revela
interesse

em

incrementar

a

motivação

para

a

prossecução

dos

seus

objectivos

(M=2.75;SD=1.323), havendo interesse semelhante ao nível do exercício das competências de
procura de emprego (M=2.67;SD=1.25) e das de resolução de problemas (M=2.63;SD=1.21). O
desenvolvimento do optimismo (M=2.61;SD=1.41) parece ser também uma das necessidades
apontadas pelos participantes, tal como as competências de comunicação, tomada de decisão,
gestão de conflitos e de ansiedade.
Secção 2: Análise correlacional
Para analisar a relação entre as variáveis demográficas (sexo, idade e ano académico) e as
variáveis “aceitação face à ajuda psicológica”; “crenças face ao apoio psicológico”;
“situações que podem remeter à procura de ajuda” e “competências pessoais que deseja
desenvolver”, recorreu-se ao teste não-paramétrico de correlação de Spearman, na medida em
que a amostra não assume uma distribuição normal. Na tabela 1 estão registados os valores das
correlações mais significativas.
Tabela 1: Coeficientes de correlação entre variáveis demográficas e subescalas do questionário
Pensar em recorrer
a ajuda psicológica

Importância Serviço de
apoio psicológico

Competências
pessoais a
desenvolver

Situações que remetem à
procura de ajuda
psicológica

Género

-.197*

-.135

-,136

-,184*

Idade

.195*

.157

.026

-.026

Ano

.166

.046

.175*

.078

*p < .05

Foi encontrada correlação positiva entre a idade e o já ter pensado recorrer a ajuda
psicológica (rs = .195) e entre a idade e a importância auferida à existência de um serviço de
apoio psicológico no contexto universitário (rs = .157). A correlação positiva encontrada entre o
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ano académico e as competências que gostariam de ver melhoradas (rs = .175) sugere que à
medida que aumentam os anos frequentados na universidade, aumentam também as áreas que
gostariam de melhorar em si. Adicionalmente, parece haver evidência para afirmar que quanto
maior a idade (rs = -.231) e mais avançado o ano escolar do indivíduo (rs = -.214) menores são
os estigmas relativos à pessoa que se socorre deste apoio.
A variável demográfica, sexo, mostrou-se correlacionada negativamente com o “pensar
em recorrer a ajuda psicológica” (rs = -.197), levantando uma questão adicional para análise:
“Será a proporção de mulheres que pensa recorrer a ajuda psicológica igual à proporção dos
homens?” Para responder a esta questão, utilizou-se o teste de Chi-Square, tendo sido verificado
que a proporção de homens e mulheres que já ponderou recorrer a ajuda é estatisticamente
diferente [χ=3,960, p = .047). 32% das mulheres coloca tal em hipótese, enquanto apenas 14%
dos homens considera recorrer a ajuda psicológica.
Discussão
Os resultados preliminares deste estudo exploratório abrem portas às “crenças”, aos
“porquês” e aos “ses” da procura de ajuda psicológica junto a estudantes universitários, e
auferem potenciais direcções para reduzir as eventuais barreiras à procura de ajuda psicológica.
Os resultados indiciam a existência de alguns estigmas sociais relativamente ao psicólogo
e à pessoa que procura apoio psicológico. Note-se que a pessoa que procura ajuda psicológica é,
ainda vista, por um número considerável de estudantes, como não tendo controlo sobre os
problemas da sua vida e como sendo fraca. Resiste também a crença de que o psicólogo tem a
capacidade de mudar o outro. Esta crença evidencia, à semelhança de outros estudos realizados
(Gomes et al., 1996), que o psicólogo é, ainda, visto como aquele que “sabe” e que, com base
nesse “saber”, instrui ou orienta os seus clientes na resolução das suas dificuldades. Neste
sentido, parece ser de fulcral importância continuar a veicular a informação de que os psicólogos
trabalham colaborativamente com os clientes no sentido de os ajudar a alcançar os seus
objectivos.
Analisando de um modo geral a receptividade face ao apoio psicológico, apesar de ser
bem aceite no contexto universitário, são poucos os que ponderam recorrer ao mesmo, caso
perante alguma dificuldade, principalmente quando face a sintomatologia depressiva e ansiosa.
São as mulheres que ponderam maioritariamente recorrer a este tipo de serviço. Esta descoberta
vem ao encontro de outros estudos, que indicam que as mulheres têm atitudes mais favoráveis
relativamente à procura de ajuda, percepcionando-a com menor estigma, e, consequentemente,
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mais probabilidade de recorrer aos serviços de apoio psicológico, comparativamente ao que
acontece com os homens (Fisher & Turner, 1970; Addis & Mahalik, 2003). Acresce ainda a esta
maior propensão de procura de ajuda por parte das mulheres, o facto de estas reportarem
sintomatologia mais severa durante o curso (Vaez and Laflamme, 2002; Fisher & Hood, 1987;
Komiya, Good & Sherrod, 2000), algo também constatado em estudo anterior com uma amostra
desta população universitária (Lucas, Filipa, Soares, Roque & Cadima, no prelo).
Assim sendo, considerando todas estas questões e os resultados alcançados no âmbito de
intervenção de um recém-criado Serviço de Consulta Psicológica na Universidade da Madeira,
assumiu-se como urgente envidar esforços para reduzir o impacto do estigma social que ainda
está muito implantado neste contexto, bem como promover actividades que incorram no
desenvolvimento do potencial dos estudantes. Nesta ordem de ideias, paralelamente à prestação
de consultas de psicologia, o serviço percepcionou como premente a realização de workshops ou
outras actividades que incidam sobretudo sobre as temáticas de educação para as emoções,
emoções essas que exercem grande influência sobre a procura de ajuda psicológica (Komiya,
Good & Sherrod, 2000); mas também sobre temáticas como a gestão de tempo, competências de
estudo e motivação; gestão de conflitos, entre outras, assinaladas como importantes para estes
estudantes. Adicionalmente, e para melhor alcançar o público estudantil, o Serviço encarou
como importante a aposta na publicação de materiais de apoio às actividades desenvolvidas e na
publicação de artigos regulares em revista académica, incidindo sobre as temáticas para as quais
este estudo veio alertar, nomeadamente, o combate a estigmas relativos ao papel do psicólogo e
à pessoa que recorre de ajuda psicológica.
Este estudo, com estes dados preliminares, não pretende de todo ser conclusivo. O tipo de
amostra e o tipo de instrumento utilizado, cujas propriedades psicométricas não se encontram
validadas, constituem, à partida, embargo na possibilidade de tirar ilações mais consistentes.
Note-se, todavia, o trabalho que está a ser feito no sentido de estender esta análise preliminar a
uma amostra mais representativa da população a que se dirige, bem como conjugar esta
avaliação com outras medidas relativas à própria vida académica e ao impacto destas sobre o
bem-estar psicológico dos estudantes. Assim e de um modo geral, acredita-se ter sido possível
fazer um levantamento das percepções relativas ao psicólogo e à pessoa que recorre a ajuda
psicológica, estando os resultados encontrados alinhados com outros estudos realizados (Gomes
e tal, 1996; Weber, Rickli& Liviski, 1994), tendo tal contribuído para uma prática mais
orientada e um conhecimento mais sustentado que medeia toda a actuação deste serviço de
consulta psicológica e do próprio psicólogo neste contexto.
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A avaliação da qualidade de serviços de aconselhamento psicológico
Célia Sales, PhD1,2 & Paula Alves, MSc1
1. Centro de Investigação e Intervenção Social, ISCTE-IUL; 2. Centro de Investigação em
Psicologia, Universidade Autónoma de Lisboa
Não há dúvida que a qualidade do tratamento ou aconselhamento psicológico constrói-se
sessão a sessão. Em última análise, a qualidade de um serviço é o reflexo acumulado dos
resultados alcançados com cada paciente, caso a caso.
Como se processa habitualmente a avaliação dos resultados de cada caso? Naturalmente
que essa tarefa cabe ao próprio terapeuta que, com base na sua preparação técnica, monitoriza as
mudanças (não) ocorridas. Esta indispensável avaliação contínua dos resultados clínicos, que é
levada a cabo pelo terapeuta, tem assim uma natureza necessariamente subjectiva. A
informação, que daí decorre, servirá ao terapeuta para a sua auto-avaliação e auto-evolução;
poderá ser partilhada e discutida com o supervisor mas não é, contudo, utilizada para avaliar o
serviço.
De facto, tradicionalmente, a avaliação de serviços baseia-se em estatísticas de
movimentos de pacientes (por exemplo, o nº de casos atendidos, nº de altas clínicas) e não
reflecte a qualidade da intervenção realizada, nomeadamente, a mudança psicológica alcançada.
Talvez daí advenha a posição crítica e de evitamento dos terapeutas face aos processos de
avaliação, porque sentem que estes não reflectem o trabalho desenvolvido com os pacientes.
O panorama está, no entanto, a mudar muito rapidamente. Tanto a nível internacional
como também em Portugal, o financiamento de serviços de saúde está cada vez mais dependente
da sua avaliação. Esta pressão de apresentação de resultados que justifiquem o investimento
utilizado, vem colocar a avaliação do serviço na primeira linha de prioridade, não só para os
gestores como da comunidade dos terapeutas: assim, a alocação de recursos que permitem criar
as condições necessárias para o trabalho terapêutico, ou até mesmo a continuidade do próprio
serviço, dependerão directamente da avaliação.
Em alguns países, nomeadamente Inglaterra, esta pressão de gestão informada pela
avaliação de serviços colocou-se no início dos anos 90, levando a um movimento de
envolvimento activo dos terapeutas na criação de sistemas de avaliação dos serviços. O ponto
central foi a criação de critérios e processos de avaliação que de facto permitam avaliar a
qualidade do trabalho efectuado caso a caso, principalmente no que respeita a mudança
terapêutica. A nível epistemológico, o envolvimento activo dos terapeutas no processo de
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avaliação dos serviços resultou, assim, na constituição de um novo paradigma denominado
practice-based research, i.e., investigação baseada em dados recolhidos in loco, junto de
contextos reais de intervenção psicoterapêutica.
Tendo como pano de fundo as temáticas acima referidas, neste artigo serão debatidas, em
primeiro lugar, estratégias a adoptar aquando da avaliação de serviços de psicologia, bem como
potenciais vantagens, vicissitudes e factores a considerar neste processo. A realidade Portuguesa
será ainda enquadrada à luz dos avanços internacionais, particularmente, no que se refere aos
serviços de psicologia inseridos no Ensino Superior.
Avaliação da qualidade de serviços de aconselhamento psicológico
Como avaliar?
Um serviço pode ser analisado em cinco áreas distintas: acessibilidade (será que está
acessível a todos?), aceitabilidade (é considerado pelos pacientes como aceitável?), igualdade
(todos têm acesso aos mesmos recursos?), eficiência (o serviço tem os recursos necessários para
fazer um bom trabalho?) e eficácia (o serviço faz um bom trabalho?) (Mothersole, 2006).
O primeiro passo para avaliar um serviço de aconselhamento psicológico nas áreas
acima descritas prende-se com a adopção uma rotina de recolha de dados que atendam aos
seguintes parâmetros (Shepherd et al., 2005):
a. Dados demográficos e clínicos dos pacientes – idade, sexo, etnia, estado civil, situação
laboral, diagnóstico, tempo em terapia…)
b. Natureza/funcionamento do serviço prestado (encaminhamento, tempo de espera,
sintomas, assiduidade do paciente, duração da intervenção, término da intervenção e
reencaminhamento);
c.

Mudança/resultados obtidos (outcome) (por exemplo, bem-estar psicológico pré e pós
intervenção).

Relativamente à mudança, os principais dados a considerar são o tipo/intensidade da mudança, a
sua fiabilidade (é significativa a nível estatístico?) e a sua relevância para o quadro clínico do
paciente (é significativa a nível clínico?) (Barkham et al., 2001).
O passo seguinte na avaliação diz respeito à interpretação dos resultados: Como
combinar estes dados de modo a que nos informem sobre a qualidade do serviço?
Para acedermos ao significado dos dados recolhidos é necessário dispor de referenciais
para comparação (benchmarking). Os benchmarks são elaborados em função dos dados
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existentes e funcionam como indicadores da performance de uma determinada população
(Bewick, Trusler, Mullin, Grant, & Mothersole, 2006).
O benchmarking pode ser feito a dois níveis: externo, ou comparação relativa entre
serviços ou interno, que permite explorar o desempenho de um terapeuta ou as idiossincrasias
de um indivíduo à luz do que ocorre dentro do respectivo serviço.
Para que a técnica de benchmarking seja útil, é essencial que se faça o agrupamento
sistemático de dados; será com base nessa acumulação de dados que, numa fase posterior, as
características de um serviço/terapeuta/paciente poderão ser comparadas com os que se
encontram na mesma categoria (Por exemplo, qual é o tempo médio de espera das consultas nos
meios urbanos? Um certo serviço, como se situa, face a esse referencial? Qual a proporção de
clientes com um determinado quadro clínico x que apresenta sinais de recuperação clínica no
final do tratamento? Como se situa um certo serviço, face a esse valor? (Botella, 2006).
Em suma, estes referenciais de comparação ajudam terapeutas e gestores a reflectirem
acerca do seu desempenho local à luz da tendência geral daqueles que oferecerem serviços
similares. A qualidade de cada serviço é assim balizada num contexto global, procurando
identificar áreas de excelência, e também áreas que, obtendo resultados abaixo dos referenciais,
deverão ser alvo de atenção e melhoria.
Quais as vantagens na avaliação dos serviços de aconselhamento psicológico?
Contexto clínico
A recolha sistemática de dados relativos ao progresso do indivíduo em terapia tem sido
indicada pelos terapeutas como auxiliares na monitorização da sua intervenção e também como
apoio a decisões de carácter clínico. Mais ainda, esta recolha sistemática e objectiva de
informações junto do paciente é vista como positiva, porque ajuda à reflexão do paciente sobre
os sentimentos e opiniões em relação à terapia e ao processo de mudança (Sales, Gonçalves,
Fragoeiro, Noronha & Elliott, 2007). Nesta mesma linha, alguns autores referem que estimular
os pacientes, de forma contínua, a reflectir sobre o seu progresso terapêutico, fá-los-á sentir
como parte integrante e activa desse mesmo percurso. Verifica-se que medir de forma
estruturada, sessão a sessão, a resposta do paciente à terapia e o posterior feedback (ao paciente)
acerca da mesma avaliação tem um impacto positivo nos resultados terapêuticos per se (Grant,
2006).
Observa-se também que avaliar e monitorizar o progresso dos pacientes em terapia reduz
a frequência de desistências e términos não planeados (i.e. não recomendados pelo terapeuta)
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(Botella, 2006). A título de exemplo, se após avaliarmos a situação presente de um paciente
verificarmos que a sua motivação está abaixo da média – benchmarking – poderá ser possível
redefinir a intervenção e, com isso, evitar uma ocorrência indesejada quer para o paciente quer
para o próprio terapeuta.
Por fim, tal como foi dito anteriormente, a construção de referenciais de comparação
permite que os dados referentes a um caso especifico possam ser contextualizados num
panorama global de informação recolhida em contextos reais com uma população semelhante
(Evans, Connell, Barkham, Marshall, & Mellor-Clark, 2003). Desta forma, é possível então
perceber em que medida os serviços/pacientes/terapeutas diferem e se assemelham entre si, o
que pode ser útil aquando da tomada de decisões clínicas e/ou de gestão dos próprios serviços.
Contexto organizacional
A existência de evidências sobre os efeitos de determinado programa ou modelo de
intervenção é talvez o argumento mais importante, para justificar, junto de quem financia uma
instituição, a continuação e/ou expansão dos serviços de psicologia. Esta influência fica assim
ao alcance dos terapeutas, sendo vantajosa a colaboração, intra e/ou inter-serviços, sob a forma
de redes de investigação prática, i.e., equipas alargadas de terapeutas que colaboram entre si
no sentido de agruparem os dados que recolhem na sua prática clínica diária, adoptando
procedimentos e instrumentos comuns (Barkham & Mellor-Clark, 2003). Assim, se houver
cooperação entre profissionais que oferecem aconselhamento psicológico e se essa aliança
resultar num sistema de dados estandardizado e com validade externa, mais facilmente estarão
em condições de contribuir para a alteração das políticas sociais a nível local e social.
A avaliação interna de um serviço permite ainda que se estabeleça uma prática metaanalítica no seio da equipa clínica, alicerçada em evidências que vão para além do julgamento
subjectivo de cada terapeuta. Este exercício de auto-reflexão possibilita, assim, que os terapeutas
possam ir caminhando no sentido da excelência, levando não só à consciencialização e partilha
de boas práticas entre colegas, mas também sinalizando problemáticas emergentes e
identificando áreas onde, por exemplo, a formação avançada seria necessária. Em consequência
são possíveis melhorias significativas no serviço prestado à comunidade, evitando o mau
aproveitamento de recursos, não só financeiros como também humanos e temporais.
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Quais as desvantagens ou obstáculos?
Contexto clínico
Embora a avaliação do progresso de um paciente ofereça benefícios para o terapeuta e
para o paciente, verifica-se ainda bastante resistência relativamente ao uso de instrumentos de
avaliação como parte integrante de uma intervenção de cariz clínico.
São vários os terapeutas que consideram a introdução destes instrumentos como um peso
extra para os pacientes, o que poderá dificultar o estabelecimento de uma aliança terapêutica
sólida (Bewick, Trusler, Mullin, Grant, & Mothersole, 2006). Para além disto, alguns terapeutas
referem um excesso de informação sobre o paciente, que resulta da aplicação sessão a sessão de
instrumentos de recolha de dados (Sales, Gonçalves, Fragoeiro, Noronha & Elliott, 2007).
Outros entendem ainda que medidas de avaliação objectivas dificilmente conseguem
captar as subtilezas inerentes à relação terapeuta-paciente e que o facto das informações
recolhidas neste contexto privado poderem ser utilizadas para fins monetários e de gestão
originam um clima de incerteza e desconfiança (Bewick, Trusler, Mullin, Grant & Mothersole,
2006).
Contexto organizacional
Do ponto de vista organizacional, têm sido apontadas diversos entraves à recolha
sistemática de dados. A consciência de uma avaliação constante pode resultar numa ansiedade
de performance entre os profissionais, o que poderá afectar negativamente o seu desempenho e,
por conseguinte, a qualidade dos dados recolhidos (Bewick, Trusler, Mullin, Grant, &
Mothersole, 2006).
Alguns serviços também apontam como factor preocupante a transparência [para os
órgãos superiores] sobre a sua realidade interna e a posterior utilização dessas informações (por
exemplo, receio de despedimento, etc.) (Botella, 2006).
Por outro lado, a rotina de avaliação em contexto psicoterapêutico pode também ser
encarada como uma prática que implica uma sobrecarga de horário junto do staff clínico e
administrativo, o que poderá levar a um desinteresse generalizado relativo às medidas de
avaliação neste tipo de serviços (Greasley & Small, 2005).
Assim sendo, como poderemos então levar, de bom grado, a avaliação até à sala de
terapia?
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Aspectos a ter em conta na avaliação de um serviço
Diálogo com os profissionais e formação contínua
Para que os profissionais de psicologia se sintam como parte integrante neste processo de
avaliação, é imprescindível que compreendam, aquando da sua implementação, as vantagens e
potencialidades que esse processo trará não só para o serviço em si mas, acima de tudo, para os
pacientes (Bewick, Trusler, Mullin, Grant, & Mothersole, 2006). Assim, é aconselhável que o
primeiro passo para a adopção de instrumentos de avaliação seja a formação acerca dos mesmos,
clarificando os princípios que guiarão a sua aplicação em contexto prático. Nesta filosofia de
partilha interactiva como pano de fundo, é também recomendável que estas sessões de formação
não sejam um acontecimento único e que ocorram com uma determinada frequência, mediante a
necessidade e disponibilidade de cada serviço (Lucock et al., 2003). Estas sessões contínuas
teriam, assim, o propósito de não só apoiar e acolher as necessidades dos terapeutas enquanto
investigadores in loco, mas também discutir e contextualizar os dados recolhidos até então à luz
do panorama local, nacional ou até internacional, se tal for pertinente. Se um sistema avaliativo
não for entendido como útil para a prática clínica, é improvável que este seja explorado em toda
a sua plenitude, ou até mesmo implementado.
Sistema comum de recolha de dados
Uma vez que se deseja a criação de referenciais comuns (benchmarking) é imperativa a
existência de um sistema comum de recolha de dados (por exemplo, o mesmo instrumento e um
protocolo universal que guie os profissionais responsáveis pela recolha (McInnes, 2006).
Sistema de recolha de dados generalista (aplicável a diferentes modelos terapêuticos
e diferentes quadros psicopatológicos)
Se pensarmos que diferentes serviços ou até profissionais dentro da mesma instituição
podem socorrer-se das mais variadas escolas terapêuticas para intervir junto dos pacientes, é
crucial que existam instrumentos de avaliação passíveis de serem utilizados em qualquer
contexto terapêutico pois, caso contrário, a construção de referenciais comuns para qualquer
tratamento psicológico tornar-se-á numa tarefa inalcançável. Da mesma forma, também é
essencial que a medida seja transversal aos mais variados tipos de perturbações e diagnósticos,
bem como a respectiva intensidade (Barkham et al., 2001).
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O CORE - System: um exemplo internacional
Tendo em conta o que foi dito até aqui é imperativo que coloque a seguinte questão: será
que um sistema com estas características existe?
Damos como exemplo o Clinical Outcome Routine Evaluation (CORE System), que
surgiu no Reino Unido, em 1993, fruto de uma estreita colaboração entre terapeutas e
investigadores no campo da saúde mental (Mellor-clark, 2007). Em traços gerais, este sistema
de avaliação inclui vários instrumentos destinados ao uso em contexto psicoterapêutico e de
aconselhamento, com a finalidade de medir mudanças psicológicas, em particular, e de avaliar o
desempenho dos profissionais e/ou serviços.
O CORE – OM (CORE - Outcome Measure), parte integrante do CORE-System é
uma medida de auto-relato passível de ser aplicada na fase que antecede e sucede a uma
intervenção terapêutica. O CORE – OM é composto por 34-itens que se agrupam em 4
dimensões: bem-estar subjectivo (4 itens), queixas/sintomas (12 itens), funcionamento social
e pessoal (12 itens) e comportamentos de risco para com o próprio e/ou outros (6 itens)
(Mellor-clark, 2007). O questionário pede ao paciente que considere “como se sentiu durante a
última semana?”, numa Escala de Likert com 5 pontos, variando entre “nunca” a “sempre ou
quase sempre”. De acordo com as respostas dadas pelo paciente é, posteriormente, calculado um
valor médio que traduzirá o nível de bem-estar psicológico global, podendo este oscilar entre
os extremos “saudável/satisfatório” e “mau estar severo”. A aplicação do CORE-OM em
momentos diferentes do tratamento, permite avaliar e comparar os resultados (outcome)
obtidos, quanto à existência de mudanças significativas no bem-estar do paciente e à sua
intensidade.
Quando aplicado antes do início da terapia, e porque informa sobre a natureza e
intensidade dos sintomas, assim como a identificação dos seus recursos internos, o CORE - OM
potencialmente facilitará o planeamento da intervenção (Botella, 2006). Se for utilizado ao
longo da própria terapia, tanto o terapeuta como o paciente podem ir reflectindo acerca das
mudanças ocorridas, sendo este feedback constante passível de reforçar a motivação de ambos,
ou permitir a verbalização de movimentos menos positivos (Bewick, Trusler, Mullin, Grant, &
Mothersole, 2006).
O resultado médio que um paciente obtém no CORE – OM pode ser categorizado de
acordo com a sua intensidade, como já foi anteriormente referido. Porém, em serviços de
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aconselhamento psicológico é também crucial situar o indivíduo na população i.e., se o nível de
bem-estar interno que apresenta o aproxima da população clínica ou não clínica. Este limiar
(clinical cut-off), que é obtido através da aplicação do instrumento a uma amostra de grandes
dimensões, possibilitará delinear uma estratégia interventiva adequada e/ou reencaminhar os
indivíduos para serviços mais pertinentes para o caso (por exemplo um indivíduo que esteja
abaixo do cut-off clínico poderá receber um apoio mais intensivo) (Mothersole, 2006).
O uso do CORE – OM é valorizado pelos profissionais não só em terapia propriamente
dita, mas também aquando da supervisão clínica e discussão de casos em contexto de equipa
(Botella, 2006). Neste sentido, a informação recolhida através do CORE – OM fomenta a
interacção e reflexão partilhada de dados, num ambiente seguro e de suporte, trazendo à
discussão informações que, de outra forma, poderiam não ter sido descobertas.
O CORE-OM permite ainda a elaboração de referenciais de comparação (benchmarks)
do próprio serviço. A acumulação destes dados permitirá contextualizar resultados dentro da
micro-população que atende ao serviço: estará o resultado abaixo ou acima da média dos
resultados obtidos pelos pacientes com o mesmo perfil, que são atendidos no serviço? Uma
análise desta natureza, realizada de forma contínua e sistemática, permite ao serviço avaliar a
eficiência e eficácia do seu trabalho, uma prática que é já realidade em vários serviços de
aconselhamento psicológico do Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido (Bewick, Trusler,
Mullin, Grant & Mothersole, 2006; Greasley & Small, 2005).
Existem várias redes de profissionais que tanto a nível local como nacional, colaboram
na recolha de dados e, com base na reflexão conjunta, têm evoluído e aumentado
significativamente a qualidade do seu serviço (para mais informações, o leitor poderá consultar
http://www.coreims.co.uk/index.php).
O panorama Português
Vimos que a avaliação da qualidade de um serviço psicológico, através da técnica de
benchmarking e com base nos dados recolhidos pelos próprios terapeutas, no dia-a-dia, tem
inúmeras vantagens e é já uma realidade, por exemplo, no Reino Unido.
No nosso País, observam-se os primeiros passos que possibilitarão, num futuro próximo,
a implementação de sistemas semelhantes. O CORE – OM foi já traduzido e testado em
pequenas amostras clínicas e não clínicas (Sales, Moleiro, Gonçalves, Silva, Duarte & Evans,
2008) e encontra-se, actualmente, em processo de validação em larga escala, no âmbito de um
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projecto financiado pela FCT (Ref. PTDC/PSI-PCL/098952/2008). Estimamos que no final de
2010, estarão já disponíveis normas clínicas e não clínicas para a população Portuguesa.
Começam também a surgir redes de profissionais, com o objectivo de implementação
colaborativa de sistemas de acumulação de evidências do efeito da sua intervenção. É o caso,
por exemplo, da área do Psicodrama ou da Terapia Familiar. Recentemente foi criada uma rede
nacional de profissionais (Grupo Psychotherapy Research Portugal), com o propósito de
partilhar/acumular resultados directamente relevantes para a prática clínica e estimular e apoiar
a investigação nacional. Parte das actividades deste grupo será apresentada na International
Summer School for Psychotherapy and Counseling Research (para mais informações, o leitor
poderá consultar http://iss2010.ual.pt), um evento internacional que terá lugar em Lisboa, de 24
a 26 de Setembro, 2010.
Serviços de apoio psicológico no Ensino Superior – o envolvimento da RESAPES
Os serviços de aconselhamento psicológico direccionados ao Ensino Superior assumem
um papel de extrema importância junto dos jovens adultos, dada a complexidade de
desenvolvimento pessoal em que se encontram. A experiência universitária constitui, para
muitos, uma etapa onde ocorrem fenómenos psicológicos que poderão influenciar o bem-estar e
a saúde mental, nomeadamente, a autonomia, mobilização de novos recursos internos, adaptação
a um sistema de ensino distinto (Guneri, Aydin, & Skovholt, 2003).
É nossa convicção que também neste contexto interventivo, haveria interesse na
aplicação de um sistema de avaliação de qualidade semelhante ao que foi descrito, não só para
fazer um retrato psicológico dos que frequentam o ensino superior (i.e. benchmark), como ainda
para auxiliar no percurso terapêutico daqueles que recorrem a estes serviços.
O uso colaborativo de um sistema comum pelos vários serviços da RESAPES,
possibilitaria conhecer e sinalizar problemáticas transversais e características da população
estudantil (por exemplo, dificuldades de integração, isolamento, desmotivação académica,
ansiedade face a exames), o que seria fundamental para o desenvolvimento de estratégias de
intervenção e prevenção, idealmente capazes de optimizar a experiência académica e pessoal de
cada um ao longo da sua formação universitária.
A este propósito, referimos que em colaboração com o Serviço de Apoio ao Aluno do
ISCTE, estamos neste momento a desenvolver uma iniciativa que visa o Rastreio da Saúde
Mental dos alunos admitidos em 2010-2011, com base no CORE–OM. Será talvez o primeiro
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passo para o desenvolvimento de uma futura metodologia de monitorização da qualidade de um
serviço deste tipo, para o qual estão desde já convidados a integrar todos os interessados.
Conclusão
A avaliação dos serviços de aconselhamento psicológico tem vindo a assumir um papel
de destaque junto daqueles que oferecem, recebem e financiam intervenções psicoterapêuticas
na comunidade. Para que a gestão de recursos financeiros e humanos seja feita com base em
dados reais, reflectindo o que ocorre no espaço da consulta, é premente que os serviços, em
geral, e terapeutas, em particular, adoptem sistemas de avaliação objectivos que permitam a
acumulação de resultados passíveis de serem partilhados e comparados. Acreditamos que, desta
forma, será possível caminharmos no sentido de melhorar e reforçar os serviços prestados no
campo da psicologia, o que é do interesse de todos nós.
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Prevenção da Recaída junto de estudantes do ensino superior
Paula Carrinho22 & Anabela Sousa Pereira
Universidade de Aveiro
Um dos grandes desafios do trabalho neste domínio, é descobrirmos a pessoa que se esconde
por detrás da substância, que tantas vezes “intoxica” a relação que com os toxicodependentes
mantemos.
O vivido toxicodependente centra-se, em grande medida, num ataque, permanente e
silencioso ao que poderíamos chamar de “factores psico-imunitários por excelência”: os vínculos
relacionais profundos e os afectos que deles advém. Este processo parece ser frequentemente
acompanhado pela delegação, nos serviços e técnicos de saúde, da função de cuidar de si próprios.
A intervenção ao nível dos programas de tratamento, usualmente, visam a abstinência de
drogas, o controle do seu consumo e em última instância devolver a autonomia (se é que alguma
vez a tiveram) a quem está dependente. A prevenção da recaída é uma estratégia algo inovadora,
pois pretende dotar os indivíduos de conhecimentos sobre o processo da recaída. Postula a ideia de
recovery que significa que as pessoas voltem a uma situação anterior, para aquela fase em que não
bebiam ou que não consumiam nenhum tipo de drogas ilícitas.
O presente artigo pretende efectuar caracterização do programa de prevenção de recaída,
bem como apresentar uma reflexão crítica acerca do mesmo enquadrando-se este trabalho numa
investigação mais abrangente na área da prevenção da recaída junto de estudantes universitários.
Prevenção da recaída
A Prevenção da Recaída (PR) é uma abordagem cognitivo comportamental para o
tratamento de comportamentos de dependência que aborda especificamente a natureza da recaída e
o processo de coping. Sugere também estratégias úteis na manutenção da mudança (Marlatt &
Gordon, 1985; Parks, Marlatt, & Anderson, 2001). Baseia-se na ideia de que os comportamentos
aditivos são adquiridos ao longo da vida como hábitos biológicos, psicológicos, sociais tendo os
seus determinantes e consequências. Engajar-se num comportamento tipicamente aditivo prevê
imediatas recompensas de aumento do prazer e / ou diminuição da dor e é caracterizado por
períodos de abstinência e períodos de recaída em consumo de substâncias. Marlatt &Gordon (1993)
distinguem recaída de “lapso”, considerando lapso como um leve equívoco ou deslize, uma queda
temporária, acto isolado de reverter à situação anterior, um erro único, um engano. Nem todo o
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
22

paulacarrinho@gmail.com

498	
  
	
  
	
  

lapso é uma recaída. Relembra a origem da palavra lapso que advém de Prolapso (prolabi – um
deslize ou queda para a frente), sendo o resultado benéfico, pois coloca o indivíduo numa “posição
avançada” em termos de novas aprendizagens.
Considera que a recaída não é necessariamente, sinal de pouca motivação, nem de que
falhou o tratamento. Várias recaídas não serão sinal de falta de esperança ou de impossibilidade de
recuperação. Logo, a recaída não implica um novo pedido de ajuda por parte do doente, uma vez
que faz parte do processo de tratamento, (Ranganathan, 2005).
Em vez de reagir a um lapso ou recaída com um sentido de fracasso, a PR encara estes
momentos como os chamados “reveses temporários” Ranganathan, (2005) que visam ter resultados
positivos e tornar-se em prolapsos. Para alguns, o processo de mudança é lento e trabalhoso, o que
leva a muitas tentativas antes que o objectivo seja alcançado. As recaídas variam de intensidade,
alguns indivíduos pedem ajuda logo após um único episódio de consumo, enquanto outros voltam
ao consumo regular de drogas ou álcool, antes de procurarem ajuda (Ranganathan, 2005).
A primeira componente terapêutica em PR é a identificação do perfil exclusivo de situações
de alto risco de recaída no cliente e a sua capacidade para avaliar situações de alto risco, sem ter um
lapso. Quando são reconhecidos défices de enfrentamento, é importante determinar se estes são
devidos a uma falta de conhecimentos e competências adequadas ou se as competências de coping
estão a ser perturbadas por factores como, a baixa motivação, baixa auto-eficácia, ou ansiedade.
Além do ensino mais eficaz de respostas de enfrentamento, uma das principais componentes
da PR é a valorização da auto-eficácia, ou seja a medida em que um indivíduo se sente capaz de
executar uma tarefa específica (Bandura, 1977). Níveis mais elevados de auto-eficácia são
preditivos de melhores resultados no tratamento da toxicodependência. Considera-se que a
colaboração entre o cliente e o terapeuta desempenha um papel crucial no aumento da auto-eficácia.
Como na maioria dos tratamentos cognitivo-comportamentais, PR incorpora - componentes
de psicoeducação e técnicas de reestruturação cognitiva para corrigir compreensões inadequadas e
substituir pensamentos mal adaptivos. Eliminar mitos relacionadas com o desfecho positivo e
discutir as expectativas dos componentes psicológicos sobre o uso de substâncias e sobre
atribuições para o efeito, podem proporcionar ao cliente mais oportunidades de fazer escolhas
saudáveis, em situações de alto risco.
O modelo de prevenção de recaída aborda várias questões-chave acerca da recaída, tanto
como um processo, como um evento:
1.

Há

situações

específicas

que

servem

como

desencadeadoras

da

recaída?

