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Resumo 
 

O presente estudo tem como objectivo contribuir para a compreensão do processo de 

adaptação à vida académica em jovens adultos estudantes do Ensino Superior na Área das 

Ciências da Saúde, através do conhecimento das Vivências Académicas, identificando as 

Competências Pessoais promotoras dessa adaptação e caracterizando as suas implicações 

ao nível do Bem-Estar Psicológico e Saúde Mental. A investigação incidiu sobre uma 

amostra de 620 indivíduos, estudantes de medicina, enfermagem, fisioterapia, 

cardiopneumologia e radiologia, com idade média de 20,3 anos, variando entre os 18 e os 

25 anos de idade, sendo 81% do sexo feminino, pertencentes a três estabelecimentos de 

ensino superior: Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa; Escola Superior 

de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis e Instituto de 

Ciências Biomédicas de Abel Salazar, da Universidade do Porto. Os instrumentos utilizados 

foram um Questionário Demográfico; o Questionário de Vivências Académicas – QVA 

(Almeida & Ferreira, 1997, 1999; Ferreira & Almeida, 1997); o Mental Health Inventory – 

MHI (Veit & Ware, 1983; Pais-Ribeiro, 2001) e o Self-Perception Profile for College Students 

– SPPCS (Neemann & Harter, 1986; Pais-Ribeiro 1994). Os resultados confirmam a 

generalidade das hipóteses testadas. Em média, são os alunos do curso de Enfermagem, 

finalistas, do género masculino, mais velhos, que vivem em casa dos pais e que apenas 

estudam, os mais adaptados, com melhor Saúde Mental e Competências Pessoais mais 

positivas. Constata-se, nas hipóteses colocadas uma relação significativa global entre 

dimensões que compõem as Vivências Académicas (indicador de Adaptação Académica), a 

Saúde Mental e Bem-Estar Psicológico e as Competências Pessoais. Foram ainda definidos 

dois modelos preditores da Saúde Mental para esta amostra. O primeiro modelo, que tem 

as Vivências Académicas como preditoras, é composto pelas variáveis Bem-Estar 

Psicológico, Auto-Confiança, Bem-Estar Físico e Percepção Pessoal de Competências 

Cognitivas. O segundo modelo, com as Competências Pessoais como preditoras, contém 

as variáveis Apreciação Global, Competência Intelectual, Aparência, e Relações com os 

Pais. Discute-se a pertinência dos resultados obtidos e as suas implicações nas 

perspectivas clínica e educacional, nomeadamente, para a intervenção no âmbito dos 

serviços de aconselhamento e apoio psicológico a esta população e, nas suas envolventes 

pedagógica e institucional, que se confirma serem significativamente importantes como 

factores que influenciam o processo individual de adaptação académica, o desenvolvimento 

de competências e a promoção e manutenção do bem-estar psicológico e saúde mental 

destes jovens futuros profissionais de saúde. 



Abstract 
 

The present study aims at contributing to a better understanding of the process of adaptation 

to the academic life of young adult students of Higher Education Degrees in the field of the 

Health Sciences, by means of knowing their Academic Life Experiences, identifying the 

Personal Competences which promote their adaptation, and by characterizing its 

implications in the level of Psychological Well-being and Mental Health. The research dealt 

with a sample of 620 people, medical students, nursing students and allied health students: 

physiotherapy, cardiopulmonary technology and radiographer students, whose average age 

is 20,3 and ranges between 18 and 25 years old, being 81% female from three Higher 

Education Schools; Health Higher School of Portuguese Red Cross, in Lisbon; Nursing 

Higher School of Portuguese Red Cross, in Oliveira de Azeméis; and the Abel Salazar 

Institute for the Biomedical Sciences, University of Porto, in Oporto. The instruments used 

were a Demographic Questionnaire; The Academic Life Experiences Questionnaire – QVA 

(Almeida & Ferreira, 1997, 1999; Ferreira & Almeida, 1997); The Mental Health Inventory – 

MHI (Veit & Ware, 1983; Pais-Ribeiro, 2001) and The Self-Perception Profile for College 

Students – SPPCS (Neemann & Harter, 1986; Pais-Ribeiro 1994). The final results confirm 

in general the tested hypothesis. In average, it is the last year degree male nursing students, 

who still live with their parents, older and who have no other occupation besides studying, 

who appear to be the most adapted, those who show better mental health and more positive 

personal competences. In the hypothesis suggested It can be seen a global significant 

relation between dimensions which compose the Academic Life Experiences (Indicator of 