2. São os determinantes do primeiro lapso os mesmos factores que causam o total das recidivas?
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3. Em que pontos do processo de recaída é que é possível intervir e alterar o curso dos
acontecimentos de forma a impedir o regresso ao padrão aditivo?
4. É possível preparar os indivíduos durante o tratamento a fim de antecipar a
probabilidade de recaídas e ensinar-lhes comportamentos que possam reduzir a probabilidade de
recaídas posteriores?
Mesmo se não ocorrer um lapso, a incorporação de estratégias de gestão de recaída pode
preparar o cliente para implementar habilidades de controlo de danos, no sentido de reduzir as
consequências e prevenir a escalada numa situação de recaída. Depois de um lapso, os clientes
podem experimentar o efeito de violação da abstinência (AVE) (Curry, Marlatt, & Gordon, 1987).
A nível emocional, o AVE aumenta a probabilidade de recaídas, porque uma vez ocorrido um
lapso, a vergonha, a culpa, ou outros sentimentos negativos motivam o consumo excessivo de
substâncias psicoactivas. O AVE afectava a probabilidade de recaídas a um nível cognitivo, uma
vez que é seguido por um conflito interno.
Suporte empírico do modelo de PR
Embora a Prevenção da Recaída (PR) não previna, um deslize, melhor que outro tipo de
tratamento é considerada mais efectiva na “Gestão da Recaída,” isto é, no atraso do primeiro
deslize e na redução da intensidade e duração dos deslizes que ocorrem antes da consolidação da
abstinência. A PR é particularmente efectiva na manutenção dos efeitos do tratamento a longo
prazo (dois ou mais anos). A PR será mais efectiva para os consumidores mais deteriorados,
incluindo aqueles com grau de dependência mais severa, com maiores níveis de efeitos negativos e
com maiores défices nas estratégias de coping.
Ao longo dos últimos 25 anos, a PR tem prestado um importante tratamento heurístico
(Carroll, 1996). A autora concluiu que a PR para o tabaco, álcool, haxixe, cocaína, que era mais
eficaz que o não tratamento - grupos controle e igualmente eficaz que os outros tratamentos activos
(por exemplo, a terapêutica de suporte, grupo de apoio social, psicoterapia interpessoal). Na sua
análise, Carroll (1996) também discute três temas que emergiram como sendo especialmente
promissores para a aplicação efectiva PR. Primeiro, Carroll constata que a PR é mais eficaz do que
as outras alternativas disponíveis na redução da frequência, intensidade e duração dos episódios de
recaída. Em segundo lugar, vários estudos, evidenciam que a PR é particularmente eficaz em
manter os efeitos do tratamento a longo prazo.
O modelo de recaída desenvolvido por Marlatt e colaboradores (Marlatt & Gordon, 1985)
apurou que estados emocionais negativos e a exposição a pressão social para beber eram mais
comummente identificados como situações de alto risco para recaída (Lowman, et al., 1996).
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Relativamente a situações de risco a PR postula que “qualquer situação que represente
uma ameaça ao controle do indivíduo e aumente o risco de recaída potencial” (Marlatt, 1993, p.
117).
O autor afirma também que há indícios de situações primárias de alto risco associadas com a
recaída, estados emocionais negativos (35%), pressão social (20%) e conflito interpessoal (16%).
Se o indivíduo é capaz de executar uma resposta de enfrentamento eficaz na situação de alto risco, a
probabilidade de recaída diminui e a auto-eficácia aumenta, bem como a confiança na própria
habilidade para lidar com novas situações. O inverso, entretanto, também é verdadeiro.
A probabilidade de recaída, segundo Marlatt (1993, p. 118), “é maior no indivíduo que tem
expectativas positivas em relação ao uso de drogas, baseado nos efeitos positivos imediatos de
experiências anteriores (pois os efeitos negativos frequentemente são negligenciados) ”.
Técnicas de intervenção ao nível da Prevenção da recaída
Para Marlatt (1993, p. 120), um programa de Prevenção de Recaída deve encorajar o senso
de cooperação e franqueza, bem como auxiliar os indivíduos a assumirem um papel activo no
planeamento de todo o processo de tratamento. “O objectivo geral é aumentar a consciência e a
escolha do cliente em relação ao seu comportamento, desenvolver habilidades de enfrentamento e
capacidades de autocontrole além de desenvolver, em termos gerais, um maior senso de confiança,
maestria ou auto-eficácia em sua vida” (Marlatt, 1993, p. 121).
O autor diz ainda que se deve desenvolver um programa de técnicas individualizadas, a
partir da avaliação minuciosa do perfil de cada paciente, afim de aumentar a eficácia do tratamento.
Para ele, as estratégias de intervenção podem ser divididas em específicas e globais. As estratégias
específicas focalizam-se em factores precipitadores imediatos do processo de recaída. As
estratégias globais são voltadas à mudança de estilo de vida, identificação e enfrentamento de
determinantes de recaída. Tanto as estratégias específicas como as globais podem ser divididas em
treino de competências, reestruturação cognitiva e intervenção no estilo de vida.
Para desenvolvimento de um programa de prevenção mais amplo, deve-se utilizar
estratégias globais, é importante modificar o estilo de vida geral do indivíduo, visando melhorar sua
capacidade em lidar com o stress e enfrentar situações de alto risco com senso aumentado de autoeficácia, exercitando estratégias de autocontrolo e, automaticamente, diminuindo-se o risco de
qualquer situação que poderia desencadear um lapso.
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As estratégias utilizadas envolvem a globabilidade do indivíduo em um interrelacionamento intricado e variável para cada um. Portanto a abordagem utilizada deve estar
centrada não na substância, mas no indivíduo.
Apresentamos de seguida alguns exemplos de estratégias utilizadas:
A história de recaídas é uma das primeiras tarefas da PR, sendo solicitado ao doente que
escreva uma breve autobiografia descrevendo a história e desenvolvimento do seu comportamento
aditivo. São enfatizados os seguintes pontos: uma descrição da relação paternal e de família
alargada em relação a hábitos de consumo de álcool e drogas, uma descrição do primeiro episódio
de embriaguez ou o primeiro episódio de toxicodependência, o papel do álcool e das drogas na sua
vida adulta até ao presente, factores associados com qualquer aumento da gravidade do problema, a
auto-imagem do cliente como um bebedor ou como utilizador de droga, e quaisquer tentativas
anteriores para sair sozinho ou com o auxílio de tratamento. Também se pede para escrever um
breve texto descrevendo seu futuro como um ex-alcoólico ou ex-toxicodependente.
O objectivo desta técnica é identificar situações de alto risco e obter uma linha de base de
avaliação da auto-imagem do cliente.
O reframing cognitivo do passado de recaídas pode induzir o receio de uma perspectiva de
mais um fracasso. O terapeuta pode estimular o cliente a atribuir as recidivas passadas a uma falta
de habilidade ou esforço, e não a factores internos imutáveis. A ideia de que as coisas possam ser
diferentes é uma área potencial de exploração e um desafio para a transformação.
Fantasias de recaída: Esta técnica envolve imagens guiadas perguntando o que seria
necessário para retomar um comportamento aditivo. Como é provável que aconteça uma recaída?
Sempre que uma recaída é provável o que acontece? Em que circunstâncias é provável que
aconteça a recaída? Quais serão as consequências imediatas e a longo prazo?
A auto-monitorização: Quando ainda estão a consumir álcool ou drogas são convidados a
auto-controlar a sua utilização numa base diária e a manter controlo do comportamento e do
contexto situacional em que ocorre, bem como das consequências imediatas do comportamento.
Na maioria dos casos, os programas de auto-monitorização são iniciados no contexto de
consumos. Nesta situação, a auto-monitorização da exposição a situações de alto risco é uma
técnica útil. Os clientes são convidados a expor-se a situações pessoais ou factores que fazem com
que eles tenham craving para retomar a consumir. A pedra angular desta abordagem para a
manutenção do comportamento de mudança é ensinar habilidade e estratégias de formação de
procedimentos (Chaney, O'Leary, & Marlatt, 1978). Para os clientes cujas respostas são bloqueadas
pelo medo ou ansiedade, o terapeuta deve tentar desinibir o comportamento através da utilização de
uma adequada redução de ansiedade, como a flexibilização da formação geral e de
502	
  
	
  
	
  

dessensibilização. É também considerado que a modelagem de declarações auto-instrucionais é
particularmente útil no ensino das competências comportamentais.
O contrato de recaída é uma forma de tentar limitar a extensão do uso, caso ocorra um
lapso. Em geral é utilizado apenas para indivíduos resistentes ou reincidentes, consiste em impor
limites como cobrar multas na ocorrência do lapso.
Ocorre sob supervisão do terapeuta, sendo que o local deve ser neutro, diminuindo a
hipótese de se atribuir à recaída propriedades mágicas. Este procedimento evita que o cliente
reassuma o hábito sob condições perigosas e stressantes, aumentando o senso de responsabilidade
pessoal e a escolha individual no auto manejo de um hábito aditivo. O indivíduo não pode recusar a
autoria do lapso uma vez que este foi escolha sua.
Solução de Problemas. Os terapeutas são aconselhados a ajudar os clientes a identificar o
seu estilo de abordar os problemas, quer a partir de exemplos ou dando-lhes um problema e
pedindo-lhes para descrever o modo como eles o resolveriam. A mudança da orientação mal
adaptiva geral dos problemas é uma condição prévia essencial para a eficácia da resolução do
problema em recaída prevenção. Gerar alternativas talvez seja o passo mais importante para a
resolução do problema. Depois de uma lista de soluções alternativas, é encontrada uma solução
particular, podendo ser seleccionada através da avaliação dos "prós" e "contras" de cada solução. O
terapeuta e o cliente podem fazer o treino de enfrentamento “ao vivo” acompanhando o cliente
enquanto ele ou ela está exposta a uma situação real de alto risco. No entanto, nos casos em que não
seja necessário o treino de novas competências, o terapeuta pode fazer uso de imagens para
representar a situação de alto risco.
Gestão do stress. Além de ensinar os clientes a responder de forma eficaz quando
confrontados com situações de alto risco específico, há um número adicional de relaxamento e de
procedimentos de gestão do stress em que o terapeuta pode tirar partido para aumentar a capacidade
de lidar com o stress. O relaxamento pode prestar ao cliente um aumento da percepção global de
controlo, reduzindo assim o stress que qualquer situação pode representar para o indivíduo. Tais
procedimentos como relaxamento muscular progressivo, meditação, exercício, diversas técnicas de
gestão de stress, são extremamente úteis para ajudar os clientes a lidar de forma mais eficaz com os
aborrecimentos da vida quotidiana.
O processo de reestruturação cognitiva é importante para auxiliar a lidar com um lapso
após um período de abstinência inclui os seguintes aspectos:
(1) Ensinar os clientes a não ver a causa do lapso como um fracasso pessoal ou como uma falta de
vontade mas, ao invés pedir-lhes que prestem atenção ao ambiente e factores psicológicos na
situação de alto risco, peça-lhes para rever as competências que tinham disponíveis,
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(2) Os doentes precisam de ajuda para lidar com os inevitáveis sentimentos de culpa e de vergonha
a dissonância cognitiva que geralmente acompanham um lapso. Culpa e de vergonha são reacções
especialmente perigosas porque as emoções são susceptíveis de motivar ainda mais o consumo,
(3) A PR pretende compreender a recaída, mas com o incentivo de aprender tudo o possível sobre a
forma de lidar com situações semelhantes no futuro, estimulando uma reflexão profunda sobre a
recaída e suas consequências,
(4) Ajudar os clientes a identificar qualquer distorção cognitiva que eles possam ter ao expor-se à
situação de alto risco, limitando a sua capacidade de diálogo com uma resposta eficaz,
Conclusão
Um dos principais objectivos do programa de PR é capacitar os indivíduos para que
reconheçam os sinais precoces precedentes à exposição a uma situação de alto risco e identifiquem
as estratégias para executar uma intervenção antes que seja tarde para fazer alguma coisa, porque as
tentações são muito atraente para resistir. O craving e normalmente não funciona a um nível
consciente, mas é provável que seja mascarado por distorções cognitivas e mecanismos de defesa
descritos na nossa discussão, encobrindo antecedentes das situações de alto risco. Ensinar os
sujeitos a tornarem-se vigilantes em relação a estes sinais de alerta precoce e de intervir de forma a
colocar auto-perguntas sobre as suas motivações e intenções pode ajudá-los a reconhecer e
reconhecer a relevância directa destas decisões aparentemente Irrelevantes, para o aumento do risco
de recaída. Isso pode permitir que possa começar a ver através da sua racionalização e negação,
reconhecendo o verdadeiro significado e o resultado provável (recaídas) das decisões.
O desenvolvimento de mais instrumentos de avaliação é fundamental para a identificação de
situações de alto risco e os principais componentes do modelo cognitivo comportamental de
recaída. No entanto, não podemos ignorar que a validação, na área das toxicodependências, é um
procedimento complexo e deve levar em consideração as variáveis culturais envolvidas. Cabe
lembrar que a área de distúrbios por uso de substâncias psicoativas é bastante susceptível a essas
variáveis (Room et al., 1996). Não obstante, o reforço de conhecimentos permite o alargamento da
nossa compreensão acerca das razões pelas quais as pessoas recaem e como nós, podemos intervir
no sentido de prevenir uma recaída. Urge uma mudança de valores nos serviços de apoio a pessoas
com comportamentos aditivos, no sentido de que também nós, técnicos, deixemos de vivenciar as
recaídas como falhas ou insucessos.
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Problemas Percebidos De Sono Em Estudantes Universitários
Ana Allen Gomes23, José Tavares
Universidade de Aveiro
Maria Helena Pinto de Azevedo
Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra
Os problemas e queixas de sono de estudantes universitários ainda são mal conhecidos
entre nós. Efectivamente, existem muito poucos estudos no país sobre o sono nesta população
(Azevedo, 1989; Gomes, 2005; Henriques, 2008). Para uma melhor planificação de serviços de
aconselhamento psicológico no ensino superior, é essencial dispor de dados sobre estudantes
universitários do nosso país. Numa publicação prévia já tivemos oportunidade de apresentar os
principais hábitos e comportamentos de sono numa amostra de mais de um milhar de estudantes
de dezoito cursos de licenciatura de uma universidade portuguesa, incluindo os aspectos de sono
mais problemáticos que encontrámos, tais como proporções de estudantes com restrição do
tempo de sono, pobre qualidade do sono, consumo de medicamentos para dormir e
irregularidades dos horários de sono-vigília (Gomes, Tavares & Azevedo, 2009). Contudo, em
trabalhos anteriores nunca explorámos as queixas específicas de sono relatadas por estes
estudantes, nomeadamente pelos que consideram ter alguma dificuldade em dormir.
O objectivo do presente trabalho foi conhecer a proporção de estudantes de uma
universidade portuguesa que considera ter algum problema de sono e saber quais as principais
queixas descritas por aqueles que declaram ter um problema em dormir.
Metodologia
A metodologia, descrita pormenorizadamente em trabalhos anteriores (e.g., Gomes,
2005; Gomes et al., 2009), será aqui sumariada.
Participantes
A amostra seleccionada incluiu 1654 estudantes de uma universidade pública portuguesa
(Universidade de Aveiro), com uma distribuição equilibrada de sexos (45% homens) e idades
dos 17 aos 25 anos, todos do regime ordinário, a frequentar os 1º, 2º e 3º anos de dezoito
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licenciaturas representativas de cerca de 50% das licenciaturas da Universidade das áreas de
Engenharias (40%), Ciências (30%), Educação Infantil/Básica (12%), Economia/Gestão (10%) e
Línguas (9%). A maior parte dos alunos (66%) encontra-se a estudar fora de casa
(«deslocados»); 23.7% mora noutra localidade («não residentes») e apenas 10.3% mora com a
família na mesma cidade em que estuda («residentes»).
Instrumento
No âmbito duma investigação mais abrangente acerca do ciclo sono-vigília em
estudantes do ensino superior e sua relação com o sucesso académico e bem-estar, foi concebido
um questionário de auto-resposta (cf. Gomes, 2005). O questionário incluiu a seguinte questão
pertinente para o presente estudo, destinada a avaliar problemas percebidos de sono: «Acha que
tem algum problema de sono?». Eram dadas duas opções de resposta, «Sim» ou «Não». Em
caso afirmativo, pedia-se uma breve descrição.
Procedimentos
Os questionários foram administrados em sessões colectivas, no final de aulas, com
autorização dos respectivos docentes e consentimento oral dos participantes (aos estudantes não
interessados em participar, bastaria devolverem o questionário em branco). Os dados foram
recolhidos em tempo de aulas, em momentos afastados de férias ou de festividades académicas
que pudessem provocar alterações dos padrões de sono habituais. Entre 2018 questionários
distribuídos, foram devolvidos respondidos 1819 (taxa de resposta de 90.1%). De seguida foram
excluídos estudantes com estatuto diferente do ordinário (e.g., dirigentes associativos), com
idades de 26 anos ou mais e com filhos (ou gravidez), de forma a obter-se uma amostra
homogénea de estudantes «a tempo inteiro», típica no contexto nacional. Após a aplicação
destes critérios de exclusão, foram retidos 1654 questionários.
Quanto à análise dos dados, com base na descrição dos problemas de sono facultadas por
cada estudante que julgou ter um problema de sono, classificámos as diversas queixas em
categorias. Para tal recorremos à experiência clínica em distúrbios de sono de dois autores do
presente trabalho. Seis casos indicaram mais do que uma queixa, mas apenas considerámos a
queixa principal. De seguida determinámos as frequências simples absolutas e relativas. O teste
qui-quadrado foi usado para comparar proporções entre grupos (e.g., sexos).
Resultados
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Na amostra estudada, 13.0% (215) dos estudantes considerou ter um problema de sono,
contra 86.6% (1433) de respostas negativas (6 omissas, 0.4%). As proporções foram
semelhantes nos dois sexos (12% nos homens e 14% de mulheres, p = .166).
Encontraram-se diferenças estatisticamente significativas por situação de residência, mas
apenas na subamostra masculina, χ2 = 8,440, g.l. = 2, p = .015. A proporção de homens
"deslocados" com problemas percebidos de sono, 15%, foi aproximadamente o dobro da
encontrada nos "residentes" e "não residentes", 6% e 8%, respectivamente.
O grupo etário mais velho (22-25 anos) apresentou a maior proporção de problemas
percebidos de sono, 20% em ambos os sexos, o que corresponde a 1 em cada 5 estudantes e
contrasta com os restantes grupos etários. Contudo, as diferenças por idade foram significativas
somente na subamostra masculina, χ2 = 12,479, g.l. = 4, p = .014.
Nos três anos as proporções foram aproximadas, quer quando observadas na amostra
global (13% - 1º ano; 12% - 2º ano; 15% - 3º ano), quer separadamente em cada um dos sexos,
não se registando diferenças significativas. De mencionar apenas, nos homens, uma ténue
tendência no sentido da proporção dos que afirmaram ter um problema de sono aumentar ao
longo dos três anos, de 11% nos 1º e 2º anos para 14% no 3º ano.
Quanto à área do curso, na Educação Infantil / Básica e nas Línguas encontraram-se as
proporções mais elevadas de alunos com algum problema de sono percebido, 17%, contrastando
com 11% a 13% nas restantes áreas (Ciências, Engenharias e Gestão), mas tais diferenças não
atingiram significância estatística.
Quanto ao tipo de queixas apresentadas, na Tabela 1 sumariam-se as categorias
encontradas. Indicam-se as percentagens, quer relativas aos 215 estudantes que assinalaram um
problema de sono, quer relativamente à amostra total (N = 1654).
Tabela 1: Tipos de queixas de 215 estudantes que consideram ter algum problema de sono
Tipo de queixa
Insónia
inicial
fragmentada
inicial + fragmentada
sono leve
sono pouco reparador/agitado
“insónias”
outras queixas de insónia
Total insónia
Dormir demais / Necessidade de dormir muito
Sono insuficiente
Sonhos / pesadelos
Sonolência
Irregularidade do padrão de sono-vigília
Depressão / outros problemas
Outras queixas/situações

n
(48)
(16)
(14)
(5)
(4)
(22)
(11)
120
26
15
12
11
9
9
6
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% (n = 215)
(22,3)
(7,4)
(6,5)
(2,3)
(1,9)
(10,2)
(5,1)
55,8
12,1
7,0
5,6
5,1
4,2
4,2
2,8

% (N = 1654)
(2.9%)

7.3%
1.6%
0.9%
0.7%
0.7%
0.5%
0.5%
0.4%

Não especificou
Total

7
215

3,3
100

0.4%
13%

Notas: % de queixas principais. Queixas secundárias não contabilizadas: sonhos (3 casos); sonolência diurna (1 caso); necessidade de
dormir muito (1 caso); apneia de sono (1 caso).

A análise das descrições fornecidas pelos 215 estudantes que declararam ter um
problema de sono revelou, como mostra a Tabela 1, que mais de metade destes, 56% (120
sujeitos), apresenta queixas relacionadas com insónia. Seguimos a definição de Azevedo, PazFerreira & Silva (1988), de Ferreira et al. (2001) e da Classificação Internacional de Distúrbios
do Sono, 2ª ed.-CIDS-2 (American Academy of Sleep Medicine - AASM, 2005), segundo os
quais a queixa de insónia por consistir em queixas de sono não refrescante ou em dificuldades
em iniciar ou manter o sono. Pode traduzir-se por dificuldade em adormecer, sensação de sono
não reparador (ex.: “durmo toda a noite mas não descanso nada”), sensação de sono leve,
acordares nocturnos frequentes. Conforme os casos, podem estar presentes uma ou mais destas
queixas.
Dentro das queixas de insónia, na presente amostra predominam as de insónia inicial
(e.g., dificuldade em adormecer; dificuldade em deitar/dormir cedo), representando 22% da
totalidade dos problemas de sono apontados. Ainda dentro das queixas de insónia, encontramos
de seguida, por ordem decrescente, queixas de insónia fragmentada (i.e., com acordares
nocturnos) e/ou inicial (estudantes que apresentam, quer dificuldades em adormecer, quer
acordares nocturnos), queixas de sono leve e queixas de sono pouco reparador / agitado (cf.
percentagens na Tabela 1). Houve sujeitos que afirmaram ter “insónias” sem fornecerem outra
indicação, ou que apresentaram descrições não enquadráveis nas categorias anteriores (e.g., “em
altura de exames”).
A seguir à insónia, as segundas dificuldades mais referidas têm a ver com a sensação de
dormir demais ou de necessitar de demasiadas horas de sono (12%). O conjunto de queixas que
ocupa o terceiro lugar, de certo modo relacionado com as dificuldades anteriores, refere-se à não
obtenção de sono suficiente em duração (e.g., “devia dormir mais”; “falta de tempo para
dormir”), presente em 7% dos que sentem ter um problema de sono.
Em quarto lugar, 5% aponta como problema de sono os sonhos (e.g., sonhar demasiado)
ou os pesadelos. Em quinto lugar surgem as queixas relacionadas com a sonolência (5%), sendo
que a maioria sofre de sonolência diurna (4%) e uma pequena parte sente dificuldades em
acordar (1%). O sexto lugar é ocupado por dois tipos de queixas, cada uma delas apresentada
por 4% dos casos: irregularidade do padrão de sono-vigília por um lado; “depressão” / outros
problemas (e.g., problemas pessoais, stress), por outro. Por último, 2 estudantes indicam que se
encontram em “tratamento” (não especificando o problema de sono) e há queixas isoladas (i.e.,
1 sujeito/queixa) de apneia de sono, maus hábitos de sono, sonambulismo em alturas de maior
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stress e não conseguir dormir mais de 3 hr consecutivas sem comer – queixas estas agrupadas na
categoria de “outras queixas/ situações” (3%). De referir ainda que, dos 215 estudantes que
consideram ter algum problema de sono, 3% (7) não especificou observações. Deve por fim
notar-se que a terceira queixa e as restantes são relatadas por menos de 1% da amostra total.
Discussão
Na nossa amostra de alunos de licenciatura de uma universidade pública, localizada
numa cidade do litoral centro-norte português, 13% considera ter algum problema de sono.
Azevedo (1989), em estudantes do 3º ano de Medicina de Coimbra, encontrou problemas em
dormir em 17,6%. A diferença de proporções pode ter a ver com as divergências de idade entre
as amostras. De referir que, no nosso grupo etário mais velho (22-25 anos) a percentagem de
respostas afirmativas já é mais alta, 20%.
De acordo com as descrições dos estudantes, a queixa de longe mais comum é a de
insónia, com 120 casos, ou seja, 7,3% da amostra total. A insónia inicial é a mais frequente
seguindo-se queixas de insónia fragmentada. A insónia inicial é ainda, entre todas as queixas de
sono, o problema de sono mais frequente.
A predominância da queixa de insónia é um resultado tipicamente esperável tendo em
conta a epidemiologia das perturbações de sono na população geral. Também nalguns centros de
sono se mostra a queixa dominante, por exemplo, na Consulta de Distúrbios do Sono dos
Hospitais da Universidade de Coimbra, surgia muito à frente da sonolência diurna excessiva e
das parassónias (Pissara, Ferreira, Coelho et al., 1997). A predominância de insónia inicial sobre
outras queixas de insónia está igualmente de acordo com o que é habitual em adultos jovens.
Embora existam muitos tipos de insónia e seja difícil precisar a sua prevalência, estimase que 10 a 15% da população geral adulta sofra de queixas de insónia crónica (cf. Clemente,
Ferreira, Gomes, Pissarra, Pereira & Azevedo, 2001). A soma das percentagens indicadas pela
CIDS-2 para as insónias mais bem estudadas na população geral (1 a 2% para a Insónia
Psicofisiológica, 1 a 2% em adolescentes e jovens adultos para a Higiene Inadequada de Sono,
3% para a Insónia Devida a Distúrbio Mental e 0.2% para a Insónia Devida a Droga ou
Substância) totaliza valores de 5.2 a 7.2%. A percentagem de queixa de insónia encontrada na
nossa investigação aproxima-se particularmente desta última.
No nosso estudo, surge em segundo lugar, a distância considerável da insónia, a queixa
de dormir demais ou de necessitar de demasiadas horas de sono, com uma percentagem na
amostra total (1,8%) muito próxima da prevalência de «longos dormidores» estimada pela
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CIDS-2 (2% dos homens e 1.5% das mulheres).
Em terceiro lugar, na nossa amostra, emergiu a obtenção de sono de duração insuficiente
(0,9%). A CIDS-2 desconhece a percentagem de pessoas com restrição voluntária do sono
(Síndrome de Sono Insuficiente), mas menciona que possivelmente é mais comum na
adolescência, quando há maior necessidade de sono mas também pressão social e tendência para
o atraso de fase do sono. Ora os nossos estudantes ainda estão próximos da adolescência.
As restantes queixas compreendem invariavelmente menos de 1% da amostra total. Não
foi referido o ressonar e apenas foram relatadas duas apneia de sono. Tipicamente pessoas com
estas patologias não costumam aperceber-se das mesmas, sendo os companheiros de
quarto/cama que costumam detectá-las. Os indivíduos com estas perturbações costumam antes
queixar-se de sonolência durante o dia. Contudo, a queixa de sonolência diurna excessiva foi
bastante baixa. Podemos especular que, eventualmente, os participantes não consideraram a
sonolência diurna como um problema de sono.
O presente trabalho abrangeu a mais ampla amostra de estudantes universitários estudada
no nosso país em termos de padrões de sono-vigília. Por isso, julgamos ter contribuído para um
melhor conhecimento das principais queixas de sono desta população. Contudo, obviamente
nenhum diagnóstico pode ser feito através de um mero questionário. Apenas uma entrevista
clínica cuidada permitira estabelecer um diagnóstico clínico.
Podemos concluir que, na nossa amostra, um número importante de estudantes
universitários julga ter um problema de sono, em especial insónia. As queixas de sono
apresentadas pelos estudantes universitários aos profissionais de saúde e/ou de aconselhamento
psicológico devem merecer uma cuidadosa avaliação para um adequado diagnóstico da
perturbação subjacente aos sintomas. Apenas assim se poderá delinear a intervenção terapêutica
mais adequada e, se necessário, encaminhar o/a estudante para uma das consultas específicas de
distúrbios do sono existentes em hospitais centrais.
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A Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA), provocada por um vírus
transmissível, é uma doença grave, quase sempre fatal e relativamente recente para a qual não
existe cura ou vacina. Inicialmente identificada num pequeno número de sujeitos, esta doença
rapidamente se propagou atingindo o estatuto de pandemia (Montagnier, 1994; Kalichman,
1998). Sendo a doença essencialmente biológica, e a epidemia um fenómeno psicossocial, a
forma de parar a sua propagação passa pela adopção e manutenção de comportamentos seguros
e de prevenção (DiClemente, 1992).
Actualmente, tem vindo a ser desenvolvida uma extensa e diversificada literatura relativa
aos aspectos psicológicos associados a esta doença. Ainda que muito lentamente, a investigação
e a intervenção psicológica têm vindo a dar um importante contributo para a compreensão dos
factores comportamentais associados à SIDA, bem como para as intervenções focadas na
prevenção, junto de inúmeros grupos e comunidades (Cardoso, 1999).
No âmbito desta temática, alguns estudos têm vindo a analisar o conhecimento, atitudes
e comportamentos, em adolescentes e jovens adultos, face ao VIH/ SIDA. Este é considerado
como um possível grupo de risco na medida em que os indivíduos se estão a tornar sexualmente
activos e, de acordo com a literatura, não tomam precauções adequadas para prevenir as doenças
sexualmente transmissíveis (Baum & Nesselhof, 1988). Os jovens continuam a manifestar
atitudes e comportamentos sexuais pouco saudáveis, como por exemplo, a antecipação da idade
da primeira relação, a curta duração dos relacionamentos, a existência de parceiros ocasionais e
o uso inconsistente do preservativo. No que diz respeito ao uso irregular do preservativo, este é
muitas vezes impulsionado pela existência de relacionamentos estáveis (Cláudio, Pereira, &
Robalo, 1994; Fortenberry, Tu, Harezlak, Katz, & Orr, 2002), ou dificuldades na comunicação
com o parceiro sexual acerca de aspectos sexuais (Nodin, 2001; Roque, 2001).
Outro aspecto que tem vindo a ser analisado é a resistência a campanhas de prevenção e
educação, por parte dos adolescentes e jovens adultos. Estudos comprovam essa resistência, e
atribuem-na às atitudes e valores característicos, associados ao período desenvolvimental em
que os jovens se encontram e que podem inibir ou dificultar a mudança do comportamento
(Cruz et al., 1997). Algumas investigações sugerem ainda que a mudança de comportamentos
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entre estudantes adolescentes e jovens adultos é muito reduzida ou mesmo inexistente
(DiClemente, Forrest & Mickler, 1990; Fisher & Misovich, 1990). Contudo, o facto de os
jovens possuírem conhecimentos, informação, e motivação leva a que estes sejam mais
susceptíveis à mudança de comportamentos e atitudes de risco (Belo & Silva, 2004).
Factores psicológicos como a percepção de (in) vulnerabilidade ao risco, a percepção da
importância ou não da utilização de contracepção e a (falta de) auto-eficácia, poderão ter alguma
influência na procura ou não de rastreio e na adopção de medidas de prevenção.
Atendendo a que é durante a fase académica que muitos estudantes iniciam ou aumentam
a sua exposição a actividades sexuais que envolvem potencial risco para a sua saúde, o presente
estudo incidiu sobre os conhecimentos e atitudes face ao VIH/SIDA e comportamentos de
prevenção dos estudantes universitários. Neste sentido, pretendem testar-se as seguintes
hipóteses: H1 – os estudantes do Ensino Superior não efectuam rastreio ao HIV e outras DST’s;
H2 – a duração de uma relação e o conhecimento do teste HIV do parceiro influencia o uso do
preservativo; H3 – os jovens estudantes do Ensino Superior tendem a revelar atitudes de
tolerância e empatia face ao VIH/SIDA; H4 – as atitudes de tolerância e empatia face ao
VIH/SIDA não diferem entre o sexo masculino e sexo feminino; H5 – os estudantes do Ensino
Superior revelam dificuldades de comunicação entre o casal, para discutir as questões associadas
ao relacionamento sexual no que respeita à protecção da saúde; H6 – a influência da
comunicação entre o casal na adopção de comportamentos sexuais protectores ou de risco não
difere entre o sexo masculino e sexo feminino; H7 – a religião influencia os comportamentos de
prevenção face ao VIH/SIDA, assim como as atitudes de tolerância e empatia face à doença.
Metodologia
Participantes
A amostra desta investigação foi recolhida por conveniência, entre os meses de Março e
Abril de 2010, sendo constituída por 355 estudantes universitários do Ensino Superior (222
indivíduos do sexo feminino – 62.5%; e 133 indivíduos do sexo masculino – 37.5%). Estes
estudantes apresentam idades que variam entre os 18 e os 50 anos (M=23.03; DP=4.71), sendo
que 56.3% da amostra tem idades compreendidas entre 20 e 25 anos. A prevalência de mulheres
na nossa amostra pode ser explicada pelo crescimento do sexo feminino no ensino superior
(Smyth, 2005). Foi definido como critério de inclusão na amostra o facto de os indivíduos serem
estudantes do Ensino Superior.
A caracterização sócio - demográfica foi feita com base numa análise estatística
descritiva. No que respeita à religião, cerca de 69% dos estudantes universitários afirmam ser
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católicos (n = 245), 29.3% afirma ser ateu/agnóstico (n = 104) e 1.4% da amostra insere-se na
categoria outros, que inclui candomblé, animismo, budismo e adventista (n = 5). Um sujeito foi
omisso nesta informação. Relativamente ao estado actual, é possível verificar que a maioria dos
estudantes se encontra numa relação há mais de 6 meses (56.3%; n = 200), 31.5 % não têm
qualquer tipo de relacionamento (n = 112), 6.5% encontra-se numa relação recente (2 a 3
semanas; n = 23) e 5.6% numa relação há menos de 6 meses (n = 20). Quanto ao local de
residência, verifica-se que a maioria dos estudantes se encontra deslocada da sua residência para
estudar (63.9%; n = 227), enquanto apenas 36.1% da amostra não teve necessidade de se
deslocar para frequentar o Ensino Superior (n = 128).
Instrumentos
O questionário que serviu de base para o presente estudo foi estruturado em três partes.
A primeira parte reúne informação sócio-demográfica, como o sexo, a idade, a religião, o estado
actual e local de residência. Outras questões, como relações sexuais, o uso do preservativo, o
conhecimento do teste HIV do parceiro, a realização de rastreios ao HIV e outras DST’s, e o
acesso a informação sobre HIV, bem como os meios de obtenção da informação foram também
adicionadas com o intuito de melhor compreender os comportamentos de prevenção dos
estudantes universitários.
A segunda e terceira parte do questionário são constituídas por dois instrumentos de
avaliação distintos, são eles: a Escala de Atitudes face à SIDA (AIDS Attitude Scale) e a Escala
da Comunicação Sexual Protectora da Saúde (Health Protective Sexual Communication Scale),
traduzidas e adaptadas por Pereira e Leão (2004). Seguidamente, será apresentada uma breve
descrição destas duas escalas.
A Escala de Atitudes face à SIDA (Shrum, Turner, & Bruce, cit in Davis, C. e col.,
1998), pretende avaliar as atitudes face à Sida, bem como face às pessoas com Sida, ou
infectadas pelo VIH. Para tal, aborda diversas áreas como os medos relacionados com o
contágio a partir de contactos casuais, questões morais e questões relacionadas com aspectos de
ordem social e legal. É uma escala tipo Likert, constituída por 54 itens e 5 possibilidades de
resposta (1. Discordo totalmente a 5. Concordo Totalmente).
A Escala de Comunicação Sexual Protectora da Saúde (Catania cit in Davis e col., 1998),
tem como principal objectivo avaliar a influência da comunicação entre o casal na adopção de
comportamentos sexuais protectores, ou de risco. A escala é constituída por 10 questões com 6
possibilidades de resposta: 1. Sempre a 6. Não responde.
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Procedimentos
Este trabalho apresenta-se como um estudo empírico de natureza exploratória, descritiva,
transversal e analítica.
A recolha de informação junto dos participantes desta investigação foi realizada a partir
de um questionário de preenchimento online, elaborado a partir de uma ferramenta Web de
pesquisas online, a Encuestafácil.com. O link de acesso ao questionário foi disponibilizado no
jornal “ua_online”, e enviado via e-mail para alunos de outras universidades. Após a finalização
do preenchimento dos questionários, a informação fornecida pelos participantes foi
automaticamente armazenada numa base de dados pertencente a essa mesma ferramenta
(www.encuestafacil.com). Todos os elementos da amostra concordaram em participar nesta
investigação, tendo assinalado a sua posição face à mesma no próprio questionário. Para
proteger o anonimato dos participantes nenhuma informação acerca da identidade foi colocada
nos questionários. Foi ainda garantida a confidencialidade dos dados.
Após a conclusão do período de recolha de dados, os mesmos foram introduzidos numa
base de dados construída para o efeito. As análises e procedimentos estatísticos foram
efectuados através do programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS, versão 17.0 para
Windows).
Resultados
Para o tratamento dos dados que se seguem procedeu-se a uma análise descritiva, assim
como à aplicação do teste Qui - Quadrado para o cruzamento de variáveis.
É possível verificar que 62% dos estudantes nunca fez rastreio do HIV/SIDA e outras
DST’s. De 38% da amostra que já fez o rastreio, 18% teve acesso ao mesmo através de
aconselhamento médico (que engloba a categoria de dador de sangue ou medula óssea), 13%
procurou e 7% teve acesso, casualmente, através de campanhas de prevenção (tabela 1).
Tabela 1 – Análise Percentual da distribuição por categorias da variável “acesso ao rastreio”.
Procurou
Casual em campanhas
Aconselhamento médico
Total
Não respondeu
Total

N

%

% Comulativa

46
25
64
135
220
355

13,0
7,0
18,0
38,0
62,0
100,0

34,1
52,6
100,0
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No que diz respeito ao acesso a informação sobre o VIH/ SIDA, 89.3% dos estudantes
dizem ter frequentemente acesso à mesma privilegiando como meio de obtenção da mesma, as
campanhas específicas – 34.7%, os panfletos – 28.4% e a televisão – 21.1% (tabela 2).

Tabela 2 - Análise Percentual da distribuição dos sujeitos após cruzamento das variáveis: “acesso à informação” e
“meios de informação”.
Meios de informação
TV

Filmes Panfletos Familiares Amigos Campanhas Internet/outro

Acesso a informação Sim Count
67
% of 21,1%
Total
Não Count
0
% of
,0%
Total
Total
Count
67
% of 21,1%
Total

	
  

	
  

Total

3
,9%

90
28,4%

4
1,3%

5
1,6%

109
34,4%

37
11,7%

315
99,4%

0
,0%

0
,0%

1
,3%

0
,0%

1
,3%

0
,0%

2
,6%

3
,9%

90
28,4%

5
1,6%

5
1,6%

110
34,7%

37
317
11,7% 100,0%

No que diz respeito à durabilidade da relação e o uso do preservativo, verificou-se que

dos estudantes que se encontram numa relação casual de 2 a 3 semanas, 36.4% usam sempre
preservativo e 36.4% afirmam usar o preservativo de vez em quando. Contrariamente, dos
estudantes que têm uma relação há mais de seis meses, 20.2 % referiram usar o preservativo de
vez em quando e 40.4% afirmaram que o usaram mas deixaram de usar (tabela 3).
Tabela 3 - Análise Percentual da distribuição dos sujeitos após cruzamento das variáveis: “estado actual” (tipo e duração
de uma relação) e “uso do preservativo”.	
  
Uso do preservativo

Total

Não
usaram
Usaram no inicio
Nunca
Usam
Usam de
mas
e
usaram
sempre
vez em deixaram passaram
preservativo preservativo quando
de usar
a usar
Estado
actual

Sem
Count
relacionamento % within
estadoactual
% within
uso_preservativo
Relação recente Count
2 a3semanas
% within
estadoactual
% within
uso_preservativo

3
3,9%

46
59,7%

14
18,2%

13
16,9%

1
1,3%

77
100,0%

15,8%

35,9%

21,2%

13,3%

20,0%

24,4%

2
9,1%

8
36,4%

8
36,4%

3
13,6%

1
4,5%

22
100,0%

10,5%

6,3%

12,1%

3,1%

20,0%

7,0%
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Menos de 6
meses

Mais de 6
meses

Total

Count
% within
estadoactual
% within
uso_preservativo
Count
% within
estadoactual
% within
uso_preservativo
Count
% within
estadoactual
% within
uso_preservativo

3
15,8%

9
47,4%

4
21,1%

2
10,5%

1
5,3%

19
100,0%

15,8%

7,0%

6,1%

2,0%

20,0%

6,0%

11
5,6%

65
32,8%

40
20,2%

80
40,4%

2
1,0%

198
100,0%

57,9%

50,8%

60,6%

81,6%

40,0%

62,7%

19
6,0%

128
40,5%

66
20,9%

98
31,0%

5
1,6%

316
100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Dos estudantes que mantêm uma relação há mais de 6 meses e que declararam usar o
preservativo de vez em quando, 65.8% fê-lo sem conhecimento prévio de um teste de
despistagem do vírus HIV do seu parceiro/a e 32.5% fê-lo com conhecimento de um teste de
despistagem (negativo para HIV) (tabela 4).
Tabela 4 - Análise Percentual da distribuição dos sujeitos após cruzamento das variáveis: “relação há mais de 6
meses”, “conhecimento de teste HIV do parceiro/a” e “usam o preservativo de vez em quando”

N
Sem conhecimento do
teste HIV
Com conhecimento
do teste HIV
(negativo)
Total
Não respondeu
Total

	
  

%

% Comulativa

25

62,5

65,8

13

32,5

100,0

38
2
40

95,0
5,0
100,0

	
  
	
  

	
  

Dos universitários que se encontram no mesmo tipo de relação e que referiram ter
deixado de usar o preservativo, 55.7% fê-lo sem conhecimento prévio de um teste de
despistagem do vírus HIV do seu parceiro/a e 43.8% fê-lo com conhecimento de um teste de
despistagem (negativo para HIV) (tabela 5).
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Tabela 5 - Análise Percentual da distribuição dos sujeitos após cruzamento das variáveis: “relação há mais de 6
meses” com “conhecimento de teste HIV do parceiro/a” e “já usaram preservativo mas deixaram de usar”.

Sem conhecimento do
teste HIV
Com conhecimento do
teste HIV (negativo)
Total
Não respondeu
Total

N

%

% Comulativa

44

55,0

55,7

35

43,8

100,0

79
1
80

98,8
1,3
100,0

No que diz respeito às atitudes face à SIDA, foi possível determinar que, de um modo geral,
os estudantes universitários revelam atitudes de tolerância e empatia face ao VIH/SIDA, uma
vez que a média das pontuações obtidas se situa nos 77.44% (pontuação situada acima dos 50%
são indicadoras de tolerância e empatia face à doença). Foi possível apurar, também, que as
pontuações obtidas pelo sexo feminino e pelo sexo masculino são muito próximas (78.09% e
76.36%, respectivamente), o que revela que ambos os grupos manifestam atitudes de grande
tolerância e empatia face à doença.
Quanto à frequência com que os jovens universitários discutem questões associadas à
sexualidade, verificou-se que a média da cotação global da escala corresponde a 4.1 pontos, isto
é, a resposta “às vezes” foi aquela que mais se verificou. Comparando os sexos, os homens
obtiveram uma média de 3.85 pontos, correspondente à resposta “às vezes” enquanto que as
mulheres obtiveram uma média de 4.24 pontos, aproximando-se da resposta “na maioria das
vezes”. Podemos concluir que os estudantes obtiveram pontuações medianas, o que significa
que os universitários discutem com facilidade aspectos relacionados com a saúde e a
sexualidade quando interagem com um novo namorado (a)/ parceiro(a).
Relativamente à religião e ao uso do preservativo, a partir do teste Mann-Whitney,
verificou-se que os resultados se distribuem de forma aleatória, não existindo diferenças
estatisticamente significativas entre estas duas variáveis.
Análise factorial da Escala de Atitudes face à SIDA
De forma a determinar a existência de diferenças significativas entre o grupo
“ateus/agnósticos” e o grupo “católicos” e entre o sexo feminino e o sexo masculino
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relativamente aos 3 factores da escala de atitudes e tolerância face ao VIH/SIDA, foi aplicado o
teste Mann-Whitney.
Ao comparar o grupo “ateus/agnósticos” e o grupo “católicos” relativamente aos três
factores da escala de atitudes face à SIDA, é possível apurar que os resultados não se distribuem
de forma aleatória para o factor 1 (receios face ao contágio pelo VIH) e para o factor 2 (questões
morais associados ao VIH/SIDA). Estes dados permitem-nos concluir que existem diferenças
estatisticamente significativas (tabela 6 e 7), sendo possível afirmar que o grupo
“ateus/agnósticos” e o grupo “católicos” não apresentam igual nível de tolerância face à doença
nos itens “Pessoas com Sida não devem evitar estar perto de outras pessoas” (p=0.023), “Não
quereria estar no mesmo local com uma pessoa que eu saiba ter SIDA” (p=0.03), “Os
homossexuais não devem ser responsabilizados pela disseminação do VIH” (p=0.021),
“Permitiria que os meus filhos brincassem com os filhos de alguém que tenha SIDA” (p=0.014),
“As pessoas seropositivas não devem ser olhadas de cima para baixo pelos outros” (p=0.047),
“Crianças com SIDA não devem ser proibidas de ir à escola ou a centros de ocupação de tempos
livres” (p=0.011) e “Não evitaria um amigo que tivesse SIDA” (p=0.022), relativamente ao
factor 1. Quanto ao factor 2, as principais diferenças entre os dois grupos foram evidentes nos
itens “Somente pessoas com comportamentos imorais são infectadas com o VIH” (p=0.027), “A
“praga dos homossexuais” é uma forma apropriada de descrever a SIDA” (p=0.025), “As
pessoas apanham SIDA por praticar actos sexuais contra natura” (p=0.01) e “A expansão da
SIDA prova que a homossexualidade devia ser proibida” (p=0.039). Em relação ao factor 3
(questões legais associadas ao VIH/SIDA), não se verificaram diferenças significativas entre os
2 grupos.
Tabela 6 - Análise factorial para comparar o factor 1( receios face ao contagio pelo VIH) da escala entre o grupo
“ateus/agnóstico” e o grupo “católicos”.
Itens – Factor 1

%

4 - Preferia deixar o meu trabalho a ter de trabalhar com um colega que tenha SIDA.
9. Estar perto de alguém com SIDA não coloca em risco a minha saúde.
12. Pessoas com Sida não devem evitar estar perto de outras pessoas.
14. A ideia de estar perto de alguém que tenha SIDA não me incomoda.
15. As pessoas infectadas com o VIH não devem ser proibidas de trabalhar em locais
públicos.
16. Não quereria estar no mesmo local com uma pessoa que eu saiba ter SIDA.
21. Namoraria uma pessoa com SIDA.
22. Os homossexuais não devem ser responsabilizados pela disseminação do VIH.
24. Não me incomodaria ter aulas com alguém que tenha SIDA.
25. O patrão deve poder despedir o empregado se este for seropositivo,
independentemente do tipo de trabalho que faça.
26. Permitiria que os meus filhos brincassem com os filhos de alguém que tenha
SIDA.
28. As pessoas seropositivas não devem ser olhadas de cima para baixo pelos outros.
31. Os Técnicos de Saúde não devem recusar prestar cuidados a pessoas com o VIH,
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p-value

Ateus
77,9
69,2
62,5
46,2

Católicos
68,7
50,8
42,3
34,1

66,3

46,3

0.092

75
11,5
54,8
76

54,9
5,7
33,7
57,3

0.030*
0.420
0.021*
0.050

83,7

74

0,220

40,4

20,7

0,014*

74
69,2

56,5
60,6

0.047*
0.133

0.546
0.063
0.023*
0.369

independentemente da sua opinião sobre a doença.
32. Crianças com SIDA não devem ser proibidas de ir à escola ou a centros de
ocupação de tempos livres.
36. Não teria receio de cuidar um familiar com SIDA.
37. Se descobrisse que o meu colega de quarto tem SIDA, mudava-me.
47. Não vale a pena conhecer melhor as pessoas com SIDA.
53. Não evitaria um amigo que tivesse SIDA.

77,9

57,3

0.011*

46,2
56,7
69,2
73,1

31,7
38,2
54,5
53,7

0,060
0.054
0.140
0.022*

* Variáveis com diferenças estaticamente significativas para nível de confiança de 95% (p-value <0,05)

Tabela 7 - Análise factorial para comparar o factor 2 (questões morais associadas ao VIH/SIDA) da escala entre o
grupo “ateus/agnóstico” e o grupo “católicos”.
Itens – Factor 2

%

8. Prefiro não estar perto de homossexuais, pois receio contrair o VIH.
10. Somente pessoas com comportamentos imorais são infectadas com o VIH.
11. Penso que as pessoas infectadas com o VIH têm aquilo que merecem.
17. A “praga dos homossexuais” é uma forma apropriada de descrever a SIDA.
27. As pessoas apanham SIDA por praticar actos sexuais contra natura.
29. Consigo perceber, ao olhar, se as pessoas têm SIDA.
33. É provável que um dos progenitores de crianças com SIDA seja
homossexual.
35. A infecção pelo VIH é um castigo por comportamentos imorais.
39. A melhor forma de nos livrarmos da infecção VIH é livrarmo-nos da
homossexualidade.
42. O dinheiro gasto na investigação do VIH deveria ser gasto no tratamento de
doenças que afectam pessoas inocentes.
44. A expansão da SIDA prova que a homossexualidade devia ser proibida.
48. Não tenho qualquer tipo de compreensão por homossexuais com VIH.
54. A disseminação do VIH na nossa sociedade revela o quão imorais nos
tornamos.

p- value

Ateus
90,4
91,3
83,7
91,3
73,1
90,4

Católicos
73,6
74
80,9
74,8
48
82,1

0.064
0.027*
0.851
0.025*
0.010*
0,000**

74

62,2

0.397

83,7

75,6

0.468

87,5

73,2

57,7

45,9

0.401

84,6
47,1

65,9
32,1

0.039*
0,065

53,8

37,4

0.058

0.103

* Variáveis com diferenças estaticamente significativas para nível de confiança de 95% (p-value <0,05); ** Significância muito expressiva dado que na
opção “Indiferente” também se identificou uma diferença considerável.

Comparando o sexo feminino e o sexo masculino relativamente aos três factores
anteriormente referidos, não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os
dois grupos.
Discussão
Os resultados obtidos permitem-nos verificar que a maioria dos estudantes universitários
afirma não ter realizado o rastreio ao HIV e outras DST’s. Estes resultados corroboram a nossa
primeira hipótese e podem ser justificados pelo facto de os jovens universitários se mostrarem
resistentes a campanhas preventivas e educativas levando a uma reduzida mudança de
comportamentos de risco, tal como referido por Cruz et. al (1997) e Diclemente, Forrest e
Mickler (1990). No entanto, verificou-se que a grande maioria dos estudantes têm um fácil
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acesso à informação sobre VIH/SIDA, o que segundo a literatura (Belo & Silva, 2004) poderá
facilitar as mudanças das atitudes e comportamentos de risco por parte dos jovens.
Observou-se ainda que os indivíduos com uma relação há mais de 6 meses usam o
preservativo de vez em quando ou usaram mas deixaram de usar. Contrariamente, verificou-se
também que a maioria dos estudantes com uma relação recente (2 a 3 semanas) afirmou usar
sempre preservativo ou de vez em quando. Estes resultados estão de acordo com as ideias
defendidas por Fortenberry, Tu, Harezlak, Katz & Orr (2002), que concluíram que o uso
irregular do preservativo está relacionado com o facto de os indivíduos manterem relações
estáveis e duradouras. Ou seja, os estudantes que mantêm uma relação mais longa têm tendência
a adoptar comportamentos pouco saudáveis (Nodin, 2001). Adicionalmente, foi possível
determinar que a maioria dos estudantes universitários que têm uma relação há mais de 6 meses,
deixaram de usar o preservativo sem o conhecimento do teste de despistagem do HIV do seu
parceiro/a, o que mais uma vez confirma o que foi anteriormente referido. Todos estes
resultados validam a nossa segunda hipótese.
Relativamente às atitudes dos estudantes face à SIDA, foi possível determinar que estes
revelam atitudes de tolerância e empatia face à problemática associada ao VIH, o que nos
permite confirmar a terceira hipótese. Os dados encontrados permitem-nos ainda confirmar a
quarta hipótese, uma vez que as atitudes de tolerância e empatia face à doença não diferem entre
os dois sexos. Contrariamente, num estudo realizado por Leão (2005), verificou-se que as
raparigas manifestaram atitudes de maior tolerância e empatia face à doença, em comparação
com os homens. Este facto poderá dever-se a que, nos últimos anos, os homens se tenham vindo
a mostrar mais receptivos à informação sobre o HIV, acabando por revelar atitudes mais
tolerantes face à doença.
Foi possível verificar que os estudantes universitários não revelam dificuldades de
comunicação entre o casal, para discutir as questões associadas ao relacionamento sexual no que
respeita à protecção da saúde, o que contrapõe a nossa quinta hipótese. Além disso, verificou-se
que comparativamente ao sexo masculino, o sexo feminino comunica mais acerca das questões
relacionadas com a saúde e com a sexualidade, refutando assim a nossa sexta hipótese. Estes
resultados corroboram os encontrados por Leão (2005), segundo os quais as mulheres poderiam
ter mais competências relativamente à comunicação intra e interpessoal, bem como os rapazes
poderiam estar menos sensibilizados do que as raparigas para a importância da comunicação na
adopção de comportamentos sexuais seguros, nomeadamente em relação à SIDA.
Quanto à questão sobre o uso do preservativo dos sujeitos sexualmente activos, entre os
que se afirmaram católicos e os que afirmaram ser ateus/agnósticos, não foram encontradas
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diferenças significativas. Este facto não vai ao encontro da nossa sétima hipótese e poderá
indicar que a mensagem da igreja católica do não uso do preservativo, não é seguida pelos
jovens da nossa amostra (Cláudio & Sousa, 2003).
Na realização deste trabalho deparámo-nos com algumas limitações, nomeadamente o
escasso tempo para recolha de dados, a reduzida literatura relativa à influência da religião nos
comportamentos de prevenção face à Sida, assim como nas atitudes de tolerância face à doença
e, ser um tipo de estudo transversal. Embora a maioria da nossa amostra seja do sexo feminino,
teria sido desejável uma amostra superior de jovens rapazes, pois isso permitiria maior
confiança ao nível dos procedimentos estatísticos utilizados e conclusões mais sustentadas. Para
trabalhos futuros, seria pertinente averiguar se os factores psicológicos como a percepção de (in)
vulnerabilidade ao risco ou a percepção da importância ou não da utilização de contracepção
poderão ter alguma influência na procura ou não de rastreio e na adopção de medidas de
prevenção. Outro estudo pertinente poderá ser a averiguação do facto de as dificuldades em
comunicar com o parceiro sexual acerca de aspectos sexuais se associam ao uso irregular do
preservativo. Relativamente ao não uso do preservativo, seria de igual importância determinar as
razões que justificam a manutenção deste comportamento de risco face à doença.
Tendo em conta estes resultados, e atendendo à constante mudança e abertura da
sociedade às problemáticas aqui estudadas, mostra-se crucial a continuação da investigação
nesta área de estudo, de forma a manter-se uma actualização constante das tendências.
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Será que a saúde mental dos estudantes universitários tem vindo a piorar? Revisão de
literatura
24

Luísa Santos 1, Anabela Pereira 1 & Feliciano Henriques Veiga 2
1- Universidade de Aveiro; 2- Universidade de Lisboa
A frequência do ensino superior é, inquestionavelmente, um período de potencial
desenvolvimento pessoal e social para o estudante (Tavares, Pereira, Gomes, Monteiro, &
Gomes, 2007). Apesar disso, é também um período de stress acrescido, pois o jovem adulto é
confrontado com uma série de desafios relacionados com: as tarefas desenvolvimentais, como a
formação da identidade, autonomia crescente e o estabelecimento de relações íntimas; pressões
do meio académico e pressões parentais para tirar boas notas, preocupações financeiras e
ansiedades sociais (Kadison & DiGeronimo, 2004). Se é certo que ir para a universidade é um
marco desenvolvimental superado de uma forma saudável por muitos estudantes, que dão provas
da sua resiliência, não podemos ignorar que, para outros estudantes, pode exacerbar dificuldades
psicológicas pré-existentes ou mesmo desencadear o surgimento de psicopatologia.
A saúde mental dos estudantes do ensino superior tem vindo a receber cada vez mais
atenção por parte da comunidade científica. Com efeito, a partir dos anos 80, diversos centros de
aconselhamento de instituições do ensino superior têm relatado, consistentemente, um aumento
da prevalência e severidade dos problemas psicológicos apresentados pelos alunos que procuram
ajuda, sugerindo que a saúde mental dos estudantes está a deteriorar-se (e.g. Association of
University and College Counselling [AUCC], 2002; O’Malley, Wheeler, Murphey, O’Connel,
& Waldo, 1990).
Será que esta tendência verificada nos centros de aconselhamento constitui um retrato
fiel da evolução do estado de saúde mental da população estudantil em geral? Há evidências
empíricas que suportem a hipótese de que a saúde mental dos estudantes tem vindo
efectivamente a piorar? Estas questões têm gerado bastante controvérsia, pelo que, no presente
trabalho, tentaremos encontrar algumas respostas, com base numa revisão crítica da literatura
sobre os estudos existentes nesta área.
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Dados provenientes de centros de aconselhamento
Desde 1981, realiza-se anualmente um inquérito nacional aos directores dos centros de
aconselhamento de instituições do ensino superior dos Estados Unidos da América e do Canadá,
denominado National Survey of Counseling Center Directors. Este inquérito inclui questões
administrativas, éticas e clínicas, tendo como objectivos monitorizar as tendências dos centros
de aconselhamento e fornecer aos directores dos vários centros, o acesso a opiniões e soluções
de colegas a problemas e desafios nesse campo.
Verifica-se que os directores desses centros têm vindo a referir sucessivamente aumentos
no número de clientes com problemas psicológicos graves, sendo que, em 2004, 86% dos
directores acreditavam nesse aumento e em 2009 a percentagem era ainda maior, atingindo
93.4%. De entre os problemas que parecem ter aumentado, destacam-se a medicação
psiquiátrica, crises, dificuldades de aprendizagem, auto-mutilações, uso de drogas, abuso de
álcool, perturbações alimentares e abuso sexual. (Gallager & Taylor, 2009; Gallagher, Zhang, &
Taylor, 2004).
Não há dúvidas de que as pessoas à frente de serviços de aconselhamento têm a
percepção de aumento dos problemas de saúde mental, mas saber até que ponto essas
percepções são acompanhadas de dados objectivos é uma questão difícil de perceber (ArehartTreichel, 2002; Sharkin, 1997). Para responder à crítica da falta de objectividade, Benton e
colaboradores analisaram, em 2003, as tendências nos problemas dos clientes de centros de
aconselhamento, na perspectiva do terapeuta no final da terapia, tendo recorrido aos arquivos de
13 anos (1988-2001) de uma universidade americana, o que correspondeu aos ficheiros de mais
de 13 mil alunos. Os seus resultados mostraram que os estudantes que frequentaram o
aconselhamento em períodos mais recentes, apresentam problemas mais complexos, tanto
desenvolvimentais como problemas mais sérios, incluindo sintomas depressivos, ansiosos,
ideação suicida, violação e perturbações de personalidade.
Apesar disso, este tema continuou a gerar controvérsia (Soet & Sevig, 2006) e têm sido
tecidas várias críticas aos estudos realizados, nomeadamente limitações metodológicas que
poderão contaminar os resultados (Sharkin & Coulter, 2005). Os estudos referidos, mesmo o de
Benton e colaboradores, que foi uma tentativa de aumentar a objectividade, baseavam-se
somente nos dados do pessoal dos centros de aconselhamento. Era necessário obter auto-relatos
dos clientes dos centros, ou seja, dos estudantes. Dois estudos atenderam a essa necessidade,
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tendo analisado a percepção de sofrimento dos clientes ao chegar aos serviços de
aconselhamento, através de medidas estandardizadas. Ambos examinaram as possíveis
mudanças num espaço de 6 anos, mas não encontraram qualquer aumento durante este período
(Cornish, Kominars, Riva, McIntosh, & Henderson, 2000; Pledge, Lapan, Heppner, Kivlighan,
& Roehlke, 1998). Estes resultados foram corroborados por outro estudo mais recente, que
apesar de indicar estabilidade nos problemas dos alunos, reporta um aumento no consumo de
medicação (Schwartz, 2006).
De qualquer modo, todos os estudos apresentados continuavam a ter uma limitação: ou
se focavam exclusivamente na percepção do psicólogo ou somente na percepção do cliente
acerca da sua psicopatologia, em vez de cruzarem dados mais objectivos e multidimensionais de
ambos os grupos. O estudo de Kettman e colaboradores (2007) conseguiu superar essa
limitação, pois reuniu auto-relatos de clientes e avaliações de psicólogos, e analisou um período
de 7 anos (1999-2005) com recurso a variadas medidas, tendo concluído que não havia
aumentos significativos na severidade da psicopatologia na população estudantil. Não obstante,
os autores alertam para algumas reservas quanto à generalização dos seus resultados,
nomeadamente o facto de terem analisado apenas uma instituição do ensino superior, o que
poderá não ser representativo e o facto de o período de tempo analisado poder ser insuficiente
para concluir acerca de uma tendência.
Afinal a saúde mental dos estudantes está pior ou apenas parece pior?
Após analisar criticamente as evidências empíricas, Sharkin (2006) conclui que os
estudantes de hoje apresentam, de facto, pior saúde mental que os de há uns anos atrás, mas
recomenda cautela, pois grande parte dos dados provêm de percepções subjectivas dos
psicólogos. Estas percepções poderão dever-se a uma melhoria nas suas capacidades de
avaliação e diagnóstico, que os levam a detectar mais facilmente a psicopatologia. Para além
disso, é possível que, em parte, os dados existentes traduzam uma mudança de mentalidade
através da diminuição do estigma associado ao apoio psicológico, ou seja, talvez os estudantes
dos dias de hoje se sintam mais confortáveis para procurar ajuda e expor as suas dificuldades do
que há uns anos atrás (Erdur-Baker, Aberson, Drapper, & Barrow, 2006).
Excluindo possíveis enviesamentos, como poderemos explicar este agravamento de
problemas nos estudantes? Há autores que defendem que este agravamento poderá estar
relacionado com o aumento do número de jovens a frequentar o ensino superior, nomeadamente
aqueles com problemas mentais sérios, que graças aos avanços da medicina, conseguem agora
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prosseguir os seus estudos com o auxílio de medicação, o que não era possível no passado
(Gallagher, Gill, & Sysko, 2000). Depois, uma série de perturbações como a depressão, a
esquizofrenia ou a perturbação bipolar costumam ter o seu início no final da adolescência ou no
início da adultez, logo tendo em conta que os estudantes se encontram nessa faixa etária, é
natural que reflictam esse fenómeno. Para além disso, é ainda necessário esclarecer se os
problemas mentais já existiam ou não antes da entrada da universidade, o que só é possível
através de estudos longitudinais.
Embora estes estudos sejam escassos, existem pelo menos dois que nos proporcionam
algumas informações. O primeiro, realizado há mais de 20 anos, mostrou aumentos
significativos no sofrimento psicológico nos indivíduos entre dois meses antes de ingressarem
no ensino superior e seis semanas depois de estarem no curso (Fisher & Hood, 1987). Noutro
estudo longitudinal mais recente, os resultados foram mais complexos. Embora 29% dos alunos
sem sintomas antes tenham desenvolvido ansiedade ou depressão depois de estarem no curso,
36% dos que tinham sintomatologia parecerem ter recuperado durante o curso (Andrews &
Wilding, 2004).
Outro argumento é o de que este agravamento da saúde mental dos estudantes espelha o
acréscimo de problemas na população em geral (Royal College of Psychiatrists, 2003). Com
efeito, a prevalência de todas as perturbações severas aumentou 20% de 1992 para 2002 na
população geral (Kessler et al., 2006). Apesar disso, a saúde mental dos estudantes não parece
ser um fiel retrato da população, uma vez que há dados que indicam que a saúde dos estudantes
é pior e que os níveis de bem-estar são inferiores aos da população geral (Roberts, Golding,
Towell, & Weinreb, 1999; Stewart-Brown et al., 2000).
Conclusões
Com base nos dados apresentados, parece-nos possível concluir que a saúde mental dos
estudantes do ensino superior tem vindo, efectivamente, a piorar nos últimos anos, o que vem
criar novos desafios às instituições do ensino superior. Apesar de a procura de apoio
psicológicos nas Instituições do Ensino Superior estar a aumentar, os recursos disponíveis são
ainda limitados, gerando muitas vezes listas de espera morosas (Archer & Cooper, 1998). Em
Portugal, embora o panorama esteja a melhorar, ainda não se atingiu o objectivo da existência de
pelo menos um serviço por instituição do ensino superior (Aastrup, Katzensteiner, Ferrer-Sama,
& Rott, 2007).
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Para além da oferta de serviços acessíveis e com rápida capacidade de resposta, as
instituições deveriam apostar na prevenção, promovendo, por exemplo, programas de gestão do
stress e organizando workshops sobre reconhecimento de sinais de alarme de problemas
mentais. Alguns testes sobre problemas de saúde mental comuns, bem como informações acerca
de serviços de aconselhamento e outros recursos deveriam ser disponibilizados online, já que os
estudantes passam, hoje em dia, muito tempo a navegar na Internet. Iniciativas que envolvam os
alunos directamente no processo de ajuda, como o peer counselling, são também altamente
aconselhadas (Kadison, 2004).
Outra possibilidade poderia passar pela aplicação, a todos os alunos, de uma medida de
despistagem de problemas de saúde mental sérios. Essa medida deveria ser estandardizada, para
que fosse possível estabelecer comparações entre diferentes períodos temporais e entre
diferentes instituições no que concerne ao estado de saúde mental dos seus estudantes (Sharkin
& Coulter, 2005). A partir dos resultados, os serviços de aconselhamento abordariam apenas os
alunos que apresentassem resultados mais preocupantes, através de mais testes ou entrevistas
clínicas que poderiam resultar, se necessário, na prestação de apoio psicológico (Koltko-Rivera,
2007).
Se, por um lado, é necessário apostar na investigação para compreender melhor as causas
da deterioração da saúde mental dos estudantes, por outro lado, é imprescindível ajustar o
funcionamento das instituições do ensino superior para responder da melhor forma possível às
necessidades actuais dos estudantes, promovendo o seu desenvolvimento psicológico e o seu
sucesso académico.
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Intervenção no Stress em Contexto Académico: Meta-análise reflexiva de estudos actuais
Beatriz de Oliveira, Dayana Feiteira, Jacqueline Ferreira & Laura Alho
Universidade de Aveiro
O conceito de stress na linguagem científica foi primeiramente utilizado por Selye (1974;
cf. Pereira 2006), sendo definido como uma resposta não específica do organismo a qualquer
tentativa de alteração do seu equilíbrio, podendo ser uma experiência positiva (eustress) ou
negativa (distress). Segundo o autor, não é possível viver completamente livre de stress, na
medida em que este pode ser necessário para que o indivíduo tenha energia suficiente para reagir
às situações do dia-a-dia (Selye, 1980; cf. Pereira, 2006).
O termo stress é habitualmente abordado em três perspectivas: o que o determina, as
respostas que induz e a forma como o indivíduo percepciona as exigências do meio e lhes faz
frente (Lazarus, 1993, cf. Pereira, 2006).
Alguns estudantes vivem níveis elevados de stress, podendo sofrer de problemas de
saúde mental. As consequências do stress podem ser devastadoras para alguns, especialmente
para os estudantes que estão em transição do secundário (casa) para a universidade (fora de
casa) (Robotham, 2008). Indo de encontro à investigação de Selye (1980; cf. Pereira, 2006), o
stress pode ter um efeito positivo ao permitir respostas eficazes em emergências, pensando-se
ser uma parte necessária do que significa ser estudante universitário.
Tão importante como definir e caracterizar o stress, é conhecer e compreender as suas
estratégias de gestão (coping) que estão disponíveis para o indivíduo. Tem-se considerado que,
embora o stress seja um aspecto inevitável da vida humana, é o coping que faz a grande
diferença (Lazarus, 1993, cf. Pereira, 2006).
Áreas como a Psicologia da Saúde têm sido orientadas para o estudo dos
comportamentos e atitudes preventivas e promotoras da saúde e bem-estar dos indivíduos.
Sendo o stress um dos factores que mais está relacionado com o bem-estar do indivíduo, este
estudo pretende fazer uma meta-análise reflexiva, revendo investigações feitas na área
relativamente às estratégias de intervenção mais aplicadas junto dos estudantes do Ensino
Superior (ES), a nível nacional e internacional, feitas nos últimos cinco anos.
Metodologia
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A nossa pesquisa foi efectuada através dos motores de busca B-ON, ColCat, Catálogo
Geral da Universidade de Aveiro, Google Scholar, ISI Web of Knowledge e Scielo, através das
seguintes palavras-chave nas Línguas Portuguesa e Inglesa: coping, ensino superior, estratégias,
intervenção, meta-análise e stress.
Centrámos a nossa pesquisa nos últimos 5 anos (2005-2010). A partir deste critério,
fizemos uma selecção de 65 artigos/ capítulos de livros/ teses, dos quais analisámos 15, tendo
optado pela exclusão das referências que se afastavam dos nossos objectivos ou que convergiam
com os resultados dos 15 seleccionados.
Estudos prévios de estudantes e stress
As primeiras investigações sobre stress no ES centraram-se em áreas com fortes
componentes vocacionais. Em termos metodológicos, a maioria dos estudos prévios focou-se em
inventários de auto-resposta descritos como medidores de stress, bem-estar e factores stressores,
apesar de ser questionável se, por um lado, uma pesquisa quantitativa fornece um insight
relativamente à explicação do stress nos estudantes, e se, por outro, os referidos instrumentos
falham ao não considerarem as variações que os indivíduos podem encarar como stressantes
(Robotham, 2008). O mesmo autor encontrou um número limitado de estudos longitudinais,
afirmando a carência de trabalho empírico na avaliação das estratégias usadas pelos indivíduos
para reduzir o stress após a entrada na universidade, declarando ainda que não está claro em que
medida o stress é uma consequência directa de entrar na universidade ou se os problemas
identificados já estavam presentes. Por outro lado, Ramos e Carvalho (2007) defendem a
ocorrência de um declínio do stress ao longo do curso.
Tipos de factores stressores
Os tipos de stressores publicados num artigo de Robotham (2008) encontram-se
compilados na Tabela 1.
Tabela 1. Tipos de factores stressores e suas possíveis consequências
Tipos de
factores stressores
Gestão do tempo

Autor(es)
Hardy

Ano
da
publicação
2003

Ausência
de
suporte
familiar e de amigos

Hudd et al.

2000
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Consequências da acção dos stressores
A falta de tempo pode traduzir-se num menor
número de horas de sono, o que pode reduzir a
habilidade dos estudantes para lidar com um
aumento de stress.
Aumento do stress.

Cumprimento de prazos

Misra et al.

2000

Transição para o ES

Ross et al.

1999

Controlo do tempo

Nonis et al.

1998

Problemas financeiros
Exames

Foster
Abouserie

1995
1994

Estudar num país que não
seja o de origem

Orepeza et al.

1991

Opressão pela carga de trabalho; medo de
falhar.
Novas responsabilidades; adaptação a um
meio social diferente; necessidade de manter
um determinado nível de desempenho
académico.
Não é a gestão do tempo em si que causa o
stress, mas a percepção individual do controlo
sobre o tempo.
Aumento das responsabilidades.
Fonte significativa de stress, especialmente a
percepção da avaliação.
A Língua é um dos principais obstáculos.

Respostas dos estudantes ao stress
As respostas dos estudantes ao stress podem ser caracterizadas em emocionais,
cognitivas, comportamentais e fisiológicas (Misra et al., 2000; cf. Robotham, 2008). Segue-se a
Tabela 2, que discrimina as respostas dos estudantes ao stress em diversas publicações citadas
num artigo de Robotham (2008).
Tabela 2. Respostas dos estudantes ao stress
Respostas
Problemas com o sistema imunitário
Baixo desempenho académico
Sentimento de insatisfação relativamente à saúde,
ao peso, e ao nível de aptidão (baixa auto-estima)
Aumento do consumo de álcool
Ideação suicida
Maior probabilidade de fumar

Autor
Sarid et al.
Bennett
Hudd et al.

Ano da publicação
2004
2003
2000

Morgan
Hirsch et al.
Naquin et al.

1997
1996
1996

Estratégias de intervenção para gestão do stress
O aluno deve desenvolver aptidões de forma a saber lidar com o processo de transição
para o ES, com a vida académica e com o seu desenvolvimento pessoal e social. Nessa medida,
deve procurar optar por estilos de vida promotores de comportamentos saudáveis, pois o sucesso
académico depende, em parte, da saúde e do bem-estar do aluno. Quando tal não acontece
surgem diversos problemas, desde os de desenvolvimento pessoal aos de natureza
psicopatológica (Ferraz & Pereira, 2002; Pereira, 1998; cf. Pereira, 2006).
Nesta altura, devem ser consideradas intervenções, que podem ser conceptualizadas
quanto ao nível, âmbito e foco da intervenção (relativamente ao contexto e ao indivíduo), aos
resultados esperados e à filosofia geral da intervenção (Dewe, 1994; cf. Robotham, 2008).
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As intervenções destinam-se a ajudar o indivíduo a lidar com o stress, girando
frequentemente em torno de estratégias de coping. O conceito de coping define-se como os
esforços cognitivos e comportamentais necessários para gerir exigências específicas, internas
e/ou externas, que são avaliadas como excedendo, ou como estando nos limites dos recursos
pessoais – ou seja, não se refere às coisas que acontecem, mas àquelas que as pessoas pensam
que acontecem ou que podem acontecer (Ribeiro, 2009).
As instituições de ES são responsáveis pelo fornecimento de recursos apropriados que
permitam aos indivíduos lidar com o stress. O coping pode envolver tentativas de mudar o
ambiente (focado no problema) ou tentativas de mudar o significado que o evento em questão
tem para o indivíduo (focado na emoção) (Lazarus et al., 1984; cf. Robotham, 2008).
Questiona-se sobre se os alunos estão aptos para reconhecer que estão sob stress.
Existem também alguns estudantes que são relutantes em usar os serviços disponíveis ao
temerem o estigma de serem vistos como tendo precisado de ajuda, havendo estudos que
mostram que os estudantes do sexo feminino procuram mais facilmente ajuda profissional
(aconselhamento) e ajuda informal (família, amigos) (Robotham, 2008), o que converge com o
estudo de Oliveira, Monteiro, Alho, Tavares e Diniz (2010), que demonstrou que as raparigas
estão menos integradas aquando do ingresso no ES, manifestando maiores dificuldades de
adaptação.
Por fim, alguns autores defendem que pode ser possível aumentar a capacidade do
indivíduo em lidar com o stress ao aumentar a sua auto-estima, enquanto que outros afirmam
que uma baixa auto-estima pode ser uma consequência de se estar sujeito a longos ou
recorrentes períodos de stress (Robotham, 2008).
A Tabela 3 apresenta diversos tipos de intervenção que a literatura demonstra serem os
mais eficazes no combate ao stress no ES.
Tabela 3. Tipos de intervenção no stress no ES.
Tipo de intervenção

Autor

Mindfulness-Based
Stress Reduction

Andersson,
Johnsson,
Berglund,
Ojehagen

Mindfulness-Based
Stress Reduction

Ano
de
publicação
2009
&
2009

Coping

Neely, Schallert,
Mohammed,
Roberts, & Chen
Ugurlu & Ona

Intervenção ao nível da
motivação
Terapia
Racional

Martins, Pacheco,
& Jesus
Oliveira

2008

2009

Estudos demonstram que esta técnica está
associada à Inteligência Emocional
(elevada
auto-consciência,
autoregulação,
motivação,
empatia,
sociabilidade) e melhoria da Imunidade.
Redução significativa de níveis de stress,
ansiedade e preocupação.
Relação negativa entre coping e ideação
suicida.
Pode ser desafiante, pois é difícil de
manipular os padrões motivacionais.
As emoções e os comportamentos são o

2008
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Resultados

Emotiva

Treino de Resolução de
Problemas

Oliveira

2008

Relaxamento
(exemplos:
Relaxamento
Progressivo
de
Jacobson, Relaxamento
Autógeno de Schultz,
Biofeedback)
Intervenção ao nível
dos métodos de estudo

Oliveira

2008

Martins & Jesus

2007

Mindfulness-Based
Stress Reduction
Suporte social – peer
counselling
Promoção de estilos de
vida saudáveis
Suporte
social
–
família/ bom ambiente
de trabalho

Shapiro, Brown
& Biegel
Costa & Leal

2007

Pereira et al.

2006

Seco, Casimiro,
Pereira, Dias &
Custodio

2005

resultado das crenças de um indivíduo e a
meta é ajudá-lo a identificar a sua
interpretação distorcida da realidade e os
seus pensamentos disfuncionais, de modo
a que estes possam ser substituídos por
outros mais adaptativos.
As soluções são definidas como qualquer
resposta destinada a mudar a natureza da
situação problemática, as reacções
emocionais ou ambas, sendo consideradas
eficazes as que permitem o alcance dos
objectivos, minimizando os custos ou
consequências negativas e maximizando
os benefícios ou consequências positivas.
O uso repetido de uma resposta de
relaxamento previne ou melhora os
transtornos mediados pelo stress; com o
relaxamento obtém-se uma diminuição da
activação fisiológica do indivíduo, que é
acompanhada de uma sensação de calma
e de bem-estar.
É relativamente fácil e eficaz a
modificação de padrões comportamentais
a este nível.
Redução significativa de níveis de stress,
ansiedade e preocupação.
Estratégia bastante eficaz.

2006

Forma de intervenção de combate às
causas explicativas do insucesso escolar.
Actuam ao nível da auto-estima, na
promoção de humor positivo e de
optimismo, diminuindo o stress e
sentimentos de solidão e de fracasso.