Academic Adaptation), Mental Health and Psychological Well-Being and Personal 

Competences. Two predictor models of Mental Health were defined for this sample. The first 

model, which has the Academic Life Experiences as predictors, is composed by the 

variables Psychological Well-being, Self-confidence, Physical Well-being and Personal 

Perception of the Cognitive Competences. The second model with the Personal 

Competence as predictor contains such variables as Global Self-Worth, Intellectual Ability, 

Physical Appearance and Relationships with Parents. We discuss the relevance of the final 

results and their implications in the clinical and educational perspectives, namely the 

intervention of psychological support and counselling services towards this group of 

population, and in its pedagogical and institutional environment that we can confirm are 

significantly important as factors which influence the individual process of academic 

adaptation, the development of competences and the promotion and maintenance of 

psychological well-being and mental health of these youth health professionals to be. 



Resume 

Cette étude a le but de contribuer à la compréhension du procès d` adaptation à la vie 

académique par des jeunes adultes étudiants de l’Enseignement Supérieur au domaine des 

Sciences de la Santé, à travers de la connaissance de la Vie Académique, en identifiant les 

Compétences Personnelles promotrices de cette adaptation, et en caractérisant ces 

implications au niveau du Bien-être Psychologique et de la Santé Mentale. Ľ Investigation a 

été basée sur une échantillon de 620 individus, étudiants de médecine, activité infirmière, 

physiothérapie,  cardio-pulmonaire,  et radiologie,  avec l’âge moyen de 20,3 ans, entre les 

18 et les 25 ans, dont 81% sont du genre féminin, en appartenant à trois établissements 

scolaires de  l’Enseignement Supérieur: L’École Supérieur de Santé de la Croix Rouge 

Portugaise à Lisbonne; L’École Supérieur de L’Activité Infirmière de la Croix Rouge 

Portugaise à Oliveira de Azeméis; L’Institut de Sciences Biomédicales de Abel Salazar de Ľ 

Université du Porto. Les instruments utilisés ont été un Questionnaire Démographique; le 

Questionnaire de la Vie Academique – (Almeida & Ferreira, 1997, 1999; Ferreira & Almeida, 

1997); le Mental Health Inventory – MHI (Veit & Ware, 1983; Pais-Ribeiro, 2001) et le Self-

Perception Profile for College Students–SPPCS (Neemann & Harter, 1986; Pais-Ribeiro 

1994). Les résultats confirment la généralité des hypothèses testées. En moyenne, les 

étudiants finalistes de ľactivité infirmière, du genre masculin, plus âgés, qui habitent chez 

leurs parents, et qui sont seulement étudiants, sont les plus adaptés, avec la meilleure santé 

mentale et les compétences personnelles les plus positives. Il ya, dans les hyphothèses une 

relation significative globale entre les dimensions qui composent la Vie Académique 

Indicateur d’ Adaptation  Académique, la Santé Mentale et Bien-être Psychologique, et les 

Compétences Personnelles. On a aussi défini deux modèles de predicteurs de Santé 

Mentale pour cet échantillon. Le premier modèle, qui a la Vie Académique comme 

predicteurs, est composé par  les variables Bien-être Psychologique, Auto-confidence,  

Bien-être Physique et Perception Personnelle des Compétences Cognitives. Le deuxième 

modèle, avec les Compétences Personnelles comme predicteurs, contient les variables-

Appréciation Globale, Compétence Intellectuelle, Apparence Physique et Rapports avec les 

Parents. On discute la pertinence des résultats obtenus et ses implications en ce qui 

concerne les perspectives clinique et institutionnel, notamment pour ľintervention au 

domaine des services de recommandation et d’aide psychologique  à cette population et 

dans ses implications pédagogiques et  institutionnels, qu’on peut confirmer 

significativement importants  comme facteurs d’influence au procès individuel d’adaptation 

académique, le développement des compétences et la promotion et manutention du bien-

être psychologique et de la santé mentale de ces futurs professionnels de la santé.  
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Introdução 

 

 

A Escola é um espaço privilegiado para o desenvolvimento pessoal e social. 

Concordamos com Simão, Santos e Costa (2002), que “como tesouro da ciência e da 

cultura, ao Ensino Superior coloca-se como primeira função a realização pessoal e 

profissional dos portugueses” (p. 17). 