Conclusão
A nossa pesquisa permitiu fazer um levantamento de vários tipos de factores stressores
característicos do ES. Através da sua análise, pode-se inferir que esses factores são dificilmente
extinguíveis, pois são maioritariamente inerentes ao processo universitário, isto é, para uma
diminuição dos mesmos e das suas consequências, a melhor solução parece ser intervir ao nível
da sua gestão.
O stress pode ter consequências negativas a curto e a longo prazo na vida do estudante,
sendo importante tanto promover a sua diminuição através de diversas estratégias, como
fomentar comportamentos saudáveis para diminuir o seu impacto. Assim, consideramos que a
solução do problema está em aprender a gerir o stress, através do desenvolvimento de recursos
individuais.
A literatura tem sugerido diferentes tipos de intervenção, alguns dos quais eram
expectáveis quando iniciámos esta meta-análise. Vários estudos indicam que as estratégias mais
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frequentes são o suporte social (familiar e de relações interpessoais), a promoção de estilos de
vida saudáveis, intervenções ao nível dos métodos de estudo e da motivação e ajuda na gestão
de tempo, o que se verifica nacional e internacionalmente.
Outras técnicas têm sido apontadas como bastantes eficazes, como por exemplo, o
Mindfulness aplicado à redução do stress, que actua ao nível de vários constructos como, por
exemplo, a Inteligência Emocional. A Terapia Racional, o Treino de Resolução de Problemas e
o Relaxamento são outras estratégias de intervenção usadas para o mesmo objectivo. Verifica-se
que, a nível nacional são as mais frequentemente utilizadas, sendo que o Relaxamento tem um
papel de destaque, sendo exemplos o Relaxamento Progressivo de Jacobson, o Relaxamento
Autógeno de Schultz e, mais recentemente, o Relaxamento por Biofeedback, que começa a ser
uma área de grande utilidade e pertinência.
Esta

meta-análise

permitiu-nos,

igualmente,

verificar

que,

relativamente

aos

instrumentos de avaliação e medição de stress, diversos autores sugerem uma carência de
métodos qualitativos para o efeito. Outra questão que se coloca prende-se com o uso de
diferentes instrumentos para avaliar o mesmo constructo, ou seja, os diversos estudos que
analisámos utilizaram diferentes instrumentos e isso pode explicar os diferentes níveis de stress
e de eficácia das intervenções.
A literatura mostra-nos a existência de diversas estratégias de intervenção bastante
eficazes ao nível da redução e prevenção do stress no ES. A responsabilidade passa, agora, para
as instituições de ensino, que devem promover a implantação e desenvolvimento destes
serviços, tendo como objectivo a melhoria da qualidade de vida e do desempenho académico
dos seus alunos.
Finalmente, é importante dizer que existem diversas universidades que já contam com
serviços de apoio psicológico, devendo-se, nestes casos, apostar na divulgação e desmistificar a
ideia pejorativa tão associada ao facto de se pedir ajuda.

Referências
Andersson, C., Johnsson, K. O., Berglund, M., & Ojehagen, A. (2009). Intervention for hazardous alcohol use and
high level of stress in university freshmen: A comparison between an intervention and a control University.
Brain Research , 61-71.
Costa, E., & Leal, I. (2006). Estratégias de coping em estudantes do Ensino Superior. Análise Psicológica, 2
(XXIV), 189-199.
Martins, A., Pacheco, A., & Jesus, S. (2008). Estilos de vida de estudantes do ensino superior. Mudanças –
Psicologia da Saúde, 16 (2), 100-105.

537	
  
	
  
	
  

Martins, A., & Jesus, S. (2007). Escala de avaliação de estilos de vida e métodos de estudo para o ensino superior.
Psycaware, 1, 1-9.
Neely, M., Schallert, D., Mohammed, S., Roberts, R., & Chen, Y. (2009). Self-kindness when facing stress: the role
of self-compassion, goal regulation, and support in college students. Motivation and Emotion, 33 (1), 88-97.
doi: 10.1007/s11031-008-9119-8
Oliveira, B., Monteiro, C., Alho, L., Tavares, J., & Diniz, A. (2010). Escala de Integração Social no Ensino
Superior (EISES): estudos de validade com estudantes da Universidade de Aveiro. In C. Nogueira, I. Silva,
L. Lima, A. T. Almeida, R. Cabecinhas, R. Gomes, C. Machado, A. Maia, A. Sampaio & M.C. Taveira
(Eds.), Actas do VII Simpósio de Investigação em Psicologia (pp. 103-115). Braga, Portugal: Universidade
do Minho.
Oliveira, T. (2008). “Stress em linha”: Programa de intervenção no ensino superior. Dissertação de Mestrado
apresentada à Universidade de Aveiro. Aveiro: Universidade de Aveiro.
Pereira, A. (2006). Stress e doenças: Contributos da Psicologia da Saúde na última década. In I. Leal (Eds.)
Perspectivas em Psicologia da Saúde (pp. 145-167). Coimbra: Quarteto Editora.
Pereira, A., Motta, E., Vaz, A., Pinto, C., Bernardino, O., Melo, A., Ferreira, J., Rodrigues, M. J., Medeiros, A., &
Lopes, P. (2006). Sucesso e desenvolvimento psicológico no Ensino Superior: Estratégias de Intervenção.
Análise Psicológica, 1 (XXIV), 51 – 59.
Ramos, S., & Carvalho, A. (2007). Nível de stress e estratégias de coping dos estudantes do 1º ano do ensino
universitário

de

Coimbra.

Consultado

em

Março

de

2010,

a

partir

de

http://www.psicologia.com.pt/artigos/textos/A0368.pdf
Ribeiro, J. (2009). Coping: estratégias para redução do stress. Executive Health and Wellness, 1 (9), 28-29.
Robotham, D. (2008). Stress among higher education students: towards a research agenda. High Education, 56,
735-746.
Seco, G., Pereira, I., Dias, I., Casimiro, M., Custódio, S. (2005). Para uma abordagem psicológica da transição do
Ensino Secundário para o Ensino Superior: Pontes e alçapões. Psicologia e Educação, IV (1). Leiria:
Instituto Politécnico de Leiria.
Shapiro, S., Brown, K., & Biegel, G. (2007). Teaching selfcare to caregivers: Effects of mindfulness-based stress
reduction on the mental health of therapists in training. Training and Education in Professional Psychology,
1, 105–115. doi: 10.1037/1931-3918.1.2.105.
Ugurlu, N., & Ona, N. (2009). Relationship between the stress-coping levels of university students and their
probability of committing suicide. Social behavior and personality, 37 (9), 1221-1230. doi:
10.2224/sbp.2009.37.9.1221

538	
  
	
  
	
  

	
  
Níveis de Stress no Ensino Superior
Ana Catarina Veríssimo, Ana Rita Costa, Eliana Gonçalves & Filipa Araújo
Universidade de Aveiro
Nos dias que correm o stress mina a qualidade de vida e as relações afectivas tornam-se,
hoje em dia, no principal motivo de procura de ajuda médica. A origem do conceito de stress
remonta aos anos 50 com Selye que descreveu o stress como uma experiência, positiva
(eustress) ou negativa (distress). De acordo com este autor, não é possível viver completamente
liberto de stress, na medida em que este pode ser necessário para que o indivíduo possa ter
energia suficiente para reagir às situações do quotidiano (Seyle, 1980 cit. in Pereira, 2006).
Lazarus e Folkman (1984) entenderam o stress psicológico como “uma relação particular entre a
pessoa e o ambiente que é avaliada por esta como excedendo os seus recursos e ameaçando o
seu bem-estar” (cit. in Jardim & Pereira, pp.26, 2006). Considerado o mal do século, o stress é
um excesso de tensão acumulada que nasce justamente da urgência interior de cada um em
conciliar diferentes obrigações, necessidades e expectativas que dominam a vida, todas
reivindicando a sua prioridade (Castro, 2004). Assim, pode considerar-se o stress como algo
intrínseco e, por vezes, muito perturbador e provocador de desequilíbrio físico e psicológico. O
interesse pelo estudo do stress está igualmente relacionado com o seu impacto no bem-estar
psicológico e físico dos sujeitos. De facto, quando o stress é compreendido negativamente ou se
torna excessivo pode afectar não somente a realização académica como também a saúde dos
estudantes (Misra et al., 2000; Sheu et al., 2002 cit. in Custódio, Pereira & Seco, 2009). Uma
resposta de stress desencadeia-se e determina alterações, biológicas, cognitivo-emocionais e
comportamentais. Sendo que estas alterações, dependendo da sua intensidade, acarretam danos
que poderão repercutir-se no desenvolvimento das actividades diárias (Claudino & Cordeiro,
2006).
Segundo Lazarus (1993), de uma forma sintética, pode-se dizer que o stress tem vindo a
ser abordado em três perspectivas: as situações ou condições que o determinam, as respostas que
induzem o sujeito (quer a nível biológico, psicológico e/ou social), e, por último, ao nível de
uma perspectiva transaccional que estuda a forma como o indivíduo percepciona as exigências
do meio e celebra transacções para lhe fazer face (cit. in Jardim & Pereira, 2006).
A entrada no Ensino Superior é um acontecimento relevante na vida do estudante que
implica frequentemente grandes mudanças, pelo que pode ser vivenciada como stressante (Lu,
1994). No contexto do Ensino Superior, os estudantes estão expostos a numerosas situações
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desencadeadoras de stress, como os exames, as comunicações orais, ou seja, novas exigências
pessoais e socais durante a entrada e posterior adaptação à universidade. Assim, torna-se
importante avaliar o significado que se atribui às situações ditas como stressantes, já que tudo
passa pelo modo como se gere o stress e, pela forma adaptativa (ou não) como se responde aos
acontecimentos que fazem parte da vida diária. O estudante necessita de se ajustar a todo um
conjunto de mudanças, e o apoio encontrado junto dos pares, na família e nos professores,
parece ser decisivo para este processo (Machado & Almeida, 2000 cit. in Costa & Leal, 2006;
Fisher, 1994).
Pereira e colaboradores (2004), procuraram identificar factores indutores de stress em
estudantes universitários, tendo identificado quatro dimensões indutoras de stress,
nomeadamente, a ansiedade de avaliação, a auto-estima e o bem-estar, a ansiedade social e os
problemas sócio-económicos (Pereira, 2006 cit. in Costa & Leal, 2006).
Relativamente ao sexo, de um modo geral, as mulheres tendem a ser mais afectadas pelo
stress do que os homens (Santos, Fonseca, Vasconcelos & Tap, 2004 cit. in Custódio, Pereira &
Seco, 2009). Numa outra investigação, Francisco (2009) constatou igualmente que as estudantes
apresentavam sintomas cognitivos e psicológicos superiores aos estudantes do sexo masculino
(cit. in Custódio, Pereira & Seco, 2009).
O objectivo deste estudo é identificar os níveis de stress dos estudantes do Ensino
Superior da Universidade de Aveiro, comparando as suas diferenças em função do sexo, idade,
opção vocacional e expectativas relativamente ao curso.
Método
Participantes
Trezentos e noventa estudantes da Universidade de Aveiro, inscritos no ano lectivo de
2009/2010 de diferentes áreas científicas, sendo 179 (45,9%) do sexo masculino e 211 (54,1%)
do sexo feminino, participaram neste estudo. A faixa etária da amostra total variou de 18 a 56
anos, com média de 21,91 anos (DP = 4,83).
Instrumentos
O protocolo de avaliação utilizado foi o Inventário do Stress em Estudantes
Universitários (Pereira et al., 2003).
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O Inventário do Stress em Estudantes Universitários (Pereira et al., 2003), permite
identificar os factores indutores de stress em contexto universitário, numa escala com resposta
tipo Likert de 1 a 5, onde 1 é o valor mínimo e 5 o valor máximo.
Inicialmente neste inventário, construíram-se 50 itens com resposta ordinal de cinco
posições e de auto-resposta. Submetidos a análise factorial permaneceram 24 itens distribuídos
por quatro factores, nomeadamente, ansiedade aos exames/avaliações com oito itens; autoestima e bem-estar com oito itens; ansiedade social com cinco itens e condições sócio
económicas com três itens (Ribeiro, 2007).
Procedimento
Após a apresentação formal dos objectivos do estudo junto dos participantes, foram
fornecidas algumas informações genéricas acerca do questionário, bem como as respectivas
instruções para o seu preenchimento. Seguidamente, foi obtido o consentimento informado
verbalmente para a aplicação dos questionários, sendo que os estudantes foram informados da
não obrigatoriedade e assegurados quanto ao sigilo e demais praticas éticas.
Os dados foram analisados com a ajuda do programa Statistical Package for social
Sciences versão 17.0 (SPSS).
Resultados
Relativamente às situações que são percebidas pelos estudantes como sendo geradoras de
stress podemos constatar, com base na Tabela 1, que o factor ansiedade aos exames (25%) é o
que apresenta um valor mais elevado, subsequentemente do factor auto-estima e bem-estar
(22%), o factor ansiedade social (13%) e, por fim, o factor condições sócio-económicas (8%)
(Tabela 1).
Tabela 1: Medidas descritivas aos factores da escala
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

F1

390

11

39

25,45

6,249

F2

390

6

40

21,96

6,475

F3

390

5

24

12,63

3,751

F4

390

3

19

8,24

2,672

Sexo

390

1

2

1,46

,499

Valid N (listwise)

390

No que respeita às diferenças de stress em função do sexo dos participantes, pode
verificar-se que em todos os factores e na escala total, os estudantes do sexo feminino

541	
  
	
  
	
  

apresentam níveis superiores de stress em detrimento dos estudantes do sexo masculino,
contudo os resultados não são significativos (Tabela 2).

Tabela 2: Medidas descritivas por sexo
F1
F2
F3
F4

Sexo

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Feminino

211

26,80

6,127

,422

Masculino

179

23,85

6,028

,451

Feminino

211

22,70

6,578

,453

Masculino

179

21,08

6,257

,468

Feminino

211

13,05

3,730

,257

Masculino

179

12,13

3,724

,278

Feminino

211

8,65

2,571

,177

Masculino

179

7,76

2,716

,203

A opção vocacional e o factor auto-estima e bem-estar encontram-se correlacionados, r =
.0106 (p<.05). Apesar de existir correlação esta não é significativa, no entanto dentro dos quatro
factores esta é a única que apresenta correlação positiva com a opção vocacional (p=.04) (Tabela
3). Relativamente às expectativas do curso, não se verifica correlação com os factores de stress
(p>.05) (Tabela 4).
Tabela 3: Correlações entre factores da escala e opção vocacional

F1

Pearson Correlation

F1

F2

F3

F4

Opção
Vocacional

1

,531**

,502**

,441**

-,023

,000

,000

,000

,652

390

390

Sig. (2-tailed)
N
F2

F3

F4

Opção Vocacional

390

Pearson Correlation

,531

Sig. (2-tailed)

,000

N

390

Pearson Correlation

,502

Sig. (2-tailed)

,000

N

390

**

1
390

**

,469

**

390
**

,000

390

390

1

,371

Pearson Correlation

,441

,468

Sig. (2-tailed)

,000

,000

N

390

390

390
**

,468

,000

,000
,371

**

,036
390
**

,003

390

390

1

,065
,203

390

390

390
1

-,023

,106

,003

,065

Sig. (2-tailed)

,652

,036

,958

,203

N

390

390

390

390
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,106*

,958

,000
*

390
**

,000

Pearson Correlation

**p < 0.01; * p < 0.05

	
  

,469

390
**

390

Tabela 4: Correlações entre factores da escala e expectativas do curso

F1

Pearson Correlation

F1

F2

F3

F4

Expectativas do
Curso

1

,531**

,502**

,441**

,040

,000

,000

,000

,435

390

390

390

Sig. (2-tailed)
N
F2

F3

F4

Expectativas do Curso

390

Pearson Correlation

,531

Sig. (2-tailed)

,000

N

390

**

1

,469

390
**

,469

**

**

,468

,000

,000

390

390

1

,371

390
**

,084
,096
390

**

Pearson Correlation

,502

,087

Sig. (2-tailed)

,000

,000

N

390

390

Pearson Correlation

,441**

,468**

Sig. (2-tailed)

,000

,000

,000

N

390

390

390

390

390

Pearson Correlation

,040

,084

,087

,088

1

Sig. (2-tailed)

,435

,096

,087

,084

N

390

390

390

390

,000

,087

390

390

390

,371**

1

,088
,084

390

**p < 0.01;

Discussão
Segundo Ferreira (2007), o nível de stress é decrescente do factor ansiedade aos exames
ao factor ansiedade social, seguindo-se dos factores condições sócio-económicas e auto-estima e
bem-estar. No entanto, com a análise dos dados recolhidos, verificou-se que a ansiedade aos
exames é o factor que causa maior nível de stress nos estudantes, seguido pelo factor autoestima e bem-estar, ansiedade social e, como menos stressante o factor condições sócioeconómicas. Assim, os dados recolhidos não suportam a literatura referida anteriormente.
Contudo, e sendo que a ansiedade aos exames é ainda um factor que causa elevados
níveis de stress torna-se essencial estimular e dotar os estudantes de estratégias quer cognitivas
como comportamentais e emocionais para ultrapassar/minimizar o stress. Para assim deste
modo, estes estarem aptos a lidar com o stress, nomeadamente as situações de avaliação
relacionadas com o desempenho académico individual (desenvolvimento de estratégias de
gestão de stress, estratégias de coping).
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No que diz respeito a diferenças entre os sexos, as mulheres revelaram níveis de stress
mais elevados, em comparação com os homens, tal como seria esperado, tendo em conta os
resultados de várias investigações existentes (Calais, Andrade & Lipp, 2003; Loureiro et al.,
2008; Pereira et al., 2004; cit. in Custódio, Pereira & Seco, 2009). Embora os dados analisados
relativamente ao sexo suportem a literatura, não se verificam diferenças estatisticamente
significativas na amostra analisada do presente estudo.
Com efeito, o sexo feminino parece ser mais vulnerável às manifestações do stress
evidenciando, de um modo geral, significativamente mais manifestações do stress do que o sexo
masculino. Relativamente à natureza das manifestações, o sexo feminino evidência
manifestações mais físicas e cognitivo-emocionais, enquanto que o sexo masculino evidencia
um maior predomínio de manifestações comportamentais (Custódio, Pereira & Seco, 2009).
Actualmente esta hipótese poder-se-á basear no facto da sociedade exigir por parte das
mulheres, de uma maneira geral, uma sobrecarga de actividades, onde a carreira (profissional ou
académica) é acrescida das exigências pessoais, biológicas, hormonais, sexuais e sociais (Calais,
Andrade & Lipp, 2003).
Ao nível da opção vocacional e das expectativas do curso verificou-se que a grande
maioria dos alunos frequentavam a sua opção vocacional e, que as suas expectativas do curso
tinham sido alcançadas. Não encontrando relação significativa entre estes itens e os factores de
stress.
Relativamente às limitações deste estudo, uma primeira diz respeito à recolha de uma
amostra de 390 alunos o que portanto, comparando a população académica da Universidade de
Aveiro, leva a inquirir se esta fosse mais abrangente as conclusões denotariam novos resultados,
novas diferenças. Por outro lado, o facto da investigação ter sido realizada apenas com
estudantes de uma universidade, o que poderá levar a uma possível generalização destes
resultados para outras instituições, este facto deverá ser encarado com reserva.
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Identificação de factores de risco para o desenvolvimento da depressão no jovem adulto:
Relação entre pessimismo, atitudes disfuncionais, neuroticismo e sintomatologia
depressiva
Sara Monteiro1, Carlos Silva1, Adriano Vaz Serra2 & Anabela Pereira1
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Os estudos epidemiológicos realizados nos últimos 15 anos demonstram que os
problemas de saúde mental constituem actualmente a principal causa de incapacidade e uma das
mais importantes causas de morbilidade nas nossas sociedades. De facto, as necessidades no
âmbito da saúde mental são de tal forma evidentes que exigem respostas atempadas e criativas
dos serviços de saúde, com o envolvimento de parceiros como outras estruturas públicas e
instâncias da comunidade.
Concretamente no que diz respeito à depressão no jovem adulto, o Relatório da
Comissão Europeia de 2000 sobre o estado da saúde dos jovens na União Europeia refere uma
taxa de prevalência da depressão de 4% no grupo etário dos 14 aos 17 anos e de 9% aos 18 anos.
A depressão é assim uma das perturbações mentais mais comuns na adolescência e jovem
adultez (Essau & Dodson, 1999). Adicionalmente, sabe-se que jovens com depressão
demonstram muitas vezes problemas académicos e relações interpessoais incapacitantes
(Kessler & Walters, 1998; Owens, Slee, & Shute, 2000) e que a depressão numa idade jovem
está associada a um prognóstico reservado, apresentando uma maior probabilidade de vir a ser
um problema crónico, até na idade adulta (Oldehinkel, Wittchen, & Schuster, 1999).
Desta forma, a necessidade de determinar os factores de risco e de protecção para o
desenvolvimento da depressão é crucial para que possamos actuar de forma mais fundamentada
na prevenção desta perturbação.
Com o presente estudo, pretendemos analisar a relação existente entre o pessimismo, as
atitudes disfuncionais, o neuroticismo e a sintomatologia depressiva numa amostra de jovens
adultos. As seguintes hipóteses foram estabelecidas: (a) quanto maior for o pessimismo, maior
será a sintomatologia depressiva; (b) quanto maior for o valor de atitudes disfuncionais, maior
será a sintomatologia depressiva; e (c) quanto maior for o neuroticismo, maior será a
sintomatologia depressiva.
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Método
Participantes
Participaram 250 estudantes do ensino superior, 30.8% do sexo masculino e 69,2% do
sexo feminino, sendo que 86.4% da amostra estuda na Universidade de Aveiro.
Instrumentos
O optimismo foi avaliado através da versão portuguesa do Life Orientation Test –
Revised (LOT-R; Scheier, Carver, & Bridges, 1994), traduzida e adaptada por Monteiro,
Tavares e Pereira (2006). Trata-se de um instrumento de auto-resposta que tem como objectivo
avaliar o optimismo disposicional através de um índice global. É constituído por 10 itens numa
escala de resposta likert que vai desde o discordo totalmente ao concordo totalmente.
As atitudes disfuncionais foram avaliadas através da versão portuguesa da Dysfunctional
Attitudes Scale (DAS; Weissman, 1979), traduzida e adaptada por Pinto Gouveia (1990). Tratase de um questionário de auto-resposta que tem como objectivo avaliar o grau em que o
respondente endossa a atitude representada em cada item em termos de nota global e sete
factores, a saber: factor geral, imperativos absolutistas, dependência/independência da
aprovação pelos outros, factor indiferenciado, realização pelo trabalho e perfeccionismo,
enfrentamento adaptativo e autonomia pessoal. É constituído por 40 itens, em que o respondente
avalia, através de uma escala de 7 pontos, que vai desde o concordo totalmente até ao discordo
totalmente.
O neuroticismo foi avaliado através da versão portuguesa do Eysenck Personality
Inventory (EPI; Eysenck & Eysenck, 1964) traduzida e adaptada por Vaz Serra, Ponciano e
Fidalgo Freitas (1980). Trata-se de um inventário de personalidade criado com o objectivo de
medir as dimensões da personalidade Neuroticismo-Estabilidade Emocional e ExtroversãoIntroversão. É constituído por 57 perguntas, das quais 9 correspondem à escala de mentira e, as
restantes, às duas dimensões mencionadas.
A sintomatologia depressiva foi avaliada através do Inventário de Avaliação Clínica da
Depressão (IACLIDE; Vaz Serra, 1994). Trata-se de um instrumento de auto-avaliação para
medir a intensidade dos quadros depressivos em termos de um valor numérico total e de quatro
tipos de perturbações distintas: alterações biológicas, sintomas cognitivos, modificação das
relações interpessoais, supressão ou alteração do desempenho de tarefa. Esta escala é constituída
por 23 itens diferentes, apresentadas sob a forma de uma escala tipo likert.

547	
  
	
  
	
  

Resultados
Apresentamos em primeiro lugar os resultados referentes à relação entre o optimismo e a
sintomatologia depressiva, seguindo-se os resultados referentes à relação entre as atitudes
disfuncionais e a sintomatologia depressiva e, finalmente, os resultados que dizem respeito à
relação entre o neuroticismo e a sintomatologia depressiva. Apresentamos ainda os resultados
respeitantes à diferença entre os sexos em relação às variáveis em estudo.
Relação entre optimismo e sintomatologia depressiva
Os resultados da análise de correlações entre o optimismo e a sintomatologia depressiva
mostram a existência de uma correlação negativa e estatisticamente significativa entre as duas
variáveis (r = -.63; p ≤ .001). Isto é, os jovens adultos que demonstram valores mais elevados de
optimismo, tendem a apresentar valores mais reduzidos de sintomatologia depressiva.
Relação entre atitudes disfuncionais e sintomatologia depressiva
No que se refere à relação entre as atitudes disfuncionais e a sintomatologia depressiva,
os resultados da análise de correlações indicam uma correlação positiva e estatisticamente
significativa entre as duas variáveis (r = .16; p ≤ .01). De acordo com o esperado, os jovens que
apresentam um valor mais elevado de atitudes disfuncionais, tendem a demonstrar valores
igualmente mais elevados de sintomatologia depressiva.
Relação entre neuroticismo e sintomatologia depressiva
Os resultados da análise de correlações entre o neuroticismo e a sintomatologia
depressiva mostram uma correlação positiva e estatisticamente significativa entre as duas
variáveis (r = .71; p ≤ .001). Ou seja, os jovens que demonstram um maior neuroticismo, tendem
a apresentar valores mais elevados de sintomatologia depressiva.
Diferenças entre os sexos
A análise da Tabela 1 permite referir que, com excepção do que se verifica para o
neuroticismo, não existem diferenças estatisticamente significativas entre os sexos em relação às
variáveis em estudo. No que se refere ao neuroticismo, verificamos que o sexo feminino
apresenta valores mais elevados do que o sexo masculino e que estas diferenças são
estatisticamente significativas.
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Tabela 1: Diferenças entre os sexos em relação às variáveis em estudo
Masculino
Média
Optimismo
Atitudes disfuncionais
Neuroticismo
Sintomatologia depressiva
*

Feminino

DP

Média

N=77
8.73

N=173
9.23
4.07
N=173
171.98
17.30
N=173

4.47

N=77
173.71
19.96
N=77
10.95

5.64

12.53
5.51
N=173
20.92
15.41

N=77
22.38

DP

18.73

Testes t para amostras
independentes
-.87n.s.
.70n.s.
-2.08*
.65n.s.

p≤.05; n.s. não significativo

Discussão
Com o presente estudo, procurámos analisar a relação existente entre o pessimismo, as
atitudes disfuncionais, o neuroticismo e a sintomatologia depressiva numa amostra de jovens
adultos.
Os principais resultados obtidos permitem-nos referir que as hipóteses inicialmente
formuladas foram confirmadas. De acordo com o esperado, verificámos que jovens adultos mais
pessimistas tendem a apresentar níveis mais elevados de sintomatologia depressiva. Este
resultado vai de encontro à teoria do desânimo aprendido (Abramson, Seligman & Teasdale,
1978), segundo a qual um estilo de atribuição pessimista estaria associado a uma maior
vulnerabilidade à depressão. Adicionalmente verificámos que jovens adultos com um valor mais
elevado de atitudes disfuncionais tendem igualmente a apresentar níveis mais elevados de
sintomatologia depressiva. Também este resultado está de acordo com o referido na literatura,
nomeadamente com o pressuposto de que as atitudes disfuncionais especificam contingências
excessivamente rígidas e inapropriadas para guiar e avaliar o nosso comportamento (Beck,
Rush, Shaw, & Emery, 1979) e poderão estar associadas a uma maior vulnerabilidade à
depressão. Finalmente, os nossos resultados indicaram uma associação positiva entre o
neuroticismo e a sintomatologia depressiva, mais uma vez em concordância com estudos
anteriormente resultados (Duggan, Sham, Lee, Minne, & Murray, 1995; Krueger, Caspi,
Moffitt, Silva, & McGee, 1996; Roberts & Kendler, 1999).
Encarados na sua globalidade, os nossos resultados sugerem que o optimismo poderá ser
considerado um potencial factor de protecção no desenvolvimento futuro de depressão, ao
mesmo tempo que as atitudes disfuncionais e o neuroticismo poderão ser apontados como
potenciais factores de risco. Em face destes resultados poderemos referir a importância de se
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actuar a nível preventivo, por exemplo, através de programas de promoção do optimismo e de
pensamentos racionais alternativos. Através destes, aumentaremos os níveis de optimismo e
diminuiremos os níveis de atitudes disfuncionais, reduzindo assim a probabilidade de
desenvolvimento de perturbação depressiva.
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Bem-estar psicológico e padrões de utilização da internet em estudantes do ensino superior
Filipa Oliveira25, Carla Vale Lucas1 & Luísa Soares26
Universidade da Madeira
Cada vez mais há uma maior preocupação com a saúde física e mental e o bem-estar
psicológico dos estudantes universitários (Connell, Barkham, & Mellor-Clarck, (2007). Os
estudantes estão sujeitos a enormes desafios e pressões desde a adaptação ao contexto
universitário, algo totalmente novo e desconhecido, e serem bem sucedidos academicamente.
Para além disto, confrontam-se, ainda, com as tarefas desenvolvimentais específicas do fim da
adolescência e entrada na vida adulta (Ferraz & Pereira, 2002), que consistem no
desenvolvimento da autonomia, no estabelecimento de relações interpessoais mais maduras com
os demais e na solidificação da identidade pessoal (Erikson, 1963).
Deste modo, a entrada no ensino superior constitui um período particularmente crítico, de
difícil adaptação e integração e propício ao desenvolvimento de distress psicossocial na
população estudantil (Sepúlveda, Carrobles, Gandarillas & Almendros 2002). Um estudo
recente de Furr, Westefeld, McConnell e Jenkins, (2001) revelou que aproximadamente 50%
dos estudantes universitários manifestam sintomas depressivos, pouco depois de entrarem na
faculdade. Um outro estudo de Wintre e Sugar (2000) referiu que também é frequente os
estudantes experienciarem sintomas de ansiedade e de solidão. Neste contexto, a adaptação do
estudante à universidade parece interferir ao nível do seu bem-estar psicológico.
Outro aspecto que tem sido muito estudado e apontado por muitos investigadores como
tendo também, um impacto significativo a nível do bem-estar dos estudantes universitários, são
os padrões de utilização da internet por parte dos estudantes (Kubey, Lavin & Barrows, 2001;
Kraut et al., 1998; Morahan-Martin, 2005). Efectivamente, a internet ocupa hoje, um papel
central na vida dos estudantes universitários (Morahan-Martin, 2005). Os estudantes desta
geração, cresceram na sociedade da informação e das novas tecnologias, sendo desde novos
ensinados e habituados a utilizar a internet para realizar trabalhos escolares e pesquisas de
campo. No entanto, a internet parece ter uma influência muito mais extensa no seu quotidiano,
chegando mesmo a modular as suas comunicações e as suas interacções sociais (MorahanMartin, 2005; Ogan, Ozakca & Groshek, 2008).
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O facto dos estudantes utilizarem a internet, diariamente e excessivamente, faz com que
esta possa ter efeitos negativos a nível do desenvolvimento pleno dos jovens e do seu bem-estar
(Kubey, et al., 2001; Kraut et al., 1998). Aliás, diversos estudos salientam que um uso intensivo
da internet pode gerar compulsão, dependência, isolamento social, e consequentemente
desencadear sintomas depressivos e de solidão (Kraut et al., 1998; Lavin, Marvin, MClarney,
Nola & Scott, 1999; Morahan-Martin, 2005).
Contudo, estudos mais recentes, apontam para o facto de o uso adequado e moderado da
internet poder contribuir para o estabelecimento, manutenção e expansão das redes sociais,
sobretudo junto de pessoas que se encontram isoladas das demais devido a problemas de saúde e
distância geográfica, uma vez que a internet permite comunicar de forma rápida, simples, fácil e
mais barata (Stafford, Kline & Dimmirck, 1999; Shaw & Gant, 2002). De igual modo, a internet
parece possibilitar aos indivíduos, em especial aos mais introvertidos, uma arena para
explorarem aspectos da sua identidade, sexualidade, intimidade e outras questões importantes do
seu desenvolvimento, contribuindo assim para melhorar o bem-estar emocional do indivíduo
(Morahan-Martin & Schumacker, 2003).
Parece-nos importante conhecer o perfil do estudante da universidade da Madeira a nível
de saúde mental e padrões de utilização da internet. Não só pela especificidade geográfica onde
se localiza a Universidade, mas também de modo a desenvolver estratégias de intervenção mais
efectivas e adequadas às reais necessidades dos estudantes e sustentadas empiricamente. De
facto, poucos estudos têm sido efectuados junto desta população, contrastando com a tendência
que se tem verificado internacional e nacionalmente. Neste sentido, o presente estudo de cariz
exploratório, tem como objectivos principais: explorar os níveis de bem-estar psicológico;
analisar os padrões de utilização da internet por parte dos estudantes em termos de frequência,
razões e comportamentos face à internet e averiguar se existe uma relação entre os níveis de
bem-estar psicológico e a utilização da internet pelos estudantes
Método
Participantes
A amostra foi composta por 300 estudantes da universidade da Madeira inscritos em
diferentes cursos de distintas áreas científicas e anos. Deste modo, 48% dos estudantes são da
área das humanidades e ciências sociais, 23% da área das ciências naturais e matemáticas, 23%
da área da gestão/economia e apenas 6% da área das artes e design. Cerca de 57% dos
estudantes é de 1º ano, 26% de 2º ano, 10% de 3ª ano e 10% de 4ºano. A selecção dos
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participantes foi feita de modo não aleatório e pelo método de conveniência. Metade da amostra
(63%, n = 189) é do sexo feminino, sendo os restantes 37% do sexo masculino (111), com
idades compreendidas entre 18 e os 52 anos (M = 24.5, DP = 7,77).
Instrumentos
Utilizaram-se dois instrumentos de avaliação, nomeadamente o CORE-OM (Clinical
Outcome in Routine Evaluation – Outcome Measure) e o questionário “Questões sociais na
utilização da Internet”. O CORE-OM foi adaptado e traduzido a partir da versão original inglesa
(CORE System group, 1998). É composto por quarto domínios: Bem-estar subjectivo (4 itens),
problemas (12 itens), funcionamento de vida/social (12 itens) e comportamentos de risco (6
itens). A média dos 34 itens do questionário indica o nível de distress psicológico do indivíduo.
Este instrumento revelou uma boa fidelidade e consistência interna (Mellor-Clark, Evans,
Connell, Barkham, Margison, McGrath, Mellor-Clark & Audin, 2002). O coeficinete de alpha
de Cronbach nas diferentes subescalas varia entre .792 a .882, revelando uma boa consistência
interna.
O questionário “Questões sociais na utilização da internet” desenvolvido por Soares e
Almeida (2008), que avalia os padrões de utilização da internet nos estudantes universitários é
composto por quatros secções: dados sócio-demográficos; experiência da internet; razões para
utilizar a internet e comportamentos face à utilização da internet. É um questionário de autopreenchimento. O alpha de Cronbach das diferentes subescalas do respectivo questionário varia
entre .689 a .84, revelando uma consistência interna satisfatória.
Procedimentos
O processo de recrutamento dos estudantes e os instrumentos de avaliação foram revistos
e aprovados pelo Reitor da Universidade. Os estudantes foram recrutados durante as aulas com a
permissão do professor e assinaram uma declaração de consentimento informado. Os dados
recolhidos foram introduzidos e analisados no programa SPSS (versão 17.0 para Windows).
Resultados
Os resultados são apresentados em duas secções principais. Na primeira secção, apresentase os resultados da análise descritiva das várias variáveis em estudo e na segunda secção os
resultados da análise correlacional de Spearman entre o distress psicológico e variáveis da
internet.
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Secção 1: Análise descritiva das variáveis em estudo
Distress psicológico.
O quadro 1 apresenta as médias, os desvios padrões e os valores mínimos e máximos de
cada uma das sub-escalas do CORE-OM. Atendendo ao score total do CORE-OM (M =. 84) e
respectivo desvio-padrão (DP= 1.05) e comparando com os valores estipulados da população
clínica (CORE system group, 1998), os níveis de distress psicológico dos estudantes da nossa
amostra são relativamente baixos, estando assim abaixo do valor do cut-off (inferior a 1.00).
Todavia, 32% dos estudantes apresentam níveis de distress psicológico, de relativamente
moderado a severo. Relativamente à sub-escala do funcionamento de vida, observa-se que cerca
de 16% dos estudantes apresentam valores clinicamente significativos. Aproximadamente 22%
dos estudantes identificam problemas/sintomas de foro psicológico. Na sub-escala Bem-estar
subjectivo, cerca de 25% dos estudantes manifestam níveis de bem-estar subjectivo baixos. Por
último, 96% dos estudantes não apresentam índices que indiquem risco para si e para outros.
Tabela 1: Valores médios, desvio padrão, máximo e mínimos das sub-escalas
do CORE-OM

Bem-estar subjectivo
Problemas
Trauma
Ansiedade
Depressão
Problemas físicos
Funcionamento de vida
Funcionamento geral
Funcionamento social
Funcionamento fechado
Comportamentos de Risco
Risco para o próprio
Risco para os outros
Score Total Média

Média

SD

Min.

Máx.

1.09
1.07
.79
1.14
.97
1.44
1.00
1.37
.69
.96
.20
.13
.36
.84

.78
.78
1.01
0.72
.78
.93
.57
.68
.72
.61
.20
.37
.58
.54

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

3.25
3.42
4.00
3.25
3.50
5.00
2.75
3.75
3.75
3.00
2.33
2.75
3.50
2.79

Experiência da Internet.
Mais de metade dos estudantes (59%) acedem à internet várias vezes ao longo do dia,
sendo que 22% dos estudantes acedem à internet apenas uma vez por dia. Cerca de 58% dos
estudantes gastam em média mais de três horas por dia, navegando na internet.
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Razões apontadas para a utilização da internet.
As razões apontadas mais frequentemente pelos estudantes para a utilização da internet
são: comunicar com familiares e amigos (M = 3.53, DP = 1,00), realizar trabalhos académicos
(M = 3.94, DP = 0.77), recreação e relaxamento (M = 3.10, DP = 0.99) e encontrar informação
de interesse pessoal (M = 3.51, DP = 0.89). Em contrapartida, as razões menos citadas para
utilizarem a internet foram: partilhar fantasias e/ou ideias (M = 1.90, DP = 0.84), gastar tempo
por gastar (M = 1.92, DP = 0.96), obter apoio emocional (M = 1.45, DP = 0.75), jogos on-line
(M = 1.62, DP = 0.89) e consulta de páginas para adultos (M = 1.54, DP = 0.854).
Comportamentos dos estudantes face à internet.
Os estudantes adoptam, em geral, uma atitude positiva face à internet, na medida em que
referem que esta facilita a realização de trabalhos académicos (M = 3.90, DP = .91), assim como
gostam da rapidez como comunicam online (M = 2.78, DP = 1.30) e do facto também de terem
controlo sobre a situação (M = 2.81, DP = 1.18). Por outro lado, referem que preferem
comunicar com alguém por telefone do que online (M = 2.93, DP = 1.220), pois mencionam que
se sentem menos ligado a uma pessoa quando comunicam online. Os comportamentos online
menos frequentes por parte dos estudantes são: fingir ser uma pessoa que não são (M = 1.43, DP
= 1.85) e partilhar segredos íntimos (M = 1.38, DP =. 70).
Secção 2: Analise Correlacional entre o distress psicológico e a variáveis da internet
Para analisar a relação entre o distress psicológico e as variáveis da internet recorreu-se a
um teste estatístico não-paramétrico, Teste de Coeficiente de Spearman, dado que a amostra não
reúne os requisitos de uma distribuição normal. Não se encontrou uma correlação significativa
entre os níveis de distress psicológico e a frequência do uso da utilização da internet (rs = -.032),
as razões para usar a internet (rs = -.02) e comportamentos face à internet (rs = -.05)
Discussão
De um modo geral, os resultados obtidos revelam que os níveis de distress psicológico na
amostra de estudantes são relativamente baixos, o que significa que grande parte dos estudantes
apresenta níveis de bem-estar psicológico satisfatórios. Porém, não se pode deixar de frisar, que
existe uma percentagem pequena, mas significativa de estudantes com níveis de distress
psicológico preocupantes e severos, que necessitam de intervenção urgente. A este propósito, os
dados parecem ir ao encontro das investigações mais recentes que apontam para a existência de
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problemas de foro psicológico graves na população universitária, apesar de ainda ser em
pequena escala (Connell, Barkham & Mellor-Clarck, 2007).
No que respeita aos padrões de utilização da internet, tal como a literatura indica, esta
ocupa uma boa parte da vida dos estudantes da Universidade da Madeira, na medida em que
utilizam a internet várias vezes por dia, para diversos fins como realizar trabalhos de grupo,
comunicar com amigos e familiares, entre outros (Morahan-Martin, 2005).
Porém, não foi possível traçar qualquer associação entre o bem-estar psicológico dos
estudantes e os padrões de utilização da internet, ao contrário do que se encontrou na literatura
(Kubey, Lavin & Barrows, 2001; Kraut et al., 1998). Deste modo, não se pode afirmar que
existe uma influência directa da utilização da internet no bem-estar dos estudantes, estando
então os níveis de bem-estar psicológico sujeito a outras influências/condicionantes como o
ajustamento ao contexto universitário (Ferraz & Fernandes, 2002). Neste sentido, seria
interessante realizar novos estudos que analisassem outros factores de compreensão de níveis
satisfatórios de bem-estar nos estudantes.
Este estudo chama a atenção para a necessidade de continuar a desenvolver esforços no
sentido de desenvolver medidas de intervenção que promovam o bem-estar psicológico junto
dos estudantes universitários, através da planificação de workshops destinados aos estudantes,
do desenvolvimento de acções de sensibilização e distribuição de entrega de materiais de autoajuda, tal como refere o Royal College of Psychiatrists (2003), de modo a ajudá-los a enfrentar
de forma mais efectiva os seus problemas.
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Solidão e padrões de utilização da internet em estudantes universitários
Filipa Oliveira27, Carla Lucas1 & Luísa Soares28
Universidade da Madeira
A solidão é um sentimento comum experienciado pelas pessoas, em maior ou menor
extensão, em determinadas circunstância da vida (Neto, 1989; Odzemir & Tuncay, 2008).
Segundo Peplau & Perlman (1979), a solidão emerge quando há uma discrepância entre o tipo
de relacionamento que desejamos e o tipo de relacionamento que efectivamente temos. Neste
sentido, a solidão não é causada simplesmente pelo facto de estarmos sós, mas também pela
dificuldade sentida em ter um relacionamento íntimo satisfatório, que de alguma forma
contemple as necessidades psicológicas do indivíduo (Prezza, Pacilli & Dinelli, 2004; Weiss,
1973).
Durante o fim da adolescência e a entrada na vida adulta, a solidão, ganha especial relevo,
sendo muito comum brotar nesta etapa do desenvolvimento (Prezza, Pacilli & Danelli, 2004;
Wintre & Sugar, 2000), na medida em que o jovem se confronta com a necessidade de
desenvolver e estabelecer relações íntimas mais maduras com a família, com o grupo de pares e
outros significativos (Ferraz & Pereira, 2002). Para muitos estudantes, isto não constitui uma
experiência necessariamente negativa, mas para outros pode induzir stress e experiências
desagradáveis e dolorosas (Neto, 1989; Prezza, Pacilli & Dinelli, 2004). Para o efeito, adoptam
estratégias de coping, umas mais adequadas do que outras, para lidar com os sentimentos de
solidão, mais especificamente, participação em eventos socais/festas nocturnas, utilização da
internet, televisão, jogos de computador e em alguns casos abuso de substâncias e de álcool
(Odzemir & Tuncay, 2008).
Diversos estudos têm traçado uma relação entre a solidão e os padrões de utilização da
internet nos jovens (Kraut et al., 1998; Lavin, Marvin, MClarney, Nola & Scott, 1999; MorahanMartin & Schumacher, 2003). Actualmente, é possível delinear duas linhas principais de
investigação, uma que realça os riscos da utilização da internet no bem-estar emocional dos
utilizadores e outra para os seus benefícios. Assim sendo, inúmeros estudos apontam que o uso
desregrado da internet pode conduzir ao declínio da rede de suporte social, e/ou ao aparecimento
de sintomas depressivos e sentimentos de solidão, bem como ainda ao aparecimento de
comportamentos disruptivos (Kraut et al., 1998; Lavin, et al., 1999). Contudo, outros estudos,
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frisam que apesar da internet poder levar à erosão da comunicação face-a-face, no entanto é um
meio facilitador de expansão e manutenção das redes sociais, sobretudo para os indivíduos que
se encontram isolados geograficamente, incapacitados fisicamente ou excessivamente
introvertidos, contribuindo assim para diminuir os sentimentos de isolamento social (Hampton
& Wellman, 2001; Shaw & Gant, 2002).
Segundo Morahan-Martin e Schumacher (2003), a realidade virtual cria um ambiente ideal
para os indivíduos mais solitários explorarem e praticarem as suas habilidades socais sem ter
que correr grandes riscos, na medida em que os níveis de exposição da intimidade/identidade
podem ser mais facilmente controlados por aqueles, evitando assim o desconforto e a ansiedade
que caracterizam comummente as relações sociais face-a-face.
Atendendo às razões expostas, e acrescido também ao facto dos indivíduos que vivem em
ilhas estarem mais propensos à solidão (Hampton & Christensen, 2002), considerou-se
pertinente desenvolver um estudo exploratório junto aos estudantes da Universidade da Madeira
que abarque a temática da solidão. O presente estudo tem como objectivos: explorar os níveis de
solidão; analisar os padrões de utilização da internet (uso, razões e comportamentos) por parte
dos estudantes e averiguar se existe uma relação entre a utilização da internet e os níveis de
solidão apresentados pelos estudantes.
Método
Participantes
A amostra foi constituída por 300 estudantes da Universidade da Madeira inscritos em
diferentes cursos de distintas áreas científicas e anos. Deste modo, 48% dos estudantes são da
área das humanidades e ciências sociais, 23% da área das ciências naturais e matemáticas, 23%
da área da gestão/economia e apenas 6% da área das artes e design. Cerca de 57% dos
estudantes é de 1º ano, 26% de 2º ano, 10% de 3ª ano e 10% de 4ºano. A selecção dos
participantes foi feita de modo não aleatório e pelo método de conveniência. Metade da amostra
(63%, n = 189) é do sexo feminino, sendo os restantes 37% do sexo masculino (111), com
idades compreendidas entre 18 e os 52 anos (M = 24.5, SD = 7,77).
Instrumentos
Utilizaram-se dois instrumentos de avaliação, nomeadamente: a Escala de Solidão e o
questionário “Questões Sociais na utilização da Internet”. A Escala de Solidão (Russel, 1996)
foi adaptada e traduzida para português por Neto (1989). É uma escala de auto-preenchimento,
constituída no total por 20 itens, numa escala de likert de 5 pontos. O total da soma dos itens
permite determinar os níveis de solidão. Esta escala está bem cotada em termos de validade,
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fiabilidade e consistência interna (Cronbach's alpha = .90). No presente estudo o coeficiente de
alpha de Cronbach é .901, sendo superior ao da escala original, bem como o da escala de solidão
portuguesa adaptado por Neto (1989), alpha de Cronbach = .87.
O questionário “questões sociais na utilização da internet” desenvolvido por Soares e
Almeida (2008), que avalia os padrões de utilização da internet nos estudantes do ensino
superior é composto por quatro secções: dados sócio-demograficos; experiência da internet;
razões para utilizar a internet e comportamentos face a internet. O alpha de Croncbach das
diferentes sub-escalas do questionário varia entre .689 e .84.
Procedimentos
A aplicação dos instrumentos de avaliação ocorreu em ambiente de sala de aula, com a
devida autorização do reitor e do respectivo professor. Os estudantes assinaram uma declaração
de consentimento informado, antes de preencherem os respectivos questionários. Os dados
recolhidos foram introduzidos e analisados no programa SPSS (versão 17.0 para Windows).
Resultados
Os resultados obtidos neste estudo são apresentados em duas secções principais. Na
primeira secção, apresenta-se os dados referentes à análise descritiva das várias variáveis em
estudo e, na segunda secção, os da análise correlacional de Spearman entre a solidão e variáveis
da internet.
Secção 1: Análise descritiva das variáveis em estudo
Solidão.
Respeitante à escala de solidão, a média obtida na nossa amostra foi de 49,57 e o desviopadrão de 9.94. Estes valores indicam a existência de sentimentos de solidão na amostra de
estudantes universitários. Cerca de 15% dos estudantes apresentam níveis de solidão
significativos (1 desvio padrão acima da média) e aproximadamente 3% dos estudantes
apresentam níveis de solidão extremos (2 desvios padrão acima da média).
Experiência da Internet.
Após análise dos dados, verifica-se que mais de metade dos estudantes (59%) acedem à
internet várias vezes ao longo do dia, sendo que 22% dos estudantes acedem à internet apenas
uma vez por dia. Cerca de 58% dos estudantes gastam em média mais de três horas por dia,
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navegando na internet. Apenas 10% dos estudantes referem gastar menos de 1 hora por dia na
internet.
Razões apontadas para a utilização da internet.
As razões mais apontadas pelos estudantes para a utilização da internet são: comunicar
com familiares e amigos (M = 3.53, DP = 1,00), realizar trabalhos académicos (M = 3.94, DP =
0.77), recreação e relaxamento (M = 3.10, DP = 0.99) e encontrar informação de interesse
pessoal (M = 3.51, DP = 0.89). Por outro lado, as razões menos citadas para utilizarem a internet
foram: partilhar fantasias e/ou ideias (M = 1.90, DP = 0.84), gastar tempo por gastar (M = 1.92,
DP = 0.96), obter apoio emocional (M = 1.45, DP = 0.75), jogos on-line (M = 1.62, DP = 0.89) e
consulta de páginas para adultos (M = 1.54, DP = 0.854).
Comportamentos dos estudantes face à internet.
Os estudantes adoptam, em geral, uma atitude positiva face à internet, na medida em que
referem que esta facilita a realização de trabalhos académicos (M = 3.90, DP = .91), assim como
gostam da rapidez como comunicam online (M = 2.78, DP = 1.30) e do facto também de terem
controlo sobre a situação (M = 2.81, DP = 1.18). Por outro lado, referem que preferem
comunicar com alguém por telefone do que online (M = 2.93, DP = 1.220), pois mencionam que
se sentem menos ligados a uma pessoa quando comunicam online. Os comportamentos online
menos frequentes por parte dos estudantes são: fingir ser uma pessoa que não são (M = 1.43, DP
= 1.85) e partilhar segredos íntimos (M = 1.38, DP = .70).
Secção 2: Análise Correlacional entre a solidão e a variáveis da internet
De forma averiguar se existe uma relação entre a solidão e as variáveis da internet
(frequência de utilização da internet, razões para utilizar a internet e comportamentos face à
utilização da internet), usou-se o teste de Coeficiente de Spearman, dado que a amostra não
apresenta uma distribuição normal. Como se pode observar na tabela 1, apenas foi possível
encontrar uma correlação significativa, ainda que fraca, entre os níveis de solidão e a frequência
da utilização da internet (rs = -1.48). Estas variáveis estão correlacionadas negativamente o que
sugere que níveis elevados de solidão não estão associados a uma utilização excessiva da
internet.
Tabela 1: Correlações entre a solidão e as variáveis da internet (coeficiente de Spearman)
Solidão
Frequência de utilização da internet

- 1.148*

Razões para utilização da internet

.070
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Comportamentos face à internet
** p < .01

.030

Discussão
No presente estudo, os resultados obtidos referentes à solidão, bem como aos padrões de
utilização da internet por parte dos estudantes universitários são importantes de serem
comentados e reflectidos. Destaca-se que, a maioria dos estudantes manifesta sintomas de
solidão, no entanto, apenas um número reduzido de estudantes apresenta valores clinicamente
significativos. Estes valores, podem estar relacionados com o facto da transição e adaptação ao
ensino superior implicar profundas mudanças nas diferentes áreas do indivíduo, o que pode
gerar e desencadear problemas de maiores ou menores dimensões, consoante a capacidade de
resiliência e adaptação do indivíduo (Ferraz & Pereira, 2002). Para muitos, é preciso criar e
estabelecer novas amizades num contexto totalmente estranho e novo, o que poderá suscitar
alguns sentimentos de isolamento social e consequentemente sentimentos de vazio e solidão.
Daí, não ser raro os estudantes, apresentarem sintomas de solidão aquando da entrada no ensino
superior (Wintre & Sugar, 2000). De igual modo, os níveis de solidão apresentados pelos
estudantes, podem também ser justificados, em parte, pelo facto dos sujeitos que vivem em ilhas
estarem mais propensos à solidão, sendo também habitual o aparecimento de sintomas de
solidão (Hampton & Christensen, 2002).
Ao contrário do que alguns estudos indicam, os níveis elevados de solidão observados
nesta população estudantil, não se encontram associados ao uso excessivo da internet por parte
dos estudantes (Kraut et al., 1998; Lavin,et al., 1999). Deste modo, não se pode infirmar que um
uso excessivo da internet tenha um impacto negativo no bem-estar do indivíduo. Todavia, não
foi possível estabelecer qualquer relação entre os níveis de solidão e os comportamentos dos
estudantes face à internet, apesar de alguns autores assim o apontarem (Morahan-Martin &
Schumacher, 2003). É ainda de destacar que os estudantes da Universidade da Madeira tendem a
utilizar, com regularidade, a internet no seu quotidiano, com diferentes propósitos desde
socializar com amigos e familiares, recrear e relaxar assim como para realizar trabalhos
académicos. De um modo geral, os estudantes manifestam uma atitude positiva face à internet e
não apresentam comportamentos de carácter disruptivo.
Este estudo propicia informação relevante para a compreensão dos padrões de utilização
da internet, bem como da solidão, na medida em que a maioria dos estudos sobre a utilização da
internet foi efectuada com populações de países desenvolvidos onde a tecnologia está muito
enraizada na cultura dos jovens, como os EUA e países asiáticos (Amiel & Sargent, 2004),
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tendo sido ainda pouco explorado, os padrões de utilização da internet em áreas menos
desenvolvidas, como sucede em regiões periféricas como a Madeira. Por último, realça-se a
necessidade de desenvolver mais estudos, que explorem como os estudantes universitários
experienciam a solidão e variáveis a ela associados.
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Saúde Mental no Jovem Adulto: Avaliação da Depressão no contexto universitário
Ana Castro 29, Ana Sara Pedro, Carla Parchão, Diana Couto & Marta Simões
Departamento de Ciências da Educação, Universidade de Aveiro
A Psicologia da Saúde surgiu em meados de 1970, como resposta às necessidades de
intervenção psicológica no adoecer físico (Pais-Ribeiro, 2005). A Psicologia da Saúde é uma
área de actuação que visa aplicar os conhecimentos e técnicas específicas da Psicologia à Saúde,
à doença e aos cuidados de Saúde (Marks, Murray, Evans & Willig, 2000, cf. Teixeira, 2004;
Odgens, 2000, cf. Teixeira, 2004). De acordo com Matarazzo (1980) e Teixeira (2004) esta pode
ser definida como a soma das contribuições profissionais e educativas específicas da Psicologia
para a promoção e manutenção da Saúde, a prevenção e tratamento das doenças, a identificação
das causas e diagnósticos em Saúde, a melhoria dos sistemas de Saúde e a formulação de
políticas de Saúde. Mais ainda, procura-se compreender de que forma as intervenções
psicológicas podem contribuir para a melhoria do Bem-Estar e da Qualidade de Vida dos
indivíduos.
O Psicólogo da Saúde vai, assim, juntamente com uma equipa multidisciplinar, trabalhar
com o indivíduo os factores psicológicos que fortalecem a sua Saúde e reduzem o risco de
adoecer. A avaliação e intervenção na Saúde Mental - nomeadamente do seu papel no ambiente
de trabalho, na escola e em relação à própria doença mental (Campos, 1992) – constituem as
principais tarefas do Psicólogo da Saúde. Não obstante, esta revela-se um processo complexo,
com dificuldades acrescidas ao nível do rigor e da sua aplicação prática. Especificamente no que
respeita à avaliação, esta pode focar-se nos comportamentos de Saúde, no confronto com as
doenças, nos estados emocionais associados e na qualidade de vida do indivíduo; já no que
respeita à intervenção, ela procura essencialmente facilitar uma mudança comportamental
adequada e ajudar os indivíduos a enfrentar as exigências inerentes às situações com que se
deparam (Teixeira, 2004).
Os estudantes universitários têm sido alvo de numerosos estudos, não só no que concerne
à Psicologia da Saúde, mas também em outras áreas de estudo. O facto de se encontrarem numa
fase de transição muito importante nas suas vidas, com diferentes níveis de impacto em cada
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indivíduo, transforma-os num alvo preferencial de estudo. Almeida (1998, cf. Araújo, Almeida
& Paúl, 2003) refere que a adaptação e a realização académica do estudante do ensino superior
são afectadas por uma multiplicidade de aspectos de índole pessoal, relacional, e institucional.
As diversas investigações realizadas neste âmbito denotam a presença de inúmeras perturbações
no contexto do Ensino Superior, realçando-se a maior prevalência de perturbações do Humor e
da Ansiedade. Não obstante, diversos obstáculos surgem no que toca à procura de apoio
especializado por parte dos estudantes, nomeadamente devido ao estigma e à exclusão social,
falta de recursos, determinadas características pessoais, escassez de serviços de apoio, entre
outros.
O principal objectivo do presente artigo é efectuar uma meta-análise reflexiva e crítica da
literatura existente no âmbito da avaliação em Saúde Mental, especificando a avaliação da
Depressão em populações de jovens adultos (18-30 anos), em contexto universitário. Procura-se,
assim, reunir e integrar diversas informações para uma melhor e maior compreensão desta
problemática, no sentido de uma maior actuação ao nível preventivo.
Metodologia
Para elaborar esta meta-análise reflexiva e crítica, foi feita uma pesquisa na base de dados
B-ON na área das Ciências Sociais, que engloba 12 recursos: Annual Reviews; Elsevier –
Science Direct (Freedom Collection); SpringerLink (Springer/Kluwer); Wiley Interscience
(Wiley); Sage (Political and Sociology); Academic Search Complete (EBSCO); Business Source
Complete (EBSCO); ERIC (EBSCO); Web of Science (ISI); Current Contents (ISI); ISI
Proceedings; RCAAP. A pesquisa foi restringida às línguas portuguesa, inglesa e espanhola e
abarcou artigos publicados a partir de 2005 (inclusive).
As palavras-chave utilizadas nesta pesquisa foram “mental health”, “university students”,
“health psychology” e “depression”. No total, foram encontrados 989 artigos, tendo sido
seleccionados 19. Os restantes artigos foram excluídos devido à sua inadequação ao tema em
estudo.
Resultados e Discussão
Na Tabela 1 encontram-se todos os artigos que foram utilizados para a presente metaanálise reflexiva e crítica.
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Nos estudos que diferenciaram a amostra por género, verifica-se um maior número de
participantes do sexo feminino, assim como de estudantes das áreas da Saúde. Além da
Depressão, outras variáveis foram avaliadas nos estudos como por exemplo, a Ansiedade, o
stress, o consumo de substâncias, o risco de suicídio e o nível geral de Saúde. Os instrumentos
mais utilizados foram os questionários sociodemográficos e o BDI, sendo também frequentes os
questionários que avaliam a Ansiedade, o stress e outras dimensões associadas à Depressão. A
prevalência apontada pelos estudos varia entre 9 % e 26%, sendo que alguns estudos distinguem
entre os graus de severidade da Depressão (variando entre 0,4% e 46%). Um dos estudos
analisados indicou 79% de prevalência de sintomas depressivos nos estudantes de Medicina; a
dificuldade do curso e os estágios podem considerar-se factores explicativos para esta elevada
percentagem.
Algumas limitações foram encontradas na realização desta meta-análise reflexiva e crítica,
nomeadamente: a escassa disponibilidade de estudos realizados neste âmbito, no contexto
português; a dificuldade inerente à conceptualização da avaliação em Saúde; o facto de que a
grande maioria dos estudos analisados simplesmente detectam a presença de sintomas ou
distúrbios psicológicos e não oferecem apoio psicológico, nem fazem um posterior seguimento
dos casos identificados; os vários estudos utilizam instrumentos diferentes (sendo o mais
comum o BDI); nenhum dos estudos analisados possui follow-up ou informação sobre a equipa
disciplinar.
Futuramente, poder-se-iam efectuar estudos, não apenas com carácter avaliativo, mas
também com intervenção, com follow-up e de tipo longitudinal. As instituições do Ensino
Superior deveriam criar espaços de apoio psicológico, assim como sessões de sensibilização
para a procura deste tipo de apoio.
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Tabela 1
Autoria, Ano,
País

Amostra

Abrão,
Coelho
&
Passos; 2008;
Brasil

400 estudantes:
- 224 do sexo
feminino (56%);
- 176 do sexo
masculino
(44%).

Adewuya,
Ola, Aloba,
Mapayi
&
Oginni; 2006;
Nigéria.

Amaral et at.;
2008;
Brasil.

Bostanci
al.;
2005;
Turquia.

et

Campos
&
Gonçalves;
2005;
Portugal.

Cavestro
Rocha;
2006;
Brasil.

287 estudantes.

504 estudantes:
- 208 do sexo
feminino
(41,3%);
- 296 do sexo
masculino
(58,7%).
538 estudantes:
- 323 do sexo
feminino (60%);
- 215 do sexo
masculino
(40%).

&
342 estudantes.

Cerchiari,
Caetano
&
Faccenda;
2005;
Brasil.
Claudino
Cordeiro;

1206
estudantes.

&

558 estudantes:
- 396 do sexo
feminino
(71%);
- 161 do sexo
masculino
(29%).
112 estudantes:
- 90 do sexo

Cursos
estudados

Instrumentos Utilizados

Medicina.

a) BDI-II.

(não
identificado)

a) Questionário
sociodemográfico;
b) Mini
International
Neuropsychiatric
Interview
(MINI).

Medicina.

a) Questionário
de
Identificação;
b) Inventário de Depressão de
Beck (BDI-II).

(não
identificado)

a) Questionário
sociodemográfico;
b) BDI-II.

(não
identificado)

a) Ficha
de
dados
demográficos;
b) BDI – II;
c) Outros inventários clínicos.

Medicina;
Fisioterapia;
Terapia
Ocupacional;

79% de prevalência de
sintomas depressivos,
sendo
29% de grau
leve, 31% de grau
moderado e 19,25% de
grau grave.
8,3% dos estudantes
cumpriam critérios para
diagnóstico
de
Perturbação Depressiva,
sendo
que
5,6%
apresentavam
Perturbação Depressiva
Minor e 2,7% PDM.
26,8%
apresentavam
sintomas depressivos;
6,9%
apresentavam
sintomas moderados a
graves
e
19,9%
sintomas leves;
33,5% do sexo feminino
e
19%
do
sexo
masculino apresentavam
sintomas depressivos.
26,2%
apresentavam
sintomatologia
depressiva.

a) MINI.

9%
encontra-se
deprimido ou disfórico;
9% do sexo masculino e
16% do sexo feminino
admite ideação, desejo
ou intenção suicida.
Prevalência
de
Depressão por cursos:
8,9% Medicina; 6,7%
Fisioterapia;
28,2%
Terapia
Ocupacional.
Prevalência do risco de
suicídio:
7,5%
Medicina;
7,8%
Fisioterapia;
25,6%
Terapia ocupacional.

Letras;
Enfermagem;
Direito;
Ciências
da
Computação.

a) Questionário de
sociodemográficos
(QDSD);
b) Questionário de
Geral (QSG-60).

Saúde

25% de prevalência de
Transtornos
Mentais
Menores.

Enfermagem.

a) Mental Health Inventory
(MHI)

77,68%
do
sexo
feminino e 18,75% do
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Principais Resultados

dados

Claudino
Cordeiro;
(n.d.);
Portugal.

Vieira
Coutinho;
2008;
Brasil.

&

&

Eisenberg,
Gollust,
Bolberstein &
Hefner; 2007;
EUA.

Fernande
Sousa;
2009;
Brasil.

Fonseca;
Coutinho
Azevedo;
2008;
Brasil.

	
  

&

&

112 estudantes:
- 90 do sexo
feminino
(80,36%);
- 22 do sexo
masculino
(19,64%).

233 estudantes:
- 175 do sexo
feminino(75%) ;
- 58 do sexo
masculino
(25%).
2843
estudantes:
- 1446 do sexo
feminino
(50,9%);
- 1397 do sexo
masculino
(49,1%).

252 estudantes:
- 199 do sexo
feminino (79%);
- 53 do sexo
masculino
(21%).

56 estudantes.
- 44 do sexo
feminino (78%);
- 12 do sexo
masculino
(22%).

Enfermagem.

a) Mental Health Inventory
(MHI)

77,68%
do
sexo
feminino e 18,75% do
sexo
masculino
apresentavam sintomas
depressivos;
76,79%
do
sexo
feminino e 17,86% do
sexo masculino com
sintomas ansiosos;
Os alunos do 2º
Semestre do 1º Ano
apresentam
níveis
superiores de Ansiedade
(31,25%)
e
de
Depressão (32,14%) em
relação
aos
anos
seguintes.

Psicologia.

a) Questionário
bio-sóciodemográfico;
b) BDI-II;
c) Escala de Ideação Suicida
de Beck;
d) Teste de Associação Livre
de Palavras (TALP).

11%
apresentavam
ideação suicida;
10,72% apresentavam
níveis de Depressão.

(não
identificado)

a) Questionário
sociodemográfico;
b) PHQ-9 (avalia Depressão);
c) PHQ (avalia Ansiedade);
d) NCS-R (avalia o risco de
suicídio).

13,8%
apresentavam
sintomas de Depressão;
4,2%
apresentavam
Perturbações
de
Ansiedade;
2,5%
apresentavam
ideação suicida.

Psicologia.

a) Hospital
Anxiety
and
Depression Scale (HAD).

Níveis de ansiedade:
49% do sexo masculino
e 38% do sexo feminino
apresentavam
níveis
baixos; 51% do sexo
masculino e 58% do
sexo
feminino
apresentavam ansiedade
moderada; 0% do sexo
masculino e 2,6% do
sexo
feminino
apresentavam ansiedade
elevada;
Níveis de Depressão:
62% do sexo masculino
e 80,5% do sexo
feminino apresentavam
níveis baixos; 38% do
sexo masculino e 19%
do
sexo
feminino
apresentavam
níveis
moderados; nenhum dos
sexos
apresentava
índices de Depressão
severa.

Psicologia.

a) TALP;
b) Testes de Screening;
c) BDI-II.
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50% obtiveram mais
que 17 pontos (ponto de
corte),
revelando
Depressão moderada;

Furegato,
Silva,
Campos
Cassiano;
2006;
Brasil

Furegato,
Santos
Silva;
2008;
Brasil.

&

&

Gawrysiak,
Nicholas &
Hopko;
2009;
EUA.

Rios;
2006;
Brasil.
Santana
&
Negreiros;
2008;
Portugal.

224 estudantes:
- 213 do sexo
feminino (95%);
- 11 do sexo
masculino (5%).

224 estudantes
- 213 do sexo
feminino (95%);
- 11 do sexo
masculino (5%).

Enfermagem.

Enfermagem.

a) BDI-II;
b) Escala de Auto-Estima de
Janis e Field.

a) Inventário de conhecimento
sobre Depressão;
b) Escala de opinião sobre
Depressão;
c) BDI-II;
d) Escala de Auto-Estima;
e) Escala de Qualidade de
Vida.

19,2%
apresentavam
algum
grau
de
Depressão;
12,5%
apresentavam
Disforia;
6,3%
apresentavam
Depressão moderada;
0,4%
apresentavam
Depressão grave.
Dos estudantes que
receberam terapia de
activação
comportamental, 93%
melhoraram os seus
níveis de Depressão
medidos pelo BDI-II,
64% melhoraram os
seus
resultados
no
EROS,
29%
melhoraram no MSPSS
e 36% melhoraram no
BAI;
Dos estudantes que não
receberam
nenhum
tratamento,
31%
melhoraram no BDI-II,
0% melhoraram no
EROS, 6% melhoraram
no MSPSS e 31%
melhoraram no BAI.

30 estudantes:
- 24 do
sexo
feminino
(80%) ;
- 6 do sexo
masculino
(20%).

Psicologia.

a) Questionário
sociodemográfico;
b) BDI-II;
c) Environmental
Reward
Observation Scale (EROS);
d) Inventário de Ansiedade de
Beck (BAI);
e) Multidimensional Ecale of
Perceived Social Support
(MSPSS).

85 estudantes.

Ciências
Biológicas;
Educação
Física;
Enfermagem

a) Questionário
sociodemográfico;
b) Lista de Sintomas de Stress
(LSS/VAS);
c) BDI-II.

30%
apresentavam
Depressão leve;
10%
apresentavam
Depressão moderada.

(não
identificado)

a) Escala AUDIT (Alcohol
USE Disorders Identification
Test);
b) BDI-II.

92%
apresentaram
abstinência/
consumo
normal de álcool;
8% consumo de risco
(predominante
nos
rapazes, com 61%);

199 estudantes.
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12,5%
apresentavam
Depressão leve, 6,3%
Depressão moderada e
0,4% Depressão grave
17%
com
níveis
elevados
de
AutoEstima e 80,4% com
níveis médios;
10,3%
apresentavam
Disforia;
6,7%
apresentavam
Depressão moderada a
grave;
97,8%
não
apresentavam
Depressão;
2,2%
apresentavam
níveis de Depressão.

Santana
&
Negreiros;
2008;
Portugal.

199 estudantes.

(não
identificado)

a) Escala AUDIT (Alcohol
USE Disorders Identification
Test);
b) BDI-II.

Tija, Givens
&
Shea;
2005;
EUA.

322 estudantes.

Medicina.

c) BDI-II.

Verger,
Guagliardo,
Gilbert,
Rouiloon &
KovessMasfety;
2010;
França.

964 estudantes:
- 603
do
sexo
femini
no
(62,5%
);
- 361
do
sexo
mascul
ino
(37,5%
).

Ciências;
Literatura;
Ciências
a) MHI;
Sociais;
b) General
Health
Economia
e
Questionaire 12;
Gestão;
c) World Health Organization
Direito;
Composite
International
Medicina;
Diagnosis Interview Short
Cursos
Conclusão
Form (CIDI-SF).
Tecnológicos;
Ciências
do
Desporto.

92%
apresentaram
abstinência/
consumo
normal de álcool;
8% consumo de risco
(predominante
nos
rapazes, com 61%);
9%
de
Disforia/Depressão
(correlacionado
significativamente com
o género e a idade).
15,2% dos estudantes
foram
diagnosticados
com Depressão;
20,4% referiram ideação
suicida;
26,5% dos estudantes
diagnosticados
procuraram
apoio
psicológico.
8,9% de prevalência de
Perturbação Depressiva
Major (PDM);
5,8% associaram PDM
a uma Perturbação da
Ansiedade;
2,6% associaram PDM
a uma Perturbação de
Dependência
de
Substâncias.

A realização desta meta-análise reflexiva e crítica permitiu conhecer, de uma forma mais
aprofundada, a realidade da avaliação em Saúde Mental, nomeadamente em contextos de Ensino
Superior.
Através dos estudos analisados, verificamos que a Depressão é uma das principais
perturbações presentes nos estudantes universitários, havendo comorbilidade com algumas
perturbações da Ansiedade e de abuso de substâncias. A avaliação destas e de outras perturbações é
maioritariamente feita através da aplicação de questionários, não havendo posterior
acompanhamento nem intervenção.
De acordo com Neves (2009), torna-se necessária uma concepção de Saúde mais ampla,
atenta ao Bem-Estar do indivíduo no seu todo, na sua unidade física, psicológica e social e não
unicamente focada no seu Bem-Estar físico. Deste modo, os estudantes universitários deveriam
preocupar-se mais com a sua Saúde mental e as instituições poderiam criar novas formas de apoio e
promover as que já existem, sensibilizando e fomentando a sua adesão por parte dos estudantes.
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Sintomatologia psicopatológica e necessidades de intervenção no Ensino Superior: Despiste
com estudantes da Universidade da Beira Interior
Paulo F. E. Pessoa & Ema P. Oliveira
Departamento de Psicologia e Educação, FCSH, Universidade da Beira Interior
Ao ensino superior cabe o objectivo de ajudar os alunos a desenvolver as suas competências e
criar oportunidades de sucesso, não só ao nível académico, como ao longo das suas vidas
(Khodarahimi, Rasti, Khajehie, & Sattar, 2009). Como referem Rosário e Almeida (2005), “se à
escola associarmos outras aprendizagens que não estritamente as cognitivas (aprender a ser,
aprender a interagir com os outros…), então a centração dos processos e oportunidades formativas
na pessoa do aluno sai reforçada” (p. 144). Considerando que a psicopatologia não só é
caracterizada por um deterioro no funcionamento comportamental ou psicológico, mas também está
associada à doença e limita a relação entre o indivíduo e a sociedade (Galli, 2005), torna-se
preponderante a investigação sobre a saúde mental dos estudantes universitários em todos os países
em desenvolvimento (Khodarahimi et al., 2009).
Vários estudos têm destacado a presença, acréscimo ou agravamento nos níveis de
psicopatologia no ensino superior (Adlaf, Gliksman, Demers, & Newton-Taylor, 2001; Behnke,
2008; Cooper & Nasr, 2006; Lloyd & Gastreil, 1984; Schwartz & Friedman, 2009; Tosevski,
Milovancevic, & Gajic, 2010; Verger, Combes, Kovess-Masfety et al., 2009; Zoccolillo, Murphy,
& Wetzel, 1986). A sintomatologia que gera sofrimento psíquico nos universitários, segundo
Newton-Taylor (2005), ocorre, por ordem decrescente, ao nível da ansiedade e tensão constante,
dificuldades no sono, sentimentos de infelicidade ou depressão, dificuldades em superar os
problemas, perda de confiança e dificuldades de concentração. Também as questões relacionadas
com insucesso académico podem assumir um carácter cumulativo, manifestando-se muitas vezes
em psico-sintomatologia, nomeadamente depressão (Welling & Vasconcelos, 2008). Por outro lado,
o baixo rendimento académico tem sido apontado como um dos factores que mais contribui para a
sintomatologia depressiva dos estudantes (Deroma, Leach, & Leverett, 2009).
Ao nível das diferenças de género, a literatura na área aponta maioritariamente para uma
maior frequência de psicopatologia entre as mulheres, embora os resultados nem sempre sejam
consensuais (Denton, Prus, & Walters, 2004; Grant, 2002; Khodarahimi et al., 2009; Monteiro,
Tavares, & Pereira, 2008; Rosenthal & Schreiner, 2000; Stepakoff, 1998). Por outro lado, as
diferenças relativas à saúde mental dos estudantes em função da sua área de formação não são
muito frequentes (ou representativos), embora alguns estudos sinalizem licenciaturas com índices
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mais elevados de psico-sintomatologia, como a Medicina (Bjorksten, Sutherland, Miller, &
Stewart, 1983; Lima, Domingues, & Cerqueira, 2006; Lloyd & Gastrell, 1984; Möller-Leimkühler
& Yücel, 2010; Zoccolillo et al., 1986), Psicologia, Educação (Cassaretto, 2003; Fernandes, Maia,
Meireles et al., 2005) e Letras (Maia & Seabra, 2007). Também em relação ao ano escolar parece
não haver unanimidade entre os vários estudos, no entanto o 1º ano tende a surgir como um período
de grande vulnerabilidade, face aos desafios colocados pela transição para o ensino superior (Furr,
Westefeld, McConnel ,& Jenkis, 2001; Stone & Archer, 1990).
Aumentar e melhorar o conhecimento sobre os estudantes universitários é um factor crucial
no desenvolvimento de programas de promoção da saúde mental e prevenção do risco nesta
população (Tosevski, Milovancevic, & Gajic, 2010). Em Portugal, talvez excluindo as questões da
transição e adaptação ao ensino superior, a investigação na área é ainda escassa, fazendo sobressair
a importância de um maior investimento, para se encontrarem respostas mais eficazes no
atendimento às necessidades destes alunos (Ferraz & Pereira, 2003). Nesta linha, o presente estudo
exploratório tem como objectivo principal analisar os sintomas de psicopatologia dos estudantes da
Universidade da Beira Interior (UBI), nomeadamente as diferenças existentes em função do género,
faculdade, ano escolar e rendimento académico. Simultaneamente, pretende-se contribuir para um
melhor conhecimento acerca das necessidades de intervenção psicológica neste contexto.
Método
Participantes
Participaram neste estudo 342 estudantes da UBI, 147 homens (43%) e 195 mulheres (57%),
que frequentavam cursos de licenciatura ou mestrado integrado das 5 faculdades existentes: 123
alunos (36.0%) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (cursos de Ciências do Desporto,
Gestão, Ciências Políticas e Relações Internacionais, Psicologia e Marketing), 42 (12,3%) da
Faculdade de Artes e Letras (Design Multimédia), 85 (24,9%) da Faculdade de Engenharia
(Engenharia Civil e Arquitectura), 80 (23,4%) da Faculdade de Ciências da Saúde (Medicina e
Ciências Farmacêuticas) e 12 (3,5%) da Faculdade de Ciências (Bioquímica). A maioria dos alunos
frequentava o 2º ou o 3º ano (32,5% e 39,2%, respectivamente), incluindo ainda alunos do 1º
(18,1%) e do 4º ano (10,2%). A idade variou entre os 18 e os 48 anos, sendo a média de 21,6
(DP=3,51). Em comparação com os colegas da turma, 73.7% dos sujeitos assinalaram ter um
rendimento académico dentro da média, 13.5% acima da média e 12.6% abaixo da média.
Instrumentos
Questionário de caracterização sócio-demográfica e académica: Composto por informações
como o sexo, idade, ano, curso e rendimento escolar face à turma, incluindo ainda itens relativos às
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necessidades de intervenção psicológica no ensino superior, onde os alunos pontuaram, por grau de
importância (de 1-menos importante a 10-mais importante), diferentes áreas de intervenção.
Brief Symptom Inventory – BSI (Derogatis, 1982, adaptado por Canavarro, 1999): Inventário
de auto-resposta constituído por 53 itens, onde os sujeitos classificam o grau em que determinado
sintoma os afectou durante a última semana, numa escala de tipo Likert (de 0-Nunca a 4Muitíssimas Vezes). Embora não permita formulações de diagnóstico, este instrumento avalia
sintomas psicopatológicos em 9 dimensões básicas (Somatização-S, Obsessões Compulsões-OC,
Sensibilidade Interpessoal- SI, Depressão-D, Ansiedade-A, Hostilidade-H, Ansiedade Fóbica-AF,
Ideação Paranóide-IP e Psicoticismo-P) e três índices globais (Índice Geral de Sintomas-IGS, Total
de Sintomas Positivos-TSP, e Índice de Sintomas Positivos-ISP). O ponto de corte no ISP é de 1.7,
ou seja, uma pontuação igual ou superior a este valor indica forte probabilidade de perturbação
emocional (Canavarro, 1999).
Procedimento
Após a autorização dos presidentes das faculdades e dos docentes das turmas seleccionadas,
os instrumentos foram aplicados em contexto de turma, entre Novembro de 2009 e Março de 2010,
com o devido consentimento informado dos participantes. As análises estatísticas foram realizadas
com o programa SPSS (versão 18.0).
Resultados
Realizou-se inicialmente a estatística descritiva das pontuações no BSI, tomando a amostra
global e os resultados segundo o sexo, faculdade, ano e rendimento académico face à turma. Na
tabela 1 apresentamos os resultados globais obtidos (médias, desvios-padrão e valores mínimo e
máximo) nas dimensões e índices do BSI.
Tabela 1: Estatísticas descritivas das dimensões e índices do BSI
Dimensões e Índices

M

DP

Min.-Máx.