 

Como refere Magalhães (2004), o Ensino Superior em Portugal vive um período 

de transformações a diferentes níveis e em particular, no âmbito da sua missão de 

criação de competências de conhecimento. 

 

No entanto, para os jovens, o acesso e a frequência do Ensino Superior coincide 

com um período do seu desenvolvimento cognitivo e psicossocial que, permitindo por um 

lado uma mais eficaz capacidade de reflexão e abstracção, possibilita por outro lado que 

conflitos anteriores não resolvidos ganhem um novo “olhar”, permitindo o 

desenvolvimento de dimensões da personalidade anteriormente condicionadas (Dias & 

Fontaine, 2001). 

 

O estudo que pretendemos realizar, pressupõe o entendimento do jovem adulto 

numa perspectiva desenvolvimentista, ou seja, estando num estádio de desenvolvimento 

situado entre o final da adolescência e o início da idade adulta (Sprinthall & Collins, 

1994). Diferentes teorias e modelos têm procurado conceptualizar os processos e tarefas 

desenvolvimentais próprias deste estádio, colocando ênfase em aspectos do 

desenvolvimento cognitivo e do desenvolvimento psicossocial (Hood & Ferreira, 1983; 

Ferreira & Hood, 1990). Outras perspectivas sobre a mudança no desenvolvimento têm 

sido elaboradas, nomeadamente as que se referem ao papel do meio ambiente e suas 

interacções com o jovem adulto (Ferreira, 1991). 

 

A frequência do ensino superior coloca exigências não só no domínio académico, 

mas também no domínio social, com repercussões na família, professores e colegas. 

Também do ponto de vista pessoal, implica para o jovem a construção da sua identidade, 

sustentada na auto-estima e auto-conhecimento, de modo a que realize uma visão 

pessoal do mundo (Valadas & Gonçalves, 2002). 
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Importa salientar os trabalhos realizados no âmbito das questões da autonomia e 

separação/individuação do jovem face à família e suas implicações para a construção da 

identidade, onde sobressaem muitas vezes aspectos de conteúdo ambivalente na 

vivência das relações afectivas com os pais, nomeadamente, na tomada de decisão 

sobre a saída de casa, que muitas vezes ocorre quando o jovem inicia a sua frequência 

universitária (Fleming, 1986, 1993; Fleming & Aguiar, 1992). 

 

É, para nós, que temos dupla responsabilidade enquanto docente do Ensino 

Superior Politécnico e responsável por um serviço de aconselhamento e apoio 

psicológico do estabelecimento de ensino onde leccionamos, na área das Ciências da 

Saúde, possível compreender através dos contactos desenvolvidos, a concreta 

representação das experiências e vivências emocionais destes jovens, das suas 

expectativas e desencantos e, muitas vezes, das suas dificuldades de adaptação nos 

domínios individual, relacional e académico. 

 

Por outro lado, percepcionamos frequentemente concepções díspares sobre as 

suas relações familiares, amorosas e de amizade, tal como dificuldades no 

relacionamento com os seus colegas e professores, traduzindo-se algumas em vivências 

particularmente frustrantes e conflituosas. No entanto, esta compreensão é efectuada 

pontualmente em relação aos alunos que procuram apoio psicológico, desconhecendo-se 

o modo como a grande maioria dos estudantes desenvolvem as suas estratégias de 

adaptação e quais os eventuais “custos” psicológicos das mesmas, em temos pessoais e 

de saúde mental. 

 

O processo de adaptação ao Ensino Superior de estudantes que aprendem no 

decorrer dos seus cursos como minorar o sofrimento (físico e psicológico) de outros, num 

percurso académico que apresenta particularidades de exigência pessoal acrescida, nem 

sempre parece ser tarefa fácil, nomeadamente nos períodos de estágio, que são muitas 

vezes vividos com instabilidade emocional (Almeida & Caires, 1999; Almeida, Pereira & 

Pedrosa, 2006; Araújo, Almeida & Paúl, 2003). O facto de serem estudantes da área da 

saúde não parece ser por si só uma garantia de comportamentos saudáveis, tendo-se 

demonstrado, num estudo com este tipo de estudantes do ensino superior, que estes 

apresentam uma significativa resistência à mudança para hábitos de vida considerados 

saudáveis (Dias, Costa, Manuel, Neves, Geada & Justo, 2001). 