S

.58

.57

0-2.86

OC

1.23

.70

0-3.17

SI

.79

.71

0-3.75

D

.83

.68

0-3.33

A

.85

.66

0-3.33

H

.90

.70

0-3.80

AF

.41

.52

0-2.80

IP

1.04

.71

0-3.20

P

.69

.67

0-3.00

IGS

.82

.54

0-2.47
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TSP

26.70

13.51

0-52

ISP

1.55

.43

1-4

A partir da análise do quadro I, verificamos que as médias nas diferentes dimensões e índices
do BSI se situaram dentro da norma esperada, face aos resultados obtidos nos estudos de validação
e aferição do instrumento para a população portuguesa (Canavarro, 1999). Embora a média no ISP
esteja dentro dos valores normativos, numa análise mais individualizada pudemos constatar um
número bastante significativo de alunos (31%) que obtiveram resultados acima do ponto de corte
(1.7), o que parece sugerir a presença de perturbação. Importa atenuar esta afirmação em virtude
das particularidades da amostra e da ausência de um número suficiente de estudos com o BSI junto
de estudantes do ensino superior, mesmo que se possa aceitar alguma incidência crescente nos
pedidos de apoio psicológico por parte desta população.
Na tabela 2 são apresentados os resultados no BSI, em termos de médias e desvios-padrão,
tomando o sexo e a faculdade dos alunos.
Tabela 2: Médias e desvios-padrão nas dimensões e índices do BSI, segundo o sexo e a faculdade
Dimensões
e Índices
M (DP)
S
OC
SI
D
A
H
AF
IP
P
IGS
TSP
ISP

Sexo

Faculdade

M

F

.40 (.46)
1.03 (.72)
.57 (.64)
.64 (.66)
.63 (.61)
.77 (.70)
.29 (.48)
.85 (.70)
.57 (.68)
.64 (.52)
21.9(14.27)
1.50 (.48)

.71 (.60)
1.39 (.65)
.95 (.72)
.97 (.66)
1.01 (.64)
1.00 (.68)
.50 (.54)
1.19 (.69)
.78 (.65)
.96 (.52)
30.3(11.71)
1.59 (.38)

CSH

AL

E

CS

C

.60 (.57)
.48(.57)
.64(.57)
.52(.55)
.57(.57)
1.29 (.68)
1.26(.85)
1.22(.67)
1.14(.68)
1.32(.72)
.78 (.67)
.79(.73)
.84(.72)
.78(.79)
.65(.53)
.83(.71)
.90(.74)
.82(.67)
.80(.66)
.78(.52)
.89(.64)
.87(.73)
.81(.66)
.80(66)
.92(.58)
.85(.65)
.91(.84)
1.02(.69)
.83(.69)
1.10(.70)
.33(.46)
.42(.61)
.50(.59)
.42(.51)
.50(.43)
1.10(.66)
.93(.64)
1.14(.80)
.91(.71)
1.10(.75)
.68(.64)
.67(.69)
.79(.75)
.61(.61)
.67(.72)
.83(.51)
.82(.57)
.86(.57)
.77(.56)
.86(.40)
27.0(12.77) 25.0(13.64) 28.3(14.85) 25.4(13.61) 27.1(9.56)
1.57(.46)
1.61(.43)
1.53(.39)
1.50(.42)
1.63(.32)

Em todas as medidas verifica-se uma tendência para valores médios mais elevados no sexo
feminino. Tendo em conta a faculdade, a média no ISP mais elevada regista-se na Faculdade de
Ciências, seguindo-se a Faculdade de Artes e Letras. A média mais baixa reporta-se às Ciências da
Saúde. Na tabela 3 apresentamos os resultados no BSI tomando o ano escolar dos alunos e a sua
percepção de rendimento face à turma (considerou-se três grupos, sendo o rendimento reportado à
turma para se atender a classificações divergentes segundo o curso frequentado).
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Tabela 3: Médias e desvios-padrão nas dimensões e índices do BSI, segundo o ano e o rendimento académico face à
turma
Dimensões
e Índices
M (DP)
S
OC
SI
D
A
H
AF
IP
P
IGS
TSP
ISP

1º

Ano
2º

3º

4º

.72 (.64)
1.40 (.75)
.99 (.83)
.94 (.75)
.97 (.69)
1.00 (.74)
.52 (.62)
1.13 (.78)
.84 (.76)
.95 (.60)
29.2 (14.13)
1.62 (.45)

.58 (.55)
1.20 (.70)
.77(.70)
.84 (.71)
.83 (.68)
.83 (.67)
.39(.51)
.99 (.73)
.67 (.63)
.80 (.54)
26.1 (13.60)
1.54 (.40)

.47 (.50)
1.17 (.67)
.68 (.62)
.77 (.65)
.80 (.61)
.86 (.68)
.33 (.44)
.97 (.65)
.59 (.60)
.75 (.48)
25.2 (12.52)
1.52 (.45)

.71 (.63)
1.29 (.68)
.89 (.83)
.80 (.61)
.89 (.69)
1.16 (.75)
.58 (.58)
1.30 (.74)
.84 (.80)
.95 (.58)
30.0 (14.73)
1.58 (.36)

Rendimento
Dentro
Acima
da média
da média
.56 (.55)
.57 (.53)
1.22 (.67)
1.05 (.67)
.79 (.69)
.63 (.73)
.82 (.68)
.69 (.60)
.81 (.61)
.83 (.66)
.90 (.71)
.93 (.65)
.41 (.50)
.40 (.58)
1.04 (.73)
1.08 (.72)
.69 (.68)
.63 (.69)
.81 (.53)
.76 (.52)
26.8 (13.47) 24.2 (13.36)
1.53 (.41)
1.61 (.48)

Abaixo
da média
.70 (.69)
1.55 (.84)
.96 (.79)
1.02 (.77)
1.09 (.84)
.90 (.70)
.44 (.60)
1.04 (.61)
.75 (.63)
.95 (.60)
28.8 (13.93)
1.64 (.44)

Em relação ao ano escolar, parece verificar-se uma tendência geral de melhoria nos
resultados ao longo dos três primeiros anos, embora no 4º ano se registem algumas das médias mais
elevadas. Quanto ao rendimento académico, o grupo de alunos que se auto-avalia com um
desempenho inferior é o que apresenta a média mais elevada no ISP, observando-se também neste
grupo médias superiores na maioria das dimensões do BSI.
Procedemos, em seguida, a uma análise de variância (F-Manova) nas dimensões e índices
do BSI, tomando separadamente, dada a natureza ainda exploratória deste estudo, as variáveis sexo,
faculdade, ano e rendimento académico (cf. Tabela 4).
Tabela 4: Análise de variância nas dimensões e índices do BSI, segundo o sexo, faculdade, ano e rendimento
académico
Dimensões e
Índices

Sexo

Faculdade

Rendimento

F

p

F

p

F

p

F

p

S

23.005

.000

.627

.644

4.614

.011

1.290

.277

OC

18.669

.000

.345

.847

2.164

.117

6.872

.001

SI

22.999

.000

.249

.910

4.180

.016

2.555

.079

D

17.676

.000

.169

.954

1.327

.267

2.823

.061

A

27.134

.000

.263

.901

1.360

.258

3.548

.030

H

7.025

.008

1.116

.349

.931

.395

.059

.942

AF

12.732

.00

1.614

.170

2.849

.060

0.82

.921

IP

16.512

.00

1.199

.311

.933

.395

.132

.876

P

6.217

.013

.629

.642

3.212

.042

.389

.678

IGS

26.143

.000

.200

.938

3.071

.048

1.810

.165

TSP

29.622

.000

.484

.748

1.806

.166

1.431

.241
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Ano

ISP

4.568

.033

.685

.603

1.152

.317

1.793

.168

Conforme se pode constatar, verificaram-se diferenças estatisticamente significativas em
todas as medidas do BSI entre ambos os sexos, sendo as mulheres a apresentar resultados menos
favoráveis. Relativamente à faculdade, não se verificaram diferenças nos resultados obtidos.
Quanto ao ano escolar, apontam-se diferenças com significado estatístico nas dimensões
Somatização (F=4.614, p<.05), Sensibilidade Interpessoal (F=4.180, p<.05) e Psicoticismo
(F=3.212, p<.05) e no IGS (F=3.071, p<.05). A partir das análises post-hoc efectuadas (Tukey
HSD), conclui-se que estas diferenças assumem significado estatístico sempre que se comparam as
médias entre os alunos do 1º e 3º anos (resultados menos favoráveis no 1º ano). Por fim, no que se
reporta ao rendimento académico, observam-se diferenças nas dimensões Obsessões Compulsões
(F=6.872, p<.01) e Ansiedade (F=3.548, p<.05). No primeiro caso (OC), as diferenças
verificaram-se entre o grupo com percepção de pior rendimento académico face à turma e o grupo
com rendimento dentro da média, bem como entre os grupos com pior e melhor rendimento; no
segundo caso (A), ocorreram entre os grupos com percepção de pior rendimento e rendimento
dentro da média (com resultados sempre mais favoráveis por parte dos alunos com melhores
percepções de rendimento).
Finalmente, analisámos o grau de importância atribuído pelos alunos ao nível da intervenção
psicológica nas diversas áreas consideradas. Verificou-se que estes pontuaram, por ordem
decrescente, as valências: suicídio (M=6,85), intervenção clínica (M=6,54), problemas sócioemocionais (M=6,39), consumo de substâncias (M=5,93), comportamentos sexuais de risco
(M=5,44), adaptação e integração na universidade (M=5,17), ansiedade face aos testes/exames
(M=4,41), orientação vocacional (M=4,20), métodos de estudo (M=3,78) e, por fim, identidade
sexual (M=3,16). Assim, a intervenção psicológica nas áreas clínica e da saúde parece assumir
maior relevância na opinião dos estudantes, em detrimento de problemáticas mais associadas à vida
académica.
Discussão e conclusões
Os principais objectivos deste estudo foram analisar a sintomatologia psicopatológica dos
estudantes da UBI e contribuir para um melhor conhecimento acerca das necessidades de
intervenção psicológica neste contexto. Em termos gerais, verificamos que as médias obtidas nas
diferentes medidas do BSI se situaram dentro dos valores normativos (Canavarro, 1999), no
entanto, 37% dos estudantes apresentaram resultados que apontam para uma elevada probabilidade
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de ocorrência de perturbação, o que vai ao encontro de estudos anteriores com o instrumento no
ensino superior (Maia et al., 2007). Em virtude das particularidades da amostra, importa atenuar a
possível exacerbação na interpretação destes resultados. Ainda assim, não podemos deixar de
destacar a incidência crescente nos pedidos de apoio psicológico por parte desta população (Kraft,
2009; Tinklin, Riddell & Wilson, 2005).
Analisando a psico-sintomatologia evidenciada em função de algumas características dos
alunos, verificaram-se pontuações mais elevadas nas mulheres, tal como apontam alguns estudos
(Burris et al., 2009). Não se verificaram diferenças nos resultados em função da faculdade, embora
seja de salientar a diversidade de alguns cursos por faculdade, a existência de faculdades que
apenas se encontram representadas por um curso e o reduzido número de alunos da Faculdade de
Ciências, como limitações nesta análise. Quanto ao ano escolar, os alunos do 1º ano foram os que
obtiveram resultados menos favoráveis. De facto, o 1º ano tem sido apontado como uma época de
grande vulnerabilidade, face aos desafios colocados pela transição para o ensino superior (Diniz &
Almeida, 2006). A inversão verificada no sentido dos resultados do 3º para o 4º ano poderá
eventualmente ser explicada pelo facto de o 4º ano estar representado por um número mais reduzido
de alunos, e todos do mesmo curso.
Como seria de esperar, o grupo com pior percepção de rendimento face à turma apresentou
também os piores resultados no BSI, destacando-se aqui as dimensões Obsessões Compulsões e
Ansiedade, apesar de termos encontrado mais estudos salientando a relação entre o rendimento
académico, a depressão e a ansiedade (Andrews & Wilding, 2004; Deroma, Leach & Leverett,
2009). As percepções dos estudantes relativamente às necessidades de intervenção psicológica na
UBI apontam como mais importantes áreas de âmbito clínico e da saúde, comparativamente com
problemáticas mais relacionadas com a vida académica. Estes dados, de certa forma, não são
consistentes com os dados da investigação sobre os principais pedidos de apoio psicológico, onde
as questões académicas tendem a assumir maior relevância nesta população (Gonçalves, 2001;
Oliveira et al., 2008).
Algumas limitações podem ser apontadas neste estudo, entre as quais destacamos a fraca
representatividade da amostra nalgumas condições das variáveis analisadas, bem como o facto de
termos incluído apenas estudantes que frequentam as aulas. Por outro lado, para se atender a
classificações divergentes segundo o curso frequentado, o rendimento académico foi analisado
unicamente com base nas percepções dos alunos face à turma.
Seria interessante no futuro alargar este estudo a outras instituições de ensino superior, bem
como aprofundar a análise sobre potenciais efeitos de interacção entre as variáveis estudadas, ou
ainda analisar a relação entre a psico-sintomatologia e outro tipo de variáveis (e.g. pedidos de ajuda
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na área da saúde mental ou recurso a serviços de apoio psicológico). Os problemas associados à
sintomatologia psicopatológica no ensino superior, seja pelas dificuldades que podem traduzir no
quotidiano dos alunos ou pelo impacto que podem ter nas diferentes áreas da sua vida, salientam a
importância de um maior investimento no estudo da saúde mental e do risco associado a este nível
de ensino, para que se possam desenvolver intervenções mais eficazes e adequadas.
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Preditores demográficas e psicossociais de comportamentos relacionados com a saúde em
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Dada a relevância actual de se efectuar uma abordagem multidisciplinar dos

comportamentos relacionados com a saúde e uma vez que a Psicologia pode dar um contributo
importante para a compreensão de alguns factores do vector pessoa envolvidos no processo de
iniciação e consolidação destes comportamentos (Friedman, 1991; DiClemente et al.,1996),
decidimos efectuar o estudo de algumas variáveis que se podem relacionar com eles.
Escolheu-se o período da adolescência porque tem sido identificado como uma fase crítica
na promoção da saúde tendo em vista a quantidade de mudanças desenvolvimentais e o culminar
deste período no jovem adulto, uma fase de consolidação de muitos dos comportamentos de risco
(Crockett & Petersen, 1993; McIntyre & Soares, 2002). A adolescência nas culturas ocidentais é
provavelmente uma das mais turbulentas, stressantes e desafiadoras fases do ciclo de vida, não só
para os adolescentes como para os seus pais, professores e profissionais de saúde. Neste sentido, e
porque muitos dos comportamentos relevantes para a saúde são iniciados na adolescência, os
autores argumentam que esta época de vida é assim um período complexo e de consideráveis
implicações para a doença, mas também um período crítico para intervenções significativas de
promoção da saúde e de estilos de vida saudáveis, resultantes, por certo, de contributos
investigativos (Ginzberg,1991).
Conscientes deste facto, desenvolvemos o presente estudo que teve como objectivos
principais investigar a prevalência de quatro comportamentos relacionados com a saúde (consumos
de café, doces/guloseimas, álcool, e tabaco), numa amostra de jovens estudantes portugueses do
distrito de Viseu, e analisar o efeitos de algumas variáveis demográficas (sexo, idade e área de
residência) e psicossociais (auto-conceito; assertividade; agressividade; ansiedade e depressão)
nesses mesmos comportamentos.
Material e Métodos
Neste estudo descritivo-analítico e transversal, avaliamos todos os estudantes que
frequentavam o nono ano de escolaridade de oito escolas sorteadas do distrito de Viseu. A colheita
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de dados foi processada por um questionário, de auto-preenchimento, respondido pelos adolescentes
em sala de aula. Dos mil questionários emitidos foram recebidos e validados 730 (73,0%). Como
instrumentos de medida, de reconhecida fiabiliade, utilizámos: Escala de Comportamentos de Saúde
e de Risco (Albuquerque, 2004); Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale (Piers, 1969; Veiga,
1989); Interpersonal Behaviour Servey (Mauger & Adkinson,1980; McIntyre, 1995); Childrens’s
Depression Inventory (Kovacs, 1983); Children’s Manifest Anxiety Scale (Reynolds & Paget, 1981;
Felizardo, 1997) e uma ficha sócio-demográfica.
Resultados
No quadro 1 estão representadas as características gerais da amostra. Esta é constituída por
829 sujeitos: 382 homens e 447 mulheres. Na sua maioria, é constituída por indivíduos residentes
em meio rural, pertencentes à Classe Sócio-Económica III (Classe Média), e com uma posição na
frataria evidenciada, essencialmente, por irmãos (ãs) mais velhos (os). A idade mínima dos
constituintes da amostra é de 15 anos e a máxima de 20, correspondendo-lhe uma média de 17,66 e
um desvio padrão (DP) de 0.90.
Os homens e mulheres, são equivalentes na sua distribuição em relação à idade (t=1,241, p=.215),
área de residência (χ2 =0.115, g.l.=1, p=.735), classe sócio-económica (χ2 =3.274, g.l.=3, p=.351) e
posição na frataria (χ2 =1.006, g.l.=3, p=.800).
Tabela 1 - Características gerais da amostra

Área de Residência
Rural
Urbana
Classe Sócio-Económica
Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V
Posição na Frataria
Com irmãos (ãs) mais novos e mais velhos
(as)
Só com irmãos (ãs) mais novos (as)
Só com irmãos (ãs) mais velhos (as)
Sem irmãos (ãs)
Idade

Masculino
(n=382 %=46.08)
n
%
213
25.70
169
20.40

TOTAL
(n=829)

n
244
203

%
29.40
24.50

n
457
372

%
55.13
44.87

46
120
245
36
0

5.50
14.50
29.60
4.30
-

94
224
435
76
9.17
0

11.34
27.02
52.47

14.96
32.69

48
104
190
40
4.80
0

5.80
12.50
22.90

54
131
153
44

6.50
15.80
18.50
5.30

70
140
182
55

8.40
16.90
22.00
6.60

124
271

M
17.70

DP
0.90

M
17.62

DP
0.89

M
17.66
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Feminino
(n=447 %=53.92)

-

-

335
40.41
99
11.94
DP
0.90

Os comportamentos inerentes ao consumo de tabaco, álcool, café e doces/guloseimas,
encontram-se expressos no quadro 2. No que diz respeito ao consumo de tabaco, 28,11% dos
estudantes referem que o consomem, sendo que 4,81% fumam mais que 10 cigarros por dia. Em
relação ao consumo de álcool, 35,40% dos estudantes evidenciam consumo ocasional e 33,10%
consumo regular. Em termos de consumo de café, 74,67% dos estudantes raramente ou nunca o
consomem, contudo 7,11% bebem duas ou mais chávenas de café por dia. No que toca ao consumo
de doces/gluseimas, apenas 10,60% dos estudantes afirmam que raramente ou nunca consomem
estes produtos, sendo que 20,76% os consomem todos os dias.
Tabela 2 - Consumo de tabaco, álcool, café e doces pelos estudantes
Comportamentos Relacionados com a Saúde
Consumo de substâncias
%
Consumo de tabaco
71.89
não
15.80
menos que 1 cigarro por dia
7.50
1 a 10 cigarros por dia
3.01
10 a 20 cigarros por dia
1.80
mais que 20 cigarros por dia
Consumo de substâncias
%
Consumo de álcool
18.94
nunca
11.94
em ocasiões especiais
35.40
ocasionalmente
33.10
regularmente
0.59
todos os dias
Hábitos alimentares
%
Consumo de café
74.67
raramente ou nunca
18.22
1 chávenas por dia
5.31
2 chávenas por dia
1.80
mais que 2 chávenas por dia
Hábitos alimentares
%
Consumo de doces/guloseimas
10.60
raramente ou nunca
68.64
algumas vezes por semana
20.76
todos os dias

Relativamente aos resultados dos efeitos das variáveis demográficas (sexo, idade e área de
residência) e psicossociais (auto-conceito; assertividade; agressividade; ansiedade e depressão) no
consumos de café, doces/guloseimas, álcool, e tabaco no grupo de estudantes em estudo, os
mesmos permitem inferir que:
a) no consumo de tabaco – a idade é o preditor demográfico mais importante, o sexo aparece como
segundo preditor (os estudantes mais velhos e do sexo masculino bebem mais que os do sexo
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feminino). A ansiedade é o preditor psicossocial mais importante, logo seguida da depressão (um
maior consumo de tabaco está associado a uma ansiedade e depressão elevadas).
b) no consumo de álcool - a idade é o preditor demográfico mais importante, logo seguido do sexo
(os estudantes mais velhos e do sexo masculino fumam mais). O auto-conceito comportamental e a
depressão são os preditores psicossociais mais importantes (um maior consumo de álcool está
associado a um baixo auto-conceito comportamental e uma elevada depressão);
c) no consumo de café – o sexo é o preditor demográfico mais importante, logo seguido da idade
(estudantes do sexo masculino e mais velhos consomem mais café). A agressividade evidenciou-se
como o preditor psicossocial mais importante (quanto maior a agressividade maior o consumo de
café);
d) no consumo de doces/guloseimas – o idade é o preditor demográfico mais importante, logo
seguido do sexo (os estudantes mais velhos e do sexo feminino consomem mais doces/guloseimas).
A ansiedade é o principal preditor psicossocial, seguido da popularidade como dimensão do autoconceito (os estudantes mais ansiosos e com índices de popularidade menos elevados tendem a
comer mais doces).
Conclusões
Contextualizando os resultados apresentados, poderemos afirmar que eles se situam na
mesma linha dos encontrados por outras investigações, que demonstram que as váriaveis
psicossociais e demográficas evidenciam uma magnitude elevada para a explicação dos resultados
de variáveis de saúde (Burton et al.,1989; Essex & Klein,1989; Ribeiro,1993; McIntyre & Soares,
2002).
Em suma, e numa perspectiva de integração global da informação resultante da presente
investigação, parece ser de admitir, por um lado, que a globalidade dos resultados obtidos no estudo
da predição dos comportamentos de saúde e de risco, nos oferece suporte para um modelo
conceptual que fundamente a importância das variáveis psicossociais em análise, e por outro, que a
idade é, na generalidade, o preditor demográfico mais importante.
Assim, entre as diferentes estratégias de promoção dos comportamentos de saúde e de
prevenção dos comportamentos de risco e seus problemas, privilegiamos as que visam habilitar o
sujeito de meios que o tornem activo e conscientemente constructor das suas próprias defesas, boas
opções e saudáveis comportamentos. Ou seja, uma estratégia integrada e desenvolvimentalmente
apropriada para a promoção da saúde em contexto escolar, a iniciar em idades muito precoces,
parece emergir destes resultados (McIntyre & Soares, 2002), pois a escola assume-se como um
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“espaço” e “tempo” de eleição para intervir nesse sentido (Albuquerque, 2004); ela é um agente
privilegiado e insubstituível no processo de formação e desenvolvimento individual e social.
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Ansiedade aos testes no contexto do ensino secundário: o papel da ansiedade social, autocriticismo e competências de mindfulness e aceitação
Maria Jacinta Paiva30 & Marina Cunha
Instituto Superior Miguel Torga
No seio da comunidade escolar, a ansiedade aos exames é uma fonte de preocupação,
sofrimento e mau desempenho académico.
No presente trabalho analisamos o fenómeno de Ansiedade aos Testes em estudantes
adolescentes. Procurámos controlar o efeito das variáveis sociodemográficas sobre a ansiedade aos
testes e analisar a sua relação com outros construtos psicológicos, como o auto-criticismo,
ansiedade social e competências de aceitação e mindfulness. Foi ainda analisado o efeito preditor
destas variáveis, assim como um estudo comparativo entre grupos de adolescentes com ansiedade
alta e baixa.
A revisão de literatura é omitida neste trabalho mas informação adicional pode ser
encontrada no endereço: http://nautilus.fis.uc.pt/personal/jacinta/tese2009.
Material e Método
Amostra
A amostra é constituída por 449 adolescentes do ensino secundário de uma escola
secundária de Coimbra, 211 rapazes (47%) e 238 raparigas (53%) distribuídos pelos três anos de
escolaridade (10º, 11º e 12º anos), com uma idade média de 16,28 anos (DP = 1,17)
Não se registaram diferenças entre rapazes e raparigas no que respeita à sua distribuição por grupos
de idade (χ2 = 6,26; p> 0,05), anos de escolaridade (χ2 = 4,48; p> 0,05) e por nível socioeconómico
(χ2 = 1,23; p> 0,05).
Instrumentos
Foram utilizadas as versões portuguesas do Test Anxiety Inventory (TAI; Spilberger et al.,
1980), da Child Acceptance and Mindfulness Measure (CAMM; Greco, Smith & Baer, 2008), da
Forms of Self-Criticizing/Attacking and Self-Reassuring Scale (FSCRS; Gilbert, Clarke, Hempel,
Miles & Irons, 2004), assim como a Escala de Ansiedade e Evitamento de Situações Sociais para
Adolescentes (EAESSA; Cunha, Pinto-Gouveia, Salvador, & Alegre 2004) e a Escala de Cognições
e Comportamentos na Ansiedade aos Exames (ECCAE; Pinto-Gouveia, Melo e Pereira, 2005). A
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caracterização

destes

instrumentos

está

disponível

em

http://nautilus.fis.uc.pt/personal/jacinta/tese2009.
Procedimento
Depois de recolhidas as devidas autorizações para a realização do estudo, a bateria de
instrumentos de avaliação foi administrada a um grupo experimental constituído por 10 alunos de
outras escolas. Este pré-teste confirmou a clareza dos questionários e permitiu aferir o tempo médio
de preenchimento. Os questionários foram preenchidos em grupo, em contexto de sala de aula
tendo sido assegurado o anonimato e a confidencialidade dos dados, bem como o carácter
voluntário da participação.
Resultados
Influência das variáveis sócio-demográficas sobre a ansiedade aos exames
Ao comparar os valores de ansiedade aos testes em função das variáveis sóciodemográficas, verificámos que existem diferenças significativas nas variáveis género (t = -4,25; p =
0,000) e nível socioeconómico [F (2, 442) = 8,46; p = 0,000]. São as raparigas, comparativamente
aos rapazes, que revelam valores mais elevados de ansiedade aos testes e são os adolescentes do
nível socioeconómico médio que apresentam maior ansiedade, distinguindo-se significativamente
do nível alto (p = 0,000). Não se registou um efeito significativo dos grupos de idade [F (3, 441) =
0,47; p = 0,706] e dos anos de escolaridade sobre a ansiedade aos testes [F (2, 442) = 1,36; p =
0,259].
Relação entre a ansiedade a exames, ansiedade social, auto-criticismo, cognições e
comportamentos frequentes e traços de aceitação e mindfulness
A ansiedade a exames correlaciona-se positiva e significativamente com as subescalas de
cognições ansiosas (r = 0,67; p <0,01), com os factores de auto-criticismo relativos ao Eu
Inadequado (r = 0,57; p < 0,01) e ao Eu Detestado (r = 0,38; p <0,01), com a ansiedade e
evitamento social (respectivamente, r = 0,30; p>0,01 e r 0,25; p<0,01) e, por último, com a
subescala de comportamentos de ansiedade a exames (r = 0,26; p< = ,01). Revela ainda uma
correlação significativa, mas negativa, com a dimensão de aceitação e mindfulness (r = -0,36;
p<0,01) e com o Eu tranquilizador (r = -0,21, p<0,01).
Por outras palavras, podemos dizer que nos adolescentes quanto maior é a ansiedade a
exames, mais frequentes são as cognições e comportamentos ansiosos, maior é a sensação de
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inadequação do eu perante fracassos, maior é o sentimento de auto-repugnância e de uma resposta
destrutiva perante fracassos, maior é a sua ansiedade social e menor é a sua capacidade de aceitação
e mindfulness bem como menor é a sua capacidade de se tranquilizar e de ter compaixão por si
mesmo.
Variáveis preditoras da ansiedade aos exames
Foi calculada uma função de Regressão Múltipla Hierárquica composta por dois blocos,
correspondentes à natureza das variáveis independentes consideradas como relevantes para a
predição da variável dependente. Esta abordagem permite investigar se a predição pode ser
melhorada por um(a) (grupo de) variável(eis), dado o efeito de outras variáveis.
Com base no objectivo descrito, fizemos entrar no primeiro bloco a variável género, uma
vez que constatámos, em análises anteriores, a existência de diferenças de género em diversas
medidas psicológicas. No segundo bloco entraram as variáveis relativas à percepção que os
indivíduos têm quanto à forma como se criticam (eu detestado, inadequado e tranquilizador), à sua
ansiedade social (ansiedade e evitamento), à sua capacidade de aceitação de experiências interiores
e de mindfulness e, ainda, quanto à percepção da frequência de cognições e de comportamentos
ligados ao contexto de avaliação.
O primeiro bloco da função de regressão explica 4,1% do total da variância e o segundo
bloco contribuiu com 47,4%. A função no seu conjunto explica 51,5% (R2 = 0,515) da variância
total [F (9, 400) = 46,088; p = 0,000).
Passando à análise dos coeficientes de regressão estandardizados (valores de Beta) que
traduzem o valor preditivo das diferentes variáveis consideradas no modelo (Quadro 1), a variável
género revela-se no primeiro bloco como um factor preditivo da ansiedade a exames. Pelo facto dos
valores de Beta serem positivos (β = 0,203; p <0,001), podemos afirmar que pertencer ao sexo
feminino (a categoria indicadora) parece estar significativamente associado a valores mais elevados
de ansiedade a exames.
Tabela 1 – Coeficientes de regressão na ansiedade a exames avaliada pelo TAI
Modelo
1.Género
2.Género
Eu Detestado
Eu Tranquilizador
Eu Inadequado
Eaessa – Ansiedade
Eaessa – Evitamento
Aceitação e Mindfulness
Eccae – cognições
Ecaee – comportamentos

B
4,629
2,070
0,638
-1,613
2,901
0,030
0,032
-0,141
0,462
-0,025

Beta
0,203
0,091
0,042
-0,101
0,217
0,053
0,052
-0,065
0,536
-0,022
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t
4,141
2,402
0,848
-2,385
3,979
0,765
0,779
-1,576
10,779
-0,556

p
0,000
0,017
0,397
0,018
0,000
0,445
0,437
0,116
0,000
0,578

Quando introduzidos os dois blocos, o valor de Beta mais elevado é para as cognições
ansiosas (β = 0,536; p = 0,000), seguindo-se o estilo auto-criticismo eu inadequado (β = 0,217, p =
0,000), o estilo eu tranquilizador (β = -0,101; p = 0,018) e, por último, a variável género (β =
0,091; p = 0,017). Desta forma, podemos concluir que níveis elevados de ansiedade a exames
medidos pelo TAI estão associados a uma frequência elevada de cognições ansiosas, a níveis
elevados de auto-criticismo negativo (eu inadequado), a níveis baixos de capacidade de
tranquilização, e ao género feminino.
Estudo de comparação entre os grupos de ansiedade a exames
Com o objectivo de compreender em que variáveis se diferenciavam os estudantes que
revelavam níveis mais elevados de ansiedade a exames, criaram-se dois grupos com base nos
valores medianos do TAI (Inventário de Ansiedade a Exames). Os adolescentes que obtiveram
pontuações inferiores à mediana formaram o grupo de ansiedade a exames baixa (AEB; n=213), e
os jovens cujas pontuações foram superiores à mediana constituíram o grupo de ansiedade a exames
alta (AEA; n=214) Uma vez que se verificaram diferenças significativas nos resultados do TAI em
função do género, este ponto de corte baseado na mediana foi encontrado separadamente para cada
género. Foram excluídos dos grupos os sujeitos cuja pontuação no TAI foi igual ao valor da
mediana.
Quando comparados os dois grupos de ansiedade a exames (Quadro 2) verifica-se uma
diferença significativa entre os grupos em todas as variáveis em estudo, exibindo os alunos com
ansiedade elevada a exames valores mais elevados de auto-criticismo negativo (eu inadequado e eu
detestado), valores mais altos de ansiedade social (ansiedade e evitamento), maior frequência de
cognições e comportamentos disfuncionais, bem como valores mais baixos de aceitação e
mindfulness e de capacidade de auto-tranquilização (eu tranquilizador).
Tabela 2 – Médias e desvios-padrão das medidas psicológicas em função dos grupos de comparação

Eu Detestado
Eu Tranquilizador
Eu Inadequado
EAESSA – Ansiedade Total
EAESSA – Evitamento Total
CAMM 10
ECCAE – Pensamentos
ECCAE - Comportamentos

Grupos de Comparação
AEBaixa
N=213
M
DP
0,39
0,53
2,66
0,68
1,32
0,65
59,00
17,81
58,05
16,54
20,08
4,62
30,44
10,64
53,62
9,82
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AEAlta
N=214
M
0,86
2,38
2,10
69,68
66,12
21,13
44,61
58,98

DP
0,87
0,71
0,86
21,79
20,62
5,58
12,71
9,72

t
-6,76
4,08
-10,63
-5,47
-4,40
5,78
-12,19
-5,51

p
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Discussão
Dada a elevada frequência de jovens com ansiedade aos exames e o carácter perturbador que
este fenómeno pode assumir ao despoletar problemas ao nível das actividades académicas, pessoais
e sociais, julgamos importante continuar a aprofundar este tema no sentido de promover estratégias
de intervenção úteis e eficazes para fazer face a estes desafios.
Em Portugal, no contexto do ensino superior, a ansiedade a exames surge como um dos
problemas que motiva um maior número de alunos a solicitar apoio junto das estruturas de apoio
psicopedagógico (Pereira et al., 2004; Melo et al., 2006). Em adolescentes do ensino secundário,
não obstante a ausência de estudos empíricos, é consensual a ideia deste fenómeno ser também
muito frequente. É neste ciclo de estudos que se decide o acesso ao ensino superior, ou melhor, ao
curso desejado, onde a luta pelas médias assume um carácter particularmente competitivo e
selectivo. Nesta linha, e à luz de práticas terapêuticas mais recentes, como a terapia de Mindfulness
e Aceitação e a terapia focada na compaixão (Farmer & Chapman, 2007), o nosso estudo teve como
objectivo analisar o papel destes novos construtos sobre a ansiedade a exames em adolescentes do
ensino secundário.
Todos estes instrumentos de medida foram alvo de ligeiras modificações de adaptação a
adolescentes e foram estudadas as suas características psicométricas nesta amostra específica,
revelando possuir adequadas qualidades de precisão e validade.
Ao analisar primeiramente a influência de variáveis sócio-demográficas, verificámos que são as
raparigas que manifestam valores mais elevados de ansiedade aos testes que os rapazes, o que está
de acordo com o que a literatura aponta.
Ora, entre as crianças, as meninas denotam geralmente maior ansiedade (cf. Beidel &
Turner, 2006) e, segundo a DSM-IV-TR (APA, 2002), os estudos epidemiológicos indicam que a
ansiedade social é superior entre as mulheres, conquanto as amostras clínicas anulem ou invertam
este efeito. O estudo meta-analítico conduzido por Seipp e Scharzer (1996, cit in Bodas &
Ollendick, 2005) aponta para esta tendência clara de as mulheres obterem valores mais elevados de
ansiedade aos exames que os homens. Este padrão é mais proeminente nas pontuações do factor
referente à emocionalidade que nas pontuações da dimensão de preocupação. Eventualmente, esta
tendência transcultural tem origem nos estereótipos sociais (Silvern & Katz, 1986), que consideram
que a timidez é aceitável e até desejável na mulher, enquanto é inadmissível no homem e nas
práticas de socialização, que encorajam as mulheres a expressar as suas emoções e os homens a
suprimi-las, incluindo a ansiedade. Também, em Portugal, o estudo realizado por Melo (2006) em
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alunos universitários encontrou resultados similares no TAI em função do género. Reencontramos,
portanto, o efeito de género, que marca os estudos sobre a ansiedade, particularmente entre os
adolescentes (e.g., Cunha, Gouveia & Salvador, 2004).
O estudo da relação entre a ansiedade aos exames e as restantes variáveis psicológicas
revelou que a ansiedade a exames se encontra associada de forma positiva às cognições e aos
comportamentos ansiosos, às forma de auto-criticismo designadas por eu inadequado e eu
detestado, à ansiedade e evitamento social. Revelou ainda uma correlação significativa, mas
negativa, com a dimensão de aceitação e mindfulness e com o Eu tranquilizador. Explicitando, nos
adolescentes quanto maior é a ansiedade a exames, mais frequentes são as cognições e
comportamentos ansiosos, maior é a sensação de inadequação do eu perante fracassos, maior é o
sentimento de auto-repugnância e de uma resposta destrutiva perante fracassos, maior é a sua
ansiedade social e menor é a sua capacidade de aceitação e mindfulness bem como menor é a sua
capacidade de se tranquilizar e de ter compaixão por si mesmo.
Com o objectivo de conhecer quais as variáveis que diferenciavam os estudantes com
valores elevados de ansiedade a exames criaram-se dois grupos com base nos resultados obtidos no
TAI e em função do género. A comparação destes dois grupos revelou que o grupo de alunos com
ansiedade elevada a exames exibia valores significativamente mais elevados de auto-criticismo
negativo (eu inadequado e eu detestado), valores mais altos de ansiedade social (ansiedade e
evitamento), maior frequência de cognições e comportamentos disfuncionais, bem como valores
mais baixos de aceitação e mindfulness e de capacidade de auto-tranquilização (eu tranquilizador).
Na ansiedade face aos exames, a relevância preditiva do componente cognitivo parece sobrepor-se
nitidamente à do componente emocional (Deffenbacher e Hazaleus, 1985). Também no nosso
estudo a ansiedade aos exames se relaciona com a frequência das cognições no TAI e não com a
componente emocional. Aliás, apenas num item da ECCAE não há diferenças estatisticamente
significativas entre os dois grupos de ansiedade formados a partir dos resultados do TAI.
Numa perspectiva diferente, procurámos também analisar o efeito da acção conjunta das
variáveis sobre a ansiedade a exames, recorrendo a uma análise de regressão hierárquica múltipla.
De acordo com os resultados obtidos, podemos afirmar que quanto maior a frequência de cognições
ansiosas, maior o nível de auto-criticismo negativo (eu inadequado), menor o nível de capacidade
de tranquilização, assim como pertencer ao género feminino, maior é a ansiedade aos exames dos
adolescentes avaliada pelo TAI. Estes resultados enfatizam o papel preponderante das cognições
ansiosas avaliadas pela ECCAE e das formas de auto-avaliação negativas e disfuncionais sobre a
ansiedade a exames.
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As críticas recriminatórias contribuem para manter e exacerbar a insegurança, os
pensamentos automáticos negativos, os pensamentos irrelevantes e intrusivos que afectam o
desempenho nos testes. Desta maneira, dificultam quer a adopção de estratégias de estudo eficazes,
quer de abordagens adequadas aos testes. Os valores preditivos das formas de auto-criticismo põem
em destaque a importância que a forma como o indivíduo se critica e se tranquiliza têm na
activação e manutenção da ansiedade aos exames.
Conclusões, limitações e estudos futuros
Este estudo, embora de carácter exploratório, pretende lançar pistas e investigar as relações
entre as variáveis em análise no sentido de contribuir para uma melhor compreensão deste
fenómeno frequente e responsável pelo sofrimento em muitos adolescentes.
Uma possível implicação dos nossos resultados passa pela intervenção com estes alunos,
para além das estratégias habituais, contemplar também especificamente os aspectos de autoavaliação crítica, promovendo formas de aceitação de tranquilização. Vale a pena investir em
estratégias eficazes nos serviços de apoio aos estudantes.
Estamos conscientes das fragilidades do nosso estudo pela metodologia utilizada e que um
estudo profundo implicaria a contemplação de outras variáveis contextuais e institucionais e o
recurso a metodologias mais sofisticadas.
Não obstante as limitações deste estudo inerentes à metodologia transversal utilizada, a qual
não permite o estabelecimento de relações causais entre as variáveis, e a recolha de dados
exclusivamente por instrumentos de auto-resposta, julgamos ter contribuído para um melhor
conhecimento desta realidade na população portuguesa de jovens adolescentes.
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Contributos dos Modelos da Auto-Regulação da Aprendizagem para a formação de Alunos e
Professores no Ensino Superior
Isabel Cristina Gonçalves31
O processo de Bolonha e as mudanças ao nível do contexto institucional
O processo de Bolonha compreende um conjunto de objectivos e de iniciativas destinadas à
construção de um espaço europeu de Ensino Superior atractivo e competitivo no plano
internacional, tendo como principal objectivo assegurar a mobilidade e a empregabilidade na
Europa (CCCC/IST, 2005).
Um dos principais focos do processo de Bolonha refere-se à transição de um sistema de
ensino baseado na transmissão de conhecimentos para um sistema de ensino baseado no
desenvolvimento das competências dos estudantes, em que as componentes de trabalho
experimental e as competências transversais devem desempenhar um papel decisivo na formação.
No ano lectivo de 2006/07 funcionaram pela primeira vez os cursos de 1º e 2º ciclo
adaptados a Bolonha (de acordo com o Decreto-Lei nº 74/2006), apenas para os alunos ingressados
nesse ano lectivo. O ano lectivo de 2007/08 foi marcado pela entrada em pleno funcionamento dos
cursos de 1º e 2º ciclo adequados ao processo de Bolonha, tendo-se procedido ao processo de
transição entre a organização curricular pré-Bolonha e a nova organização curricular.
Os imperativos pedagógicos inerentes ao processo de Bolonha conduziram a uma mudança
profunda nas metodologias de ensino, na medida em que os alunos deverão agora ser
explicitamente estimulados a deixar a atitude tradicional de espectadores da apresentação de
conhecimentos para passarem a ser as personagens principais na construção das suas próprias
competências.
Esta alteração tornou necessário o conhecimento antecipado, por parte dos alunos, dos
objectivos, ao nível das competências, do curso e/ou da unidade curricular que se encontram a
frequentar (CCCC/IST, 2005 e Relatório de Concretização do Processo de Bolonha, 2008, que
poderá consultar em https://fenix.ist.utl.pt/conselhopedagogico/lateral/documentos/processo-debolonha).
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Objectivos de aprendizagem, alinhamento construtivo e inovação estrutural
A relação entre objectivos de aprendizagem (‘learning outcomes’), os métodos de ensinoaprendizagem e a avaliação tem sido estudada por vários autores, nomeadamente Houghton (2004),
que apela ao conceito de alinhamento construtivo, termo da autoria de John Biggs (2003),
considerando-a “uma das ideias mais importantes no Ensino Superior” – a premissa básica de todo
o sistema é a de que o currículo é concebido para que as actividades de aprendizagem e as tarefas
de avaliação sejam alinhadas com os objectivos de aprendizagem que são pretendidos para uma
dada unidade curricular, num sistema que deste modo se pode definir como consistente. O
alinhamento construtivo facilitaria o processo de auto-responsabilização dos alunos, tomando como
ponto de partida a relação de confiança entre docente e discente. Para Houghton (2004) uma
aprendizagem em profundidade só é possível quando existe este alinhamento construtivo. Em
alternativa, se dissermos aos alunos que queremos que atinjam um determinado objectivo de
aprendizagem e se depois os avaliarmos segundo critérios de avaliação contrários, estes sentir-se-ão
enganados, desmotivados, e estrategicamente acabarão por adoptar metodologias de aprendizagem
mais superficiais.
Os estudantes parecem, pois, gerir o estudo académico a diferentes níveis de processamento
da informação. Marton e Saljo, 1976 (cit. por Lopes, Duarte, Sá & Simão, 2004) identificaram uma
abordagem, designada como ‘superficial’, que implicava a disposição dos alunos para memorizar
mecanicamente terminologia e informação factual de um texto; e uma abordagem, designada como
‘profunda’, que envolvia a tentativa de compreender o significado do texto. Esta distinção foi
posteriormente confirmada quer ao nível da aprendizagem em geral (Biggs, 1987; Entwistle &
Ramsden, 1983 cit. por Lopes, Duarte, Sá, & Simão, 2004), quer ao nível da resolução de
problemas (Janssen, 1998, cit. por Lopes, Duarte, Sá, & Simão, 2004), da aprendizagem assistida
por computador (van den Brink et al., 2000 cit. por Lopes et al., 2004) quer, finalmente, ao nível da
revisão para exames (Entwistle & Marton, 1994, cit. por Lopes et al., 2004).
Adicionalmente, e procedendo a uma síntese entre os conceitos de ‘nível de processamento
da informação’ e ‘tipo de motivação’ do estudante face às tarefas de aprendizagem, verificou-se
que “a estratégia ‘superficial’ tende a associar-se a uma motivação ‘instrumental’ (i.e. investimento
de um esforço mínimo, apenas para evitar o insucesso), enquanto que a estratégia ‘profunda’ se
conjuga preferencialmente com uma motivação ‘intrínseca’ (i.e. envolvimento pelo prazer retirado
da aprendizagem) (Biggs, 1987; Entwistle & Ramsden, 1983, cit. por Lopes et al., 2004).
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Finalmente, alguns estudos parecem identificar uma terceira abordagem à aprendizagem,
que designaram como ‘estratégica’ ou ‘de sucesso’, envolvendo a procura de classificações através
da utilização de um método de estudo organizado (Biggs, 1987; Entwistle & Ramsden, 1983, cit
por Lopes et al., 2004), que poderia combinar-se quer com a abordagem ‘superficial’, quer com a
abordagem ‘profunda’ à aprendizagem.
Lourtie (2009) estabelece uma analogia entre o conceito de alinhamento construtivo e o
conceito de garantia de qualidade – o objectivo da educação dos estudantes consiste em nos
assegurarmos de que alcançam, com sucesso, os objectivos de aprendizagem (‘learning outcomes’)
pretendidos. No processo de garantia de qualidade (ou alinhamento organizacional), o objectivo é o
de que as organizações possam cumprir a sua missão.
A motivação dos estudantes tanto pode ser predominantemente intrínseca, como
predominantemente extrínseca. Os estudantes motivados intrinsecamente quase não necessitariam
ser avaliados (pelo menos de uma avaliação de carácter sumativo), contudo para os estudantes
predominantemente motivados externamente (que pretendem apenas concluir o seu curso com
sucesso, mais do que obterem um resultado tão bom quanto possível),

torna-se necessário

assegurar que um resultado positivo nas avaliações é conseguido apenas perante a exibição dos
conhecimentos, competências e capacidades constantes dos objectivos de aprendizagem.
Em suma, o processo de Bolonha, obrigando as instituições de Ensino Superior Europeias a
implementarem mudanças estruturais, consiste numa oportunidade única para intervir ao nível da
mudança comportamental junto de todos os intervenientes do processo educativo, com particular
incidência nos estudantes e nos docentes, bem como junto da Escola tomada como um todo. Powell
(2005) introduz o conceito de inovação estrutural para descrever momentos como este, que
“mobilizam uma equipa substancial de pessoas, para se dedicarem a uma temática em grande escala
que afecta a saúde e o bem-estar de um programa educacional, de um departamento ou de uma
Universidade, ou para criar algo totalmente novo”, lembrando que as mudanças estruturais
raramente são espontâneas, e identificando um conjunto de pré-requisitos para que este tipo de
inovação se torne possível: reconhecimento de uma ameaça ou desafio que não é possível evitar,
oriunda (tipicamente) do exterior da instituição; procura de uma solução, frequentemente oriunda
do exterior, mas que deve ser testada, quer quanto às suas suposições de base, quer quanto às
condições-fronteira, garantindo uma adaptação cuidadosa do modelo às características da
instituição; garantia de que existe financiamento suficiente para implementar a solução encontrada;
necessidade da existência de um clima organizacional de abertura à mudança, confiança entre os
intervenientes e ainda a existência de um consenso de que a proposta apresentada pode permitir
alcançar o resultado esperado; o trabalho em equipa deve poder ser possível, e deve existir
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motivação institucional para fazer a solução funcionar; finalmente, deve ser possível disseminar a
solução inovadora na instituição, depois de a mesma ter permitido obter resultados consistentes
com a solução desejada, afirmando-se como uma ‘boa prática’.
Powell (2005) recorda que uma inovação estrutural bem sucedida, ao nível institucional,
tem um impacto directo sobre o estudante individual. Na verdade, o aluno caloiro bem sucedido na
frequência do seu primeiro ano, ‘sofre’ também uma importante ‘inovação estrutural’ (tornada
ainda mais intensa com a implementação do processo de Bolonha que exige, sobretudo para os
estudantes oriundos dos países do Sul da Europa, uma atitude de pró-actividade que frequentemente
não lhes foi incutida em níveis anteriores de Ensino.
Promover mudanças no comportamento académico dos estudantes do ensino superior: teoria
da auto-determinação e aprendizagem auto-regulada
A teoria da auto-determinação dá um enorme destaque ao conceito de motivação,
associando-o à auto-consciência, e assumindo-a como fazendo parte integrante da descrição de um
indivíduo activo na construção dos seus pensamentos, crenças, objectivos, expectativas e
atribuições (McCombs, 1994, cit. por Lopes et al., 2004). Neste modelo, a motivação é
conceptualizada como uma variável qualitativa, apresentando ‘diferentes valores ou orientações,
formas distintas de processar ou dar atenção à informação e a diferentes cognições sobre o
desempenho’ (Ames & Ames, 1989, cit. por Lopes et al., 2004); também pode ser conceptualizada
como a função executiva do self (Baumeister, 1998, cit. por Lopes, et al., 2004), que lhe permite
controlar-se a si mesmo, i.e. auto-regular-se.
A teoria da auto-determinação ocupa-se das condições que promovem versus as que
debilitam este ‘potencial humano positivo’. Deci & Ryan (1985, cit. por Lopes et al., 2004)
identificam três necessidades básicas (inatas) essenciais a um funcionamento óptimo, que
consideram como razoavelmente exaustivas, e que permitem aos indivíduos um ‘desenvolvimento
social construtivo, para a promoção do bem-estar e para a integração e o crescimento’ (p. 54):
Autonomia (ou auto determinação), que diz respeito à regulação do próprio comportamento e à
experiência de iniciar, gerir e dirigir a acção; Competência, que diz respeito ao sentimento de
realização e eficácia que resulta do exercício das nossas capacidades em condições de desafio
óptimo; a necessidade de competência funciona sem pressões externas, sendo potenciada em
contextos que permitem a autonomia; Afinidade interpessoal, que diz respeito aos esforços das
pessoas para se relacionarem e preocuparem com os outros, para sentirem que os outros se
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relacionam com autenticidade com eles, para se sentirem envolvidos de forma satisfatória e
coerente com o mundo social em que estão inseridos;
A teoria da auto-determinação distingue motivação intrínseca e extrínseca, definindo a
motivação intrínseca como a ‘propensão inata e natural para envolvermos o nosso interesse e
exercitarmos as nossas capacidades e, ao fazê-lo, procurar e superar desafios óptimos. Esta
motivação emerge espontaneamente de tendências internas e pode motivar o comportamento
mesmo sem a ajuda de reforços extrínsecos ou controlos do meio’, constituindo-se ainda como um
‘motivador importante da aprendizagem, da adaptação e do desenvolvimento de competências que
caracterizam o desenvolvimento humano’ (Deci & Ryan, 1985, cit. por Lopes et al., 2004).
As comparações entre as pessoas intrinsecamente motivadas, e as extrinsecamente
motivadas, revelam que as primeiras têm maior interesse pelos conteúdos, são mais activas e mais
confiantes, apresentando também um desempenho superior, maior persistência nas tarefas, maior
criatividade, maior auto-estima e um sentimento mais marcado de bem-estar geral.
Deci e Ryan (1985, cit. por Lopes et al., 2004) identificam duas condições que prejudicam a
motivação intrínseca: metodologias de ensino que envolvem o controlo externo, recompensando o
mero envolvimento numa actividade (incluindo a imposição de prazos, ameaças, directivas) e
objectivos impostos a partir do exterior; avaliação e vigilância, sobretudo se se avaliam os
conteúdos e não os processos. Em contrapartida, as metodologias de ensino que permitem as
escolhas e que privilegiam o ‘feedback’ positivo em relação à competência e à eficácia, promovem
a motivação intrínseca.
As qualidades associadas ao comportamento intrinsecamente motivado – p.ex. a
flexibilidade cognitiva e a criatividade – podem ser utilizadas como ‘marcadores’ objectivos do
grau de integração do indivíduo.
O estudante diz-se activamente envolvido no processo educativo quando valoriza a
aprendizagem e o desempenho bem sucedido, mesmo relativamente a actividades que não
considera intrinsecamente interessantes. O estudante deve sentir-se competente e percepcionar-se
como autónomo durante a realização das actividades, e deve sentir-se parte de um contexto que
facilite a afinidade interpessoal para poder valorizar, de forma integrada, todas as tarefas que lhe
são propostas (Deci, Eghrari, Patrick & Leone, 1992; Grolnick & Ryan, 1989, cit. por Lopes et al.,
2004).
A aprendizagem auto-regulada é um processo activo e construtivo, através do qual os
estudantes estabelecem objectivos para a sua aprendizagem e depois tentam monitorizar, regular e
controlar o pensamento, a motivação e o comportamento, guiados e constrangidos pelos seus
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objectivos e pelas características do contexto envolvente (Pintrich, 2000b, cit. por Lopes et al.,
2004).
A existência de um objectivo, padrão, critério, ou valor de referência é um aspecto chave de
todos os modelos de auto-regulação, pois é este que pode estabelecer-se como ‘bitola’ para que o
indivíduo possa avaliar a acção do sistema e orientar os seus processos de auto-regulação.
Genericamente, podemos afirmar que ‘os estudantes que têm um melhor conhecimento
acerca das estratégias foram ensinados a monitorizá-las com eficácia, obtêm melhores resultados
escolares, percebem melhor as razões que os levam a seleccionar as estratégias, acreditam que o seu
sucesso escolar está dependente do seu esforço pessoal, exercem um controlo mais esclarecido
sobre as acções realizadas de forma a serem mais eficazes e bem sucedidos’ (Lopes, Duarte, Sá &
Simão, 2004, p 25).
A importância que os objectivos de aprendizagem (‘learning outcomes’) assumem no
modelo subjacente ao Processo de Bolonha, bem como a importância de a avaliação servir esses
objectivos (‘constructive alignment’) com o intuito claro de conduzir a um ensino centrado no que
o aluno aprende mais do que no docente ensina tornam o modelo da auto-determinação e da autoregulação da aprendizagem modelos de eleição para acompanhar a implementação desta ‘mudança
estrutural’ no Ensino Superior.
O programa de tutorado do IST: como os modelos clínicos podem promover mudanças
comportamentais nos actores do processo educativo
O Programa de Tutorado, lançado no ano lectivo de 2003/04, partindo das sinergias entre o
Gabinete de Estudos e Planeamento do IST (preocupado com os dados relativos ao insucesso
académico), as Coordenações de Curso, a experiência do Núcleo de Aconselhamento Psicológico
no acompanhamento de alguns estudantes com dificuldades académicas e, finalmente (ver Correia,
Welling, Vasconcelos & Duarte, 2003 e Lourenço, 2004, 2005), da existência de programas de
tutoria em escolas de referência para o IST (e.g. Imperial College, MIT) acabou por se afirmar
como uma inovação estrutural no panorama de Ensino Superior português e até europeu (ver
Lourtie, 2009: “Instituto Superior Técnico, Portugal: Involving Students in Institutional Life”,
publicado como um exemplo de boa prática no Improving Quality, Enhancing Creativity: Change
Processes in European Higher Education Institutions QAHECA Project). No ano lectivo de
2006/07, ano em que funcionaram pela primeira vez os cursos de 1º e 2º ciclo adaptados a Bolonha,
foi aprovado e generalizado o Programa de Tutorado para todos os cursos do IST.
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A tutoria assume uma importância considerável no âmbito do espaço europeu de Ensino
Superior, no período posterior à Declaração de Bolonha (1999)32, já que esta preconiza uma
mudança estrutural que configura e torna necessárias mudanças quer no comportamento dos
estudantes (maior pró-actividade) quer no comportamento dos docentes, quer ainda ao nível da
própria escola, nomeadamente explicitando os objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares ou proporcionando um maior acompanhamento dos estudantes em actividades de tipo
tutorial.
A acção tutorial pode descrever-se fazendo apelo a oito dimensões: legal ou administrativa,
prescrita pela actual legislação; docente ou curricular, que ‘interpreta a tutoria no âmbito curricular,
respeitante ao conteúdo e ao programa das unidades curriculares’; académica ou formativa, ‘que
representa a ajuda que se proporciona ao aluno para que este possa desenvolver com êxito a vida
académica, promovendo a autonomia na aprendizagem’; personalizada, ‘relativa ao âmbito pessoal
(o professor tutor fornece apoio especial em casos de dificuldades particulares e aconselha para
promover o desenvolvimento formativo dos estudantes’), e ao futuro profissional (o professor ajuda
na configuração do itinerário curricular e sobre as possíveis saídas profissionais)’; em período de
práticas, ou tutoria integrada no ensino tradicional de cursos do ensino superior com forte tradição
deste tipo de ensino (enfermagem, medicina, arquitectura); à distância, ‘própria do ensino não
presencial’; com atenção à diversidade, que responde às necessidades de um Ensino Superior que
cada vez mais acolhe ‘alunos com diferentes problemáticas’ específicas; entre pares, ou entre
iguais, também designada como mentorado ou ‘peer tutoring’, em que alunos do ensino superior
acompanham outros alunos, num sistema mutuamente benéfico (Boronat, Castaño e Ruiz, 2007, cit
.por Simão, Flores, Fernandes & Figueira, 2008, p. 76,77);
No Programa de Monitorização e Tutorado do IST são as dimensões académica ou
formativa, personalizada e com atenção à diversidade que são sobretudo consideradas, sendo
que no IST poderão ainda coexistir formatos de tutoria à distância (p.ex. nas actividades de elearning) ou em período de práticas (p.ex. no curso de Arquitectura) ou ainda de mentorado (num
projecto gerido pelo Núcleo de Apoio aos Estudantes; para uma descrição deste programa, o leitor
poderá consultar http://nape.ist.utl.pt/ment/ e http://mentorado.tagus.ist.utl.pt/objectivos.html).
Os seguintes cartazes, produzidos com o objectivo de apelar à participação dos alunos nas
actividades do Tutorado durante o 2º semestre do ano lectivo 2009/10 evidenciam, através de
perguntas, as dimensões privilegiadas pelo Programa:
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Imagem 1 – Exemplares de cartazes de divulgação do programa no 2º semestre do ano lectivo
2009/10
O objectivo principal do Programa de Monitorização e Tutorado é proporcionar, ao
Estudante do 1º e 2º ano dos Cursos de Licenciatura e Mestrado Integrado do IST33, um
acompanhamento personalizado, permanente e formal do seu percurso escolar, num esforço de
definição de políticas e procedimentos susceptíveis de promover a qualidade do ensino e o
sucesso educativo.
O Programa de Monitorização e Tutorado pretende complementar os objectivos de facilitar
a integração e adaptação dos novos Alunos na Escola, sobretudo a nível académico. Deste modo, os
objectivos do Programa traduzem-se não só no apoio académico aos Estudantes na transição do
ensino secundário para o ensino superior, mas também no acompanhamento do seu desempenho
escolar durante os dois primeiros anos de frequência do IST, com uma orientação das suas
potencialidades académicas e uma identificação precoce de situações de insucesso, no sentido de
intervir antecipadamente na promoção do sucesso académico e na remediação das situações de
insucesso identificadas (ver Lourtie & Gonçalves, 2009; Pile & Gonçalves, 2007).
Gynnild, Holdstad e Myrhaug (2008), num estudo de caso sobre aprendizagem e
desempenho académico em estudantes de engenharia mostraram que os estudantes mais bem
sucedidos academicamente utilizavam competências de auto-monitorização (p.ex. auto-avaliação),
relembrando contudo que ensinar aos estudantes menos bem sucedidos academicamente
competências de auto-monitorização não parece ser suficiente para produzir um impacto positivo
sobre o seu rendimento académico, e propondo um modelo de intervenção no Ensino Superior que
envolva os tutores na identificação e promoção da aprendizagem auto-regulada dos estudantes, bem
como na sua motivação para o estudo. Estes autores referem a importância do treino dos tutores
para a sua capacitação para desenvolverem este tipo de intervenção junto dos estudantes – “de um
ponto de vista teórico, o tutor académico pode assumir um variado conjunto de papéis, que vão do
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
33

	
  Com	
  a	
  introdução,	
  a	
  partir	
  de	
  2006/07,	
  das	
  regras	
  do	
  modelo	
  de	
  Bolonha	
  nos	
  currículos	
  dos	
  cursos	
  do	
  IST,	
  o	
  Programa	
  passa	
  a	
  abranger	
  os	
  dois	
  
primeiros	
  anos	
  do	
  1º	
  ciclo,	
  quer	
  se	
  trate	
  de	
  cursos	
  de	
  Licenciatura	
  em	
  Ciências	
  de	
  Engenharia	
  (3	
  anos),	
  quer	
  se	
  trate	
  de	
  cursos	
  de	
  Mestrado	
  
Integrado	
  (5	
  anos).	
  

604	
  
	
  

‘coach’ ao comentador e ao conselheiro (Jones, 1984) – contudo, a aplicação bem sucedida de
qualquer um destes papéis frequentemente exige um treino prático e teórico bastante
compreensivo” (Gynnild, Holdstad & Myrhaug, 2008, p 158), recordando que diferentes estudantes
poderão beneficiar também diferenciadamente deste apoio tutorial, numa amplitude que vai desde
abordagens mais superficiais à aprendizagem, até abordagens mais profundas. A título de exemplo,
podemos apenas identificar algumas das formas como os tutores podem, pela sua acção, contribuir
para modelar as competências de auto-regulação dos estudantes: explicitando os objectivos de
aprendizagem, elogiando os estudantes pelos seus bons resultados e auxiliando-os a reflectir sobre
as causas dos resultados menos satisfatórios, pensando em ‘voz alta’ nas reuniões com os
estudantes e fazendo apelo às suas próprias experiências passadas enquanto estudante e, finalmente,
fazendo perguntas que auxiliem o estudante a reflectir sobre o seu processo de aprendizagem.
Roth, Assor, Kanat-Maymon e Kaplan (2007) num estudo com 132 professores israelitas do
ensino básico, correlacionaram a motivação autónoma dos docentes para o ensino (docentes autodeterminados) com a sensação subjectiva de satisfação profissional e com a auto-determinação dos
seus estudantes, uma vez que os docentes mais auto-determinados parecem mais capazes de
privilegiar um ensino que apoia a autonomia dos estudantes durante o processo de ensinoaprendizagem.
Finalmente, Lorenzo e Juste (2008) referem-se à acção tutorial como um recurso excelente
para promover a qualidade do ensino nas Universidades, partindo de um estudo qualitativo das
interacções entre tutores e tutorandos na Universidade de Vigo, em Espanha.
Nas diferentes concepções de tutoria no Ensino Superior podemos identificar um conjunto
de características, que também permitem descrever adequadamente o Programa de Monitorização e
Tutorado do IST: ‘a tutoria é uma acção de orientação que visa promover e facilitar o
desenvolvimento integral dos estudantes, nas suas dimensões intelectual, afectiva, pessoal e social’;
‘a tutoria é uma tarefa docente que personaliza a educação universitária mediante um
acompanhamento individualizado, que facilita aos estudantes a construção e o amadurecimento dos
seus conhecimentos e atitudes, ajudando-os na planificação e no desenvolvimento do seu itinerário
académico’; ‘a tutoria é uma acção que permite a integração activa e a preparação do estudante na
instituição universitária, canalizando e dinamizando as suas relações com os diferentes serviços
(administrativos, docentes, organizativos, etc.), garantindo o uso adequado e a rentabilidade dos
diferentes recursos que a instituição proporciona’ (Embuena & Pérez, 2005 cit. por Simão et al.,
2008, p. 77).
As experiências de tutoria no Ensino Superior em Portugal são ainda bastante embrionárias,
tendo Simão e colaboradores (2008) identificado no seu artigo ‘Tutoria no Ensino Superior:
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concepções e Práticas’ apenas três: o Programa de Tutorado do IST, o Projecto ‘AIA’ – Acolher,
Integrar e Apoiar do Instituto Politécnico de Castelo Branco e o Programa de Apoio a Novos
Alunos (PANA) – ‘Mentorado’ da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação.
Em contrapartida, nos países do Norte da Europa, e nomeadamente nas Instituições de
Ensino Superior nas áreas de Ciência e Tecnologia, este tipo de actividade – Tutoria – tem alguma
tradição, sendo que esse facto permitiu uma maior aceitação por parte do Instituto Superior Técnico
relativamente a um projecto razoavelmente inovador no panorama do Ensino Superior Português.
Assim, na rede CLUSTER (Consortium Linking Universities of Science and Technology for
Education and Research), constituída por 12 das melhores Escolas Europeias de Ciência e
Tecnologia, e cujo objectivo é a procura da excelência na investigação e na formação avançada de
engenheiros, cientistas e arquitectos, existem registos de programas análogos nas seguintes
universidades: Trinity College; Katholieke Universiteit Leuven; Eindhoven University of
Technology; Technishe Universitat Darmstadt; Tekniska Hogskolan Helsinki; Sveriges Storsta
Tekniska Universitet; Universitat Karlsruhe; Ecole Polytechnique et Federale de Lausanne;
Politecnico di Torino; Universitat Politecnica di Catalunya.
As actividades do Programa de Monitorização e Tutorado centralizam-se em dois pólos, o
da intervenção junto dos discentes, e o da intervenção junto dos docentes. Em ambos os pólos, o
Programa desenvolve-se em torno do trinómio da monitorização, da formação e do
acompanhamento. O peso de cada uma destas actividades em ambos os pólos é distinto, tentando
responder às necessidades e aos interesses expressos tanto por Docentes (no quadro, a verde cinza)
como por Alunos (no quadro1) e enquadrados nas orientações estratégicas do próprio Programa e
do IST.
Quadro 1

Quadro 1 – Actividades do Programa de Tutorado do IST
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Paralelamente à monitorização, ao acompanhamento e à formação, que se caracterizam
assim como actividades de interacção directa com todos os intervenientes, o Programa de Tutorado
abrange ainda, a jusante, as actividades de Divulgação e a montante as actividades de Avaliação.
O formato em seta revela ainda o carácter dinâmico e cíclico do Programa, que se renova
em cada ano lectivo, alimentando-se dos dados recolhidos na avaliação para que a intervenção
possa ser optimizada no ano lectivo seguinte, em benefício de todos os intervenientes – docentes e
discentes, bem como da Escola, ela própria um sistema dinâmico.
Todas as actividades do Programa, desde a divulgação até à avaliação, bem como todos os
acontecimentos promovidos ou apoiados pelo Tutorado têm como principal interface a página online, constantemente actualizada e compartimentada para os diversos públicos alvo a quem o
Programa se dirige (tutorado.ist.utl.pt), e respeitam as regras de ouro do tutorado identificadas por
Sinclair Goodlad, do Imperial College (cit por Falchikov, 2001): definição precisa e explícita dos
objectivos e dos papéis dos vários intervenientes, inclusão de actividades de treino e
acompanhamento34 para tutores, estruturação dos conteúdos e materiais de apoio às actividades de
tutoria para tutores e tutorandos, garantindo que as actividades administrativas e de apoio logístico
são mínimas para os tutores e ocupam um período de tempo reduzido e bem determinado e,
finalmente, assegurando uma avaliação regular do programa. As actividades de formação dirigidas
aos tutorandos e aos tutores, bem como a avaliação das mesmas encontram-se descritas em
Gonçalves, 2009a, 2009b e em Gonçalves e Lourtie (2009), obedecendo aos princípios gerais da
auto-regulação, que na formação de docentes assumem os contornos do aconselhamento35. A título
de exemplificação, podemos apresentar as taxas de participação de tutores e tutorandos nas
actividades de formação incluídas no programa até ao ano lectivo de 2009/10:
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“feedbacks” regulares sobre o modo com o programa está a decorrer e promoção de encontros de partilha de experiências entre eles
O termo ‘coaching substitui o ‘aconselhamento’ por reunir maior aceitação junto dos docentes, e obedece geralmente aos conceitos descritos por
Bou Perez no seu livro de 2009, ‘Coaching para Docentes’	
  

35
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Quadro 2 – Taxas de participação de tutores e tutorandos nas actividades de formação do Programa de Tutorado do IST

O impacto das actividades do programa de tutorado sobre o rendimento académico dos
estudantes encontra-se descrito em Gonçalves, Patrocínio e Regateiro (2008), contudo e meramente
a título de exemplo, apresentamos as taxas de participação de tutores e tutorandos no programa,
considerando que as mesmas constituem um bom indicador da pertinência a aceitação do programa
no seio da comunidade IST:
Quadro 3 – Taxas de participação de tutores e tutorandos nas actividades do Programa de Tutorado do IST
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Conclusão
Acreditamos firmemente que a aceitação do programa de tutorado junto da comunidade IST,
bem como a sua aceitação junto da comunidade europeia, nomeadamente junto da European
Universities Association (EUA), justificam e de certa forma exigem um maior refinamento teórico
e metodológico das actividades do programa, nomeadamente ao nível das actividades de formação
dirigidas a docentes e discentes, tornando-as mais facilmente passíveis de difusão junto das
instituições de ensino superior que operam no exigente e desafiante quadro de inovação estrutural a
que Bolonha nos obriga. Adicionalmente, acreditamos que o envolvimento de todos os agentes
neste estimulante processo é obrigatório, exigindo-se porventura acções mais extensas, junto de
alunos e docentes (para uma revisão das actividades do tutorado na elaboração de um manual de
boas práticas de docência para o Ensino Superior ver Gonçalves, Lucas, Pile e Patrocínio, 2010),
dentro de um quadro de apoio institucional por parte dos órgãos de gestão das Instituições de
Ensino Superior, e mesmo do Ministério da Ciência e do Ensino Superior, sem o qual estes
programas não poderão desenvolver-se de forma adequada36.
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“Da Investigação à Prática: A Escala de Satisfação com a Formação Superior como
instrumento de intervenção em Consulta Psicológica Vocacional com jovens universitários”
Ana Ramos37, Carlos Gonçalves38, Inês Nascimento39
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Serviço de Consulta Psicológica de Orientação Vocacional ao Longo da Vida
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação – Universidade do Porto

1. Introdução

A preocupação das instituições de Ensino Superior com indicadores de satisfação dos
estudantes tem vindo a mostrar-se progressivamente mais evidente nos últimos tempos. O cenário
competitivo em que se encontram as instituições de Ensino Superior em consequência do Processo
de Bolonha (que, permitindo a mobilidade de estudantes e docentes, contribui em grande escala
para a elevação dos critérios de escolha e de exigência), bem como o acesso/ingresso de público
mais diferenciado com objectivos, motivações e expectativas de natureza diversa (salientando-se o
ingresso de estudantes através do concurso para Maiores de 23) têm vindo a ser referidos como
aspectos que relevam a importância da avaliação dos estudantes face à formação superior que
frequentam (Thomas & Galambos, 2004; Alves & Raposo, 2007; Machado, Sá & Magalhães,
2008).
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Efectivamente, o estudo da satisfação dos estudantes em relação à formação superior é de
inquestionável pertinência e possui uma dupla vantagem: se, por um lado, esta análise permite aos
estudantes verem supridas as suas necessidades por parte da instituição de ensino que frequentam e
optimizada a vivência deste e neste contexto de desenvolvimento, também estas mesmas
instituições se podem ver melhor avaliadas pelos seus estudantes através da melhoria da qualidade
das experiências que lhes proporcionam (Ramos, 2008). Pode, desta forma, afirmar-se que a
avaliação da satisfação dos estudantes do ensino superior se constitui como uma via de
empoderamento da comunidade educativa, dada a capitalização mais eficaz dos seus recursos de
maneira a aumentar os índices gerais de satisfação, participação e qualidade de vida dos seus
agentes (Ibidem).
Com base no exposto, importa enquadrar teórica e metodologicamente o conceito de
satisfação com a formação superior. Assumindo-se uma perspectiva ecológica, sistémica e
construtivista, o estudo da satisfação dos estudantes com a formação superior deverá valorizar o
processo de construção de significado por parte dos indivíduos tanto acerca de si próprios como
acerca da realidade/contexto em que estão inseridos e no qual participam (Campos & Coimbra,
1991; Herr & Cramer, 1992). Mais especificamente, tendo em conta o Modelo Ecológico do Estudo
da Satisfação dos Estudantes (Benjamin & Hollings, 1997), defende-se que existe um conjunto de
variáveis independentes – e.g., resultados académicos, relações sociais de apoio, objectivos e
expectativas dos estudantes, determinados acontecimentos de vida – que influenciam, directa ou
indirectamente, a satisfação dos estudantes. É notório o enfoque construcionista do modelo
apresentado, uma vez que advoga que o processo de construção de conhecimento acerca da
realidade formativa decorre da e na interacção dos indivíduos com os agentes e contextos sociais
(Young & Collin, 2004). De acordo com estes pressupostos, Ramos e Gonçalves, num estudo
datado de 2008, propuseram-se reflectir acerca deste fenómeno à luz do panorama sócio-económico
actual, sugerindo um modelo de avaliação da satisfação dos estudantes com o Ensino Superior que
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deu origem à construção de um instrumento de avaliação da satisfação dos estudantes face à
formação superior: Escala de Satisfação com a Formação Superior (ESFS). Os resultados deste
trabalho reiteraram a influência, quer das características e das condições da instituição de ensino
(Dimensão Institucional), quer da qualidade das relações estabelecidas no contexto académico com
os diferentes actores da comunidade educativa (Dimensão Sócio-Relacional) nos índices de
satisfação dos estudantes. O referido estudo revestiu-se de um carácter inovador e parece poder serlhe reconhecida franca relevância no panorama científico, uma vez que chama a atenção para o
impacte que (1) as expectativas de integração profissional e o processo de transição para a vida
activa, bem como (2) a percepção dos estudantes acerca dos recursos pessoais que possuem para
lidar com as exigências do curso, podem assumir ao nível dos índices de satisfação geral face à
formação superior.
Na tentativa de fundamentar os resultados obtidos, nomeadamente no que concerne ao
reconhecimento da influência que as expectativas de integração profissional e que os recursos
pessoais percebidos pelo estudante para lidar com as exigências do curso que frequentam podem vir
a ter nos índices gerais de satisfação geral face à formação superior, de acordo com Fernandes
(2001), ingressar no Ensino Superior parece ser entendido pelos estudantes como um meio de criar
oportunidades para o futuro – nomeadamente ao nível profissional – podendo ser acompanhado
pelo desenvolvimento de um conjunto de expectativas e aspirações relativamente ao futuro. Moura
e Menezes (2002) chegam mesmo a justificar a ocorrência de sentimentos de insatisfação por parte
dos estudantes do ensino superior com base no desenvolvimento de expectativas irrealistas a
respeito das oportunidades que a formação poderá proporcionar-lhes. Por outro lado, as
expectativas de sucesso pessoal desenvolvidas pelo estudante relativamente ao seu desempenho ao
longo da formação superior parecem, também, constituir-se como factores influentes na satisfação
dos estudantes (Nurmi, Aunola, Salmela-Aro & Lindros, 2003; Ramos, 2008), verificando-se que
os estudantes mais motivados para o sucesso são os mais satisfeitos (Nurmi et. al, 2003).
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A presente comunicação pretende, desta forma, dar a conhecer a Escala da Satisfação com a
Formação Superior (ESFS) enquanto instrumento de avaliação da satisfação dos estudantes do
ensino superior e reflectir acerca das suas implicações para a prática da consulta psicológica de
(re)orientação vocacional junto de estudantes declaradamente insatisfeitos com a sua experiência
universitária. Pretender-se-á, assim, validar os contributos da investigação através da prática, tendo
em conta a experiência desenvolvida no Serviço de Consulta Psicológica de Orientação Vocacional
ao Longo da Vida (SCPOV) da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade do Porto (FPCEUP).

2. A Escala de Satisfação com a Formação Superior (ESFS)

A Escala de Satisfação com a Formação Superior (ESFS) foi construída e validada para a
população portuguesa em 2008 por Ramos e Gonçalves (2008). A ESFS é constituída por 25 itens
com resposta através de uma escala de seis (6) pontos do tipo lickert que com um conjunto de
possibilidades de resposta que variam entre “1 –Nada satisfeito/a” e “6 – Totalmente satisfeito/a”.
A escala contém, ainda, duas questões fechadas finais. Destina-se à avaliação da satisfação geral
dos estudantes face à formação superior de acordo com quatro dimensões: Dimensão SócioRelacional, Dimensão Institucional, Dimensão das Expectativas de Integração Profissional e
Dimensão dos Recursos Pessoais do estudante.
A Dimensão Sócio-Relacional (SR) propõe-se avaliar a satisfação dos estudantes
relativamente a aspectos inerentes ao processo de integração e à qualidade das relações sociais
estabelecidas no contexto académico por parte do estudante (e.g., junto de colegas, funcionários,
professores).
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A Dimensão Institucional (I) pretende avaliar a satisfação dos estudantes face à qualidade
dos serviços académicos, na sua vertente institucional.
A Dimensão das Expectativas de Integração Profissional (IP) tem como finalidade avaliar a
satisfação dos estudantes relativamente ao processo de transição do Ensino Superior para o mundo
do trabalho e para a vida activa.
A Dimensão dos Recursos Pessoais do Estudante (RP) visa avaliar a satisfação dos mesmos
quanto às competências percebidas para lidar com as exigências do curso.
Quadro 1 – Estrutura da ESFS e comparação da consistência interna de cada uma das dimensões
do instrumento no trabalho de Ramos (2008) e Monteiro (2009).

Dimensão

SR

Item Exemplo

N.º de

Alpha de

Alpha de

itens

Cronbach

Cronbach

2008

2009

formação superior relativamente…

0,824

0,809

…à qualidade do relacionamento entre os

5

Em que medida se sente satisfeito/a com a

estudantes.
I

7

0,903

0,837

…à organização dos espaços físicos nas
instalações da faculdade.

IP

6

0,880

0,859

…às oportunidades de emprego na sua área de
formação.

RP

7

0,860

0,873

…à capacidade de se emprenhar/edforçar para
alcançar os seus objectivos.
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As quatro dimensões da ESFS apresentam uma boa consistência interna (>.80), tendo esta sido
estimada através do índice Alpha de Cronbach para cada um dos factores, valores que se têm vindo
a confirmar em investigações subsequentes (Monteiro, 2009).

3. Intervir na (in)satisfação

Centrando agora a análise ao nível das dimensões e dinâmicas da consulta psicológica, este
modelo explicativo da satisfação dos estudantes face à formação superior tem vindo a demonstrar
poder ser entendido como um eixo estruturante da intervenção psicológica junto de estudantes
universitários insatisfeitos (Ramos & Gonçalves, 2008). A experiência de Consulta Psicológica
junto deste público implementada pela equipa do Serviço de Consulta Psicológica de Orientação
Vocacional ao Longo da Vida da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade do Porto, quer na modalidade de grupo (Mouta, Ramos e Nascimento, 2008), quer
individual (Ramos & Gonçalves, 2008), tem servido de contexto primordial de reflexão e de
consolidação de práticas, num ciclo dinâmico entre momentos de investigação/reflexão e de
intervenção/acção. Com efeito, no que se refere à Consulta Psicológica, a ESFS tem vindo a ser
utilizada como meio que nos permite realizar actividades de exploração vocacional adequadas ao
problema dos sujeitos, procurando a transformação do sujeito, pela exploração dos investimentos
anteriores, demarcando-se de objectivos psicometristas de cristalização e muito menos de
identificação de traços psicológicos. Assim, a ESFS vem sendo utilizado como um meio que
permite realizar actividades de intervenção, com objectivos precisos de exploração e transformação:
(1) promover a exploração dos motivos de (in)satisfação com a formação superior com base nas
experiências/contextos evocados pelos itens da ESFS (sendo solicitado ao estudante que
classifique, em termos de satisfação, cada um dos itens de cada dimensão numa escala de resposta
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semelhante à do instrumento, explorando-se o significado que o sujeito atribui a cada item); (2)
favorecer a eliciação de uma narrativa pessoal e a construção de significado em torno de cada uma
das dimensões da ESFS, tendo em vista favorecer a adopção de uma atitude mais flexível e dotada
de maior realismo relativamente às experiências académicas (pedindo-se ao estudante para, após
classificar cada um dos itens, associar um “título” à dimensão avaliada); (3) desafiar o estudante à
reflexão em torno da importância relativa de cada uma das dimensões para a percepção pessoal de
satisfação, de realização pessoal e de bem-estar psicológico (requerendo, junto do consulente, a
hierarquização das dimensões primeiro em termos de importância e, depois, quanto à satisfação); e
(4) favorecer a passagem à acção, uma vez promovida a identificação da(s) dimensão(ões)
problemática(s), através do incentivo à resolução das dificuldades associadas às mesmas. A
dissonância/conflitualidade cognitiva promovida pelo terceiro objectivo assinalado tem-se revelado
como a mais produtiva, quer do ponto de vista da disponibilidade para a mudança, quer na
perspectiva da compreensão do problema por parte do estudante.
O acompanhamento de estudantes universitários insatisfeitos com o seu curso tem levantado
algumas questões que merecem a nossa atenção. Importa, por exemplo, fazer referência ao facto de
a avaliação da intervenção que tem vindo a ser desenvolvida neste domínio vir reiterar os dados
obtidos ao nível da investigação, alertando para aspectos a não negligenciar ao longo do processo
de (re)orientação vocacional com este público alvo. São exemplo disso, a centralidade das
expectativas de integração profissional e dos recursos pessoais percebidos pelos estudantes como
disponíveis para lidar com as exigências da formação superior, aspectos que surgem
recorrentemente no discurso dos estudantes que procuram apoio para a exploração de alternativas
académicas e profissionais às quais atribuem um significado relevante e gratificante em termos de
investimento pessoal. Esta constatação parece alertar para a importância da exploração, directa e
indirecta, das competências gerais e transferíveis possuídas pelos estudantes e/ou passíveis de
desenvolver ao longo da formação superior (que, aliás, se constituiu como uma das funções do
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ensino superior), articulada com o projecto de vida futuro, nomeadamente no que respeita aos
objectivos profissionais dos estudantes. Importa salientar que, dada a conjuntura sócio-económica
actual – pautada pela precariedade, e na qual a posse de um diploma do Ensino Superior tem vindo
a perder o estatuto de garantia de empregabilidade (Mouta, Ramos & Nascimento, 2007) – as
competências gerais (e.g., iniciativa, flexibilidade, autonomia, sentido de compromisso) se
apresentam como elementos diferenciadores e progressivamente mais valorizados na transição para
o mercado de trabalho.
Todavia, esta articulação desejável entre o Ensino Superior e as oportunidades e exigências
do mercado de trabalho, quer do ponto de vista da qualidade da formação que é ministrada nas
instituições, quer ao nível da intervenção psicológica no ensino superior, parece levantar questões
acerca das quais urge reflectir. Em certa medida, se uma instituição do ensino superior moldar a sua
oferta formativa, de forma exclusiva, às necessidades do mercado de trabalho, poderá estar a
contribuir para a descaracterização do domínio de formação e para a obsolescência dos conteúdos
programáticos. Este carácter volátil da formação poderia acentuar a insegurança/incerteza dos
estudantes, tornando também obsoleta a exploração realizada e aumentando a probabilidade de
desenvolverem expectativas de inserção profissional irrealistas e desadequadas. Contudo, não se
pretende afirmar que as instituições de Ensino Superior não devam ter em conta a sua capacidade
de articulação com o mercado de trabalho, nem que devam negligenciar a avaliação da qualidade
dos seus processos de ensino-aprendizagem ou a revisão dos conteúdos programáticos dos seus
cursos. Pelo contrário. Considera-se, aliás, que a avaliação da qualidade do Ensino Superior se
constitui como um mecanismo, não apenas desejável, como também útil e essencial, sendo
importante considerar-se, neste processo de auto-regulação, entre outros aspectos, de uma forma
integrada e não exclusiva e/ou cega, os índices de integração profissional associados a cada
curso/instituição de ensino, de modo consequente no que se refere à revisão dos conteúdos
curriculares, ao aumento da satisfação dos estudantes e à promoção do seu efectivo
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desenvolvimento pessoal e profissional. Mais ainda, importa ressaltar aqui a missão prioritária da
formação superior que, não devendo submeter-se aos interesses macroestruturais e/ou económicos,
deverá centrar-se em cumprir os propósito de promover o desenvolvimento pessoal e social dos
estudantes tornando-os cidadãos críticos e participativos (Monteiro, 2009). Por outro lado, é
plausível questionar-se o papel e influência do currículo e das actividades curriculares nos índices
de satisfação dos estudantes, tendo (aparentemente) sido negligenciado no processo de construção
da ESFS. É importante esclarecer que a dimensão curricular (que remetia para aspectos do processo
ensino-aprendizagem) fazia parte da primeira versão da ESFS, embora tenha sido excluída em
virtude de uma reorganização motivada pelos resultados da análise factorial do instrumento
(Ramos, 2008). Curiosamente, neste processo, verificou-se que se mantiveram na estrutura factorial
da ESFS os itens de natureza relacional inerente ao processo de ensino-aprendizagem (e.g.,
comunicação com os docentes), embora integrados na dimensão sócio-relacional. Pensa-se, a este
respeito, que as reformulações decorrentes da implementação do Processo de Bolonha,
pressupondo-se uma maior possibilidade de gestão, por parte dos estudantes, do seu perfil de
formação através da escolha das unidades curriculares, possam ter contribuído para a diminuição do
potencial diferenciador deste aspecto quanto aos índices gerais de satisfação face ao curso (Ibidem).
Efectivamente, as reformulações curriculares constituem um dos argumentos usados pelos
estudantes que procuram apoio psicológico no ensino superior para fundamentar a desvalorização
da componente programática do curso na avaliação da sua satisfação. Assim, ainda que tratando-se
de uma análise que tem por base as constatações decorrentes da experiência clínica, têm-se
identificado/observado um vasto conjunto de motivos e/ou teorias pessoais explicativas da
insatisfação por parte de estudantes, de que se destacam as seguintes:
1. Estudantes insatisfeitos, deslocados da sua área de residência, parecem atribuir uma forte
preponderância à proximidade da rede de suporte social (e.g., família e amigos), valorizando a
dimensão sócio-relacional de forma mais saliente do que as outras dimensões. São, sobretudo,
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histórias de isolamento e percursos de dificuldades ao nível da integração social no ambiente
académico os narrados por estes estudantesque, muitas vezes, acabam por tomar consciência que a
mudança de estabelecimento de ensino, por si só, contribuiria para o aumento da satisfação e para o
seu bem-estar.
2. Estudantes insatisfeitos com o curso, e respectivos conteúdos programáticos, evidenciam um
percurso pessoal de escolhas outorgadas, séria dificuldade de identificação pessoal face ao
domínio/perfil de formação frequentado e notórias dificuldades ao nível da projecção pessoal no
futuro, verificando-se a necessidade de (finalmente) promover a exploração de interesses
vocacionais e do mundo da formação e do trabalho.
3. Estudantes inseguros face ao futuro, cujo discurso é frequentemente pautado pela ideia da “crise”
e das suas implicações ao nível do desemprego, demonstram-se insatisfeitos com a formação
superior por não lhe conseguirem atribuir um sentido pessoal nem uma finalidade (e.g., “estou a
estudar para nada, vou ficar desempregado/a na mesma”).
4. Estudantes que, apesar da existência de comportamentos exploratórios anteriores conducentes à
construção autónoma do projecto profissional, se mostram insatisfeitos com a sua escolha,
manifestando arrependimento e frustração em relação à mesma quando confrontados com um plano
de formação e um conjunto de disciplinas que sentem afastá-los da dimensão mais prática da
profissão para a qual esperavam que o curso os preparasse desde o início.
Com base no exposto, da forte articulação entre os resultados da investigação e a
experiência e observação práticas das suas implicações, emerge a ideia da importância das
estratégias de exploração reconstrutiva do(s) investimento(s) vocacional(ais) (Campos & Coimbra,
1991). O percurso desenvolvimental dos estudantes, a natureza das experiências de vida, a
qualidade das relações que estabelecem com e nos contextos em que interagem e, acima de tudo, o
significado pessoal que lhes é atribuído são dimensões que carecem de exploração aprofundada em
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contexto de intervenção e que não podem ser desvalorizadas em detrimento de dimensões
estritamente vocacionais na acepção mais clássica do termo. Efectivamente, a experiência que tem
vindo a ser implementada junto deste público no Serviço de Consulta Psicológica de Orientação
Vocacional ao Longo da Vida da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade do Porto, tem vindo a demonstrar a importância da contextualização do
desenvolvimento vocacional enquanto parte integrante e indissociável de outras dimensões da
existência e, por isso, do desenvolvimento humano global (Campos & Coimbra, 1991). Com efeito,
a consulta psicológica de (re)orientação vocacional junto de estudantes insatisfeitos com a
formação que frequentam deverá sempre favorecer a exploração de alternativas pessoalmente
gratificantes e a construção de um projecto de vida significativo, integrando, na sua lógica e
método, a exploração dos compromissos passados, das experiências presentes e das expectativas e
aspirações face ao futuro.
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Stress e Tabaco em Estudantes Universitários

Adriana Luz, Ana Castro, Diana Couto40, Luísa Santos & Anabela Pereira

O stress é considerado uma reacção intensa do organismo frente a qualquer evento bom ou
mau que altere a vida do indivíduo. Essa reacção ocorre, em geral, frente à necessidade de
adaptação exigida ao indivíduo em momentos de mudança (Everly, 1989). Lazarus e Folkman
(1984) concluíram ao longo dos seus estudos que o grau de stress provocado por um determinado
acontecimento estava largamente dependente da avaliação cognitiva que os sujeitos faziam da
situação. Mais concretamente, podemos dizer que um indivíduo fica stressado quando considera
que não tem aptidões nem recursos para superar o grau de exigência de uma dada situação ou
circunstância que é importante para si (Vaz Serra, 2007).
Ora, a entrada no Ensino Superior é um acontecimento importante na vida do estudante e
implica grandes mudanças; estas podem ser vivenciadas de uma forma positiva por uns e/ou
negativa por outros. Estes últimos são mais susceptíveis às situações indutoras de stress, sendo que
a resposta a estas situações é definida como cognitiva, emocional, comportamental e fisiológica
(Chrousos & Gold, 1992; Cohen, Kessler & Gordon, 1995, cf. Kassel, Paronis & Stroud, 2003).
Os principais factores causadores de stress no aluno universitário são: a ansiedade das
avaliações/exames, uma baixa auto-estima, a ansiedade social e problemas sócio-económicos
(Pereira, 2007); gestão do tempo e falta de rendimentos económicos (Aherne, 2001); alterações nos
hábitos alimentares e de sono, novas responsabilidades e aumento da carga de trabalho (Ross,
Niebling & Heckert, 1999); conhecer novas pessoas, tomar decisões de carreira, medo de falhar e
pressão por parte dos pais (Schafer, 1996).
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Para atenuar os efeitos do stress, os alunos universitários podem utilizar estratégias de
coping, destinadas a eliminar ou diminuir os factores causadores de stress no seu ambiente, alterar a
forma como estes o afectam ou minimizar a extensão das suas consequências (Lazarus & Folkman,
1984, cf. Robotham & Julian, 2006). O coping pode focar-se em três aspectos: emoção, problema
(Lazarus & Folkman, 1984, cf. Ramos & Carvalho, 2007) e avaliação (Moss & Billings, 1982, cf.
Savóia, Santana & Mejias, 1996). Enquanto algumas destas estratégias são adaptativas, outras
podem colocar em perigo a saúde do indivíduo, assumindo a forma de comportamentos de risco,
como por exemplo o consumo de tabaco.
A prevalência do consumo de tabaco entre os alunos universitários aumentou nos anos 90
(Ehlinger, 2000); contudo tem vindo a diminuir desde então (Johnston et al., 2005, cf. Costa, Jessor
& Turbin, 2007). Existe uma evidência de que adolescentes que experienciam stress tendem a
correr riscos mais elevados de começar a fumar e, consequentemente, serem fumadores regulares
(Kandel, Kessler, & Margulies, 1978, cf. Kassel, Paronis & Stroud, 2003). Para estabelecer uma
razão de causalidade, estudos laboratoriais demonstraram que, durante situações de stress, a
frequência/intensidade de consumo de tabaco aumenta (Cherek, Steinberg & Manno, 1985; Mangan
& Golding, 1984; Pomerleau & Pomerleau, 1987, cf. Kassel, Paronis & Stroud, 2003), os
fumadores tendem a fumar mais (Epstein & Collins, 1977; Schachter, Silverstein, & Perlick, 1977,
cf. Kassel, Paronis & Stroud, 2003) e revelam que a sua vontade de fumar é agravada (Perkins &
Grobe, 1992, cf. Kassel, Paronis & Stroud, 2003).
Os objectivos do nosso estudo são: a) conhecer os níveis de stress dos estudantes
universitários, analisando as diferenças nos níveis de stress entre grupos constituídos com base em
variáveis sócio-demográficas (género, idade, curso frequentado); b) estudar a prevalência de
consumo de tabaco; c) analisar a relação existente entre o stress e o consumo de tabaco.
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Metodologia
Participantes
A amostra deste estudo é constituída por 660 estudantes da Universidade de Aveiro, dos
quais 366 (55.5%) são do sexo masculino e 294 (44.5%) são do sexo feminino, com idades
compreendidas entre 18 e os 48 (M = 20,56; DP = 2,67). Existem 192 alunos do 1º ano (29.1%);
260 do 2º ano (39.4%); 151 do 3º ano (22.9%); 32 (4.8%) do 4º ano; 16 do 5º ano (2.4%); e 9 de
outros anos (1.4%). Ainda, 62.3% vivem deslocados da sua residência de origem e 37.1% não.

Instrumentos
No presente estudo utilizamos dois questionários de auto-resposta: o Questionário de
Comportamentos de Risco em Estudantes Universitários e o Inventário do Stress em Estudantes
Universitários. Além disso, recolhemos os dados demográficos dos participantes.
O Questionário de Comportamentos de Risco em Estudantes Universitários (QCRES)
(Santos, Pereira & Veiga, 2007) é constituído por vinte e quatro questões relacionadas com o
consumo de tabaco, álcool e droga, actividade sexual, hábitos alimentares, actividade física e
segurança rodoviária. As respostas são relativas aos últimos trinta dias e as opções de resposta
variam de acordo com a questão, apresentando-se numa escala Likert de 5 pontos. Nesta
investigação, avaliaremos apenas as duas primeiras questões (1ª - Durante os últimos 30 dias, em
quantos dias fumou cigarros? 2º - Nos últimos 30 dias, tendo em conta os dias em que fumou,
quantos cigarros fumou por dia?)
Quanto ao Inventário do Stress em Estudante Universitários (ISEU) (Pereira et al.,
2004), foi utilizada a sua versão reduzida, constituída por vinte e quatro questões e com opção de
resposta de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Cada item procura identificar
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factores indutores de stress, tendo sido identificados quatro dimensões principais: Ansiedade de
Avaliação; Auto-Estima e Bem-Estar; Ansiedade Social e Problemas Socioeconómicos.

Procedimento
Os participantes foram inquiridos em contexto de sala de aula, tendo-se pedido previamente
a autorização aos docentes para distribuir os questionários. Foi explicado aos alunos que a
participação teria um carácter voluntário e que o anonimato e confidencialidade das respostas
seriam garantidos. O consentimento informado dos alunos foi dado verbalmente. As análises
estatísticas dos dados foram realizadas com recurso ao programa SPSS versão 16.

Resultados
Para comparar os níveis de stress dos dois géneros foi realizado um teste t de student, no
qual as mulheres obtiveram níveis mais elevados de stress (M = 74.38) do que os homens (M =
64.75) (t = -8.055; p = 0.000).
Quando se analisou o stress consoante o ano de curso, verificou-se que os alunos do 1º ano
demonstraram maiores níveis de stress (M = 72.03) do que os alunos de anos seguintes (M = 67.99)
(t = 2.955; p = 0.003). No que diz respeito à idade, os participantes com idades entre os 18 e os 20
anos revelaram níveis mais elevados de stress (M = 70.28) em comparação com aqueles que têm
entre 21 e 48 anos (M = 67.23) (t = 2.394; p = 0.017). No entanto, quando analisámos a associação
entre stress e idade através do coeficiente de Spearman, verificámos que não existe uma correlação
significativa entre estas duas variáveis (R = - 0.061; p = 0.120).
Através do t de student, comparámos a pontuação total do questionário de stress entre
estudantes deslocados de casa (M = 68.41) e não deslocados (M = 69.92), não obtendo uma
diferença significativa (t = - 1.165; p = 0.244) entre estes dois grupos.
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Utilizamos o mesmo teste para comparar os níveis de stress consoante a área de curso e
verificámos que existem diferenças significativas (t = 0.120; p = 0.002). Assim, os alunos de
engenharias revelaram níveis de stress mais baixos (M = 66.47), comparativamente aos alunos de
outros cursos (M = 72.23).
Entre os alunos de engenharias, 85.4% são do sexo masculino e 14.8% do sexo feminino; de
outro modo, 18.6% dos alunos que frequentam outros cursos são do sexo masculino e 81.4% do
sexo feminino.
Relativamente ao número de dias em que fumaram no último mês, a grande maioria dos
alunos (73.9%) afirma a sua abstinência. Dos restantes, 3.8% consumiram tabaco apenas um dia,
3.9% 2 a 4 dias, 3.2% 2 a 3 dias por semana e 15.2% consumiram tabaco 4 ou mais dias por
semana. Quanto à quantidade de cigarros que fumaram nos últimos 30 dias, 15.5% fumaram 1 a 5
cigarros/dia, 4.4% 6 a 10 cigarros/dia, 4.8% 11 a 20 cigarros/dia e 1.1% fumaram mais de 20
cigarros/dia; ainda, a maior parte da nossa amostra (74.2%) não fumou. Dentro deste grupo, 264
participantes do sexo masculino (72.1%) não fumaram e 102 (27.9%) fumaram; do sexo feminino,
224 (76.2%) não fumaram e 70 (23.8%) fumaram.
Foi feita uma selecção aleatória de 100 participantes fumadores e 100 não fumadores,
analisando-se os níveis de stress desta amostra através de um teste t de student. Obtivemos que os
fumadores (M = 70.84%) apresentam níveis de stress mais elevados que os não fumadores (M =
68.8%); contudo, esta diferença não é significativa (t = 0.881; p = 0.379). Ainda, comparando os
níveis de stress entre os fumadores e a amostra total, verificamos que aqueles demonstram um nível
mais elevado de stress (24.1% contra 17.2% da amostra total).

Discussão
Os resultados indicaram que as mulheres revelaram níveis de stress mais elevados, em
comparação com os homens, tal como verificamos na literatura consultada (Calais, Andrade &
Lipp, 2003; Loureiro et al., 2008; Pereira et al., (2009).
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Verificamos que os alunos mais jovens (18 a 20 anos) têm maiores níveis de stress do que
os alunos mais velhos (21 a 48 anos); de igual modo, os alunos do 1º ano demonstraram níveis mais
elevados do que os alunos de anos seguintes. Estes mesmos resultados foram encontrados por
Bojuwye (2002; cf. Robotham & Julian, 2006), Misra e McKean (2000), Pereira e colaboradores
(2004, 2009) e Sher, Wood e Gotham (1996, cf. Ramos & Carvalho, 2008).
Não encontramos uma diferença significativa entre o ISEU total e o facto de os estudantes
estarem deslocados de casa ou não. Todavia, outros estudos indicam que os estudantes deslocados
apresentam maiores níveis de stress do que os não deslocados da sua residência de origem (Fisher,
1994, cf. Robotham e Julian, 2006; Loureiro et al., 2008).
Ao analisar os níveis de stress por área temática do curso frequentado, os alunos de
engenharias apresentaram menores níveis de stress em comparação com os alunos de outros cursos;
esta relação pode ser explicada pelo facto de a maior parte dos alunos de engenharias serem do sexo
masculino, o que vai ao encontro dos resultados obtidos na comparação do nível de stress por sexo.
Através das questões relacionadas com o consumo de tabaco, concluímos que a maioria da
nossa amostra não fuma, o que nos impossibilitou correlacionar o consumo de tabaco com os
resultados do questionário de stress; no entanto, Jones, Harel e Levinson (1992) e Naquin e Gilbert
(1996) (cf. Costa, Jessor & Turbin, 2007) verificaram que o consumo de tabaco está positivamente
associado com o stress e a Depressão. Ainda, verificamos que as mulheres fumam menos que os
homens, o que vai ao encontro dos resultados de Steptoe et al. (1996).

Relativamente às limitações encontradas, não nos foi possível analisar a relação entre o
ISEU total e o nível socioeconómico da nossa amostra, uma vez que as profissões dos pais não o
revelam linearmente. Do mesmo modo, também não conseguimos correlacionar o consumo de
tabaco com o ISEU total, pois a maior parte da nossa amostra era não fumadora. Finalmente, não
comparámos os níveis de stress de fumadores habituais com fumadores ocasionais.
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Uma sugestão para futuras investigações nesta área seria questionar se o consumo de tabaco
aumenta em períodos de maior Stress (e.g. exames) ou consoante o contexto em que se inserem os
indivíduos (e.g. contexto social, socioeconómico, etc.). Do mesmo modo, os níveis de stress de
fumadores habituais podiam ser comparados com os de fumadores ocasionais. Finalmente, e devido
à inexistência deste tipo de estudos, seria importante analisar longitudinalmente a relação entre
stress e consumo de tabaco.

Os resultados obtidos demonstram que o stress em estudantes universitários tem um
impacto que não pode ser ignorado. Uma vez que a resposta ao stress envolve, frequentemente,
comportamentos de risco (e.g. consumo de tabaco), as instituições de ensino deveriam promover
iniciativas para ensinar estratégias de coping adequadas e formas de controlo/gestão do stress.
Algumas iniciativas já em curso são a LUA – Linha da Universidade de Aveiro, que proporciona
apoio psicológico a estudantes por estudantes, a nível telefónico e virtual (através da plataforma
Second Life) e os seminários sobre gestão do stress que têm sido realizados anualmente na
Universidade de Aveiro e que têm sido avaliados de forma muito positiva pelos participantes
(Vagos et al., 2009). Acreditamos que a RESAPES – Rede de Serviços de Apoio Psicológico no
Ensino Superior, ao proporcionar a troca de informações e experiências entre profissionais de várias
instituições, constitui um importante meio de divulgação de estratégias eficazes de diminuição do
stress e de promoção estilos de vida saudáveis, contribuindo assim para o bem-estar e o sucesso
académico dos estudantes do ensino superior em Portugal.
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Abstract
TreKker is an intervention model for students (and graduates) that aims to develop the
individual as an integrated whole. It was founded by using a holistic approach, structuring
development around transferable skills, lifelong learning skills, emotional intelligence skills
and technical skills. This model is called Trekker as a metaphor to show that in life the
individual has the power to choose his/her path and has the ability to define his/her trek. This
is inherent to every person’s living, and allows each of us to follow different ways, have
different experiences, abilities, interests, opportunities and be in a diversity of contexts. To
build the trek is a personal and profound adventure, different from one person to another, as
unique as each individual. In the framework of the European Commission by the
implementation of the Bologna Process, three levels of learning outcomes are defined:
Knowledge, Competence and Skill. Winterton et al. (2005) suggest that, at higher levels, the
knowledge / competences are converted into skills. This model was created in order to be a
framework for individual skills development in an academic environment. We assume that
developing technical skills, transferable skills, emotional intelligence and lifelong learning,
the students will become more adapted to the unpredictable, constantly changing world we
live in.
Key-Words: Transferable skills, Emotional Intelligence, Lifelong learning, Employability,
Curricula Innovation, Skills Development
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1. Theoretical framework
Trekker is a support model complementary to curricula innovation. It will become more
effective if it is truly integrated in the whole institutional and academic culture. Therefore, by
being integrated into the all academic experience, supported by teachers and staff, it will
become more effective for the students. By working with and developing its dimensions, the
model intends to contribute to increasing the employability rates among students. Due to
changes in the job market, students need to develop various skills, either to deal with the
academic context, or to deal with the future professional situations. Although employability
is not the main focus of this model, it implicitly contributes to this achievement, just like all
activities developed in Higher Education Institution (HEI) have the final objective of
promoting employability in a broad sense (Dacre Pool and Sewell, 2007; The Pedagogy for
Employability Group, 2006) or as university social responsibility.
Learning at school is dependent on the following factors: - access to the support theory of that
domain of knowledge; heuristic strategies for analyzing and solving problems; skills for self
regulated learning; beliefs, emotions and positive attitudes related to their academic
performance (De Corte, 2000, in Yorke and Knight, 2004). Self-theories are also a
fundamental factor of students’ academic performance (Yorke and Knight, 2004; Zimmerman
et al., 1992). To clarify, when we talk about them we refer mainly to the set of beliefs that
people have about their ability to reach certain levels of performance or results. In other
words, it’s the beliefs that each person has about the ability to organize and run certain
courses of action necessary to deal with a situation and may have an important role in how
each one feels, thinks, is motivated, feels and behaves (Cruz et al., 2006; Coelho et al., 2007;
Pajares, 2002; Rocha, 2008). In general, people with positive self theories are confident in
their abilities, tackle difficult tasks as challenges to overcome, while those with negative self
theories doubt their abilities, tend to perceive difficult tasks as personal threats and thus avoid
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these situations (Coelho et al., 2007; Coimbra and Fontaine, 1999). According to the review
of the literature (Yorke and Knight, 2004; Zimmerman et al., 1992; Dacre Pool and Sewell,
2007; Knight and Yorke, 2006; Robins and Pals, 2002; Humphrey, 2004), self theories as
factors that influence the investment in the process of developing/ learning skills. However,
Robin and Pals (2002) report that the rigid theories of self and incremental theories of self do
not change much over time, as if they depend on early experiences. In this model we believe
that people can change over time, and even if it is a small change, that would be a positive
result.
Technical Skills
The complexity that is also present on today’s global market, coupled with the fast
technological development, creates a constant need for new tools, products and services
(Stasz, 1997; Koul et al., 2009), which causes HEI to seek a development of technical skills
compatible with contemporary realities. These skills can be defined as integrate a certain
specialized area of knowledge (Evers et al., 1998; Alic, 2008; Evans, K. (2001), giving
meaning to a certain structuring of a course of studies, or a given subject. These skills are
related to practical aspects of work contexts, motivation to learn different tasks associated
with a profession, and updating knowledge related to professional roles (Evans, 2001).
However if student only developed transferable skills, ability to be a lifelong learner and
emotional intelligence skills, he/she could be considered competent in personal terms, but
lacking the technical and specific aspects that enable him/her the access to a particular
profession, but the opposite is also true.
Lifelong Learning Skills
According to UNESCO, the main goal of lifelong learning is to ensure the rights of every
individual to education and learning throughout their whole life, based on 4 pillars: learning
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to be; learning to know; learning to do; and learning to live with others (Delors, 1996). In this
way, lifelong learning is defined by all the learning activities performed throughout life in
formal, non-formal or informal contexts, with the goal to promote the development of
knowledge, abilities or skills in a personal, civic, social perspective (Commission of the
European Communities, 2001; Candy et al., 1995). It is important to prepare the student for
the development of lifelong learning skills in the current context, characterized by rapid
sociocultural, economic and technological changes.
Transferable Skills      
The development of Transferable Skills in HEI is valued by the employers, who recognize
them as being fundamental for the autonomy and self-awareness of the students, enabling
them to take informed decisions along their professional lives (Qualifications and Curriculum
Authority, 2001; Coll and Zegwaard, 2006). Transferable skills are those an individual
develops and applies transversely in different contexts of life and contributes to individual
adaptation to different contexts, facilitating the facing of constant challenges (Bennett et al.,
1999; Evers et al., 1998; Dacre Pool and Sewell, 2007; Knight and Yorke, 2006).
Transferable between contexts, these skills are tested and reproduced in various situations, are
constantly changing, and so they are individual resources to exercise a profession, to solve
personal problems, or to determine the academic success or failure. On the communication
“New Skills for new Jobs: anticipating and matching labour market and skills needs” (2009),
the European Commission highlights the importance of skills to productivity, competitiveness
and innovation.
Emotional Intelligence
Alongside the recognition of the importance of skills, the concept of emotional intelligence
skills arose as an important component of pedagogical strategies. Not developing emotional
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intelligence in HEI can result in graduates having difficulties in self-motivation, lifelong
learning, dealing with their own and others’ emotions, as well as managing instability and
change (Jaeger, 2003; Hromek & Roffey, 2009; Qualter et al., 2007; Clark et al., 2003). The
decision making process to chose what one learns and how one learns depends both from the
cognitive skills, as well as from the emotional skills (Jaeger, 2003; Qualter et al., 2007). This
dimension is supported on the model from Mayer, Salovey and Caruso (2002). This model
represents the capacity to understand, evaluate and express emotions in an accurate and
adapted way, to perceive emotions, to access and/or generate feelings that facilitate some
cognitive activities and adaptive behaviours regarding a situation, and to regulate the
emotions in ourselves and in the others.
2. Methodology
The participants will be students from Catholic University from the Biotechnology College,
with ages around 18 and 25. The current sample has a superior number of females comparing
with males. This aspect is justified by the number of females at university studies. We intend
to understand in which extent the model has a positive impact in terms of self theories and
skills development. To evaluate aspects related to self theories we are using the following
instruments at two stages (pre intervention and post intervention): Competitive State Anxiety
Inventory-2, by Martens, Vealey and Burton (1990) - Scale of Self-Confidence [Adapted to
the Portuguese context by Cruz et al. (2006)]; General Perceived Self-Efficacy Scale, by
Schwarzer and Jerusalem (1993) [Adapted to the Portuguese context by Coimbra and
Fontaine (1999)], Rosenberg Self-Esteem Scale, by Rosenberg (1965) [Adapted to the
Portuguese context by Rocha (2008)]. To evaluate the skills development we are using the
Skills Questionnaire created by Evers, Rush and Berdrow (1998), [Adapted to the Portuguese
context by Rocha, Azevedo and Oliveira (2008)]. To  analyze  the  perception  of  students  to  
a   possible   evolution   regarding   the   dimensions   of   the   model,   the   authors   created   the  
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“Questionnaire of self-awareness of changes in Lifelong Learning Skills, Transferable Skills
and Emotional Intelligence Skills”. The psychometric qualities of this instrument will be
determined at the end of the study.
Students had to fill in the questionnaires before starting the intervention. They have to be
under accompanying during at least one semester, to be considered part of the sample. All
intervention model is based in the autonomy of the student to decide be part of this study.
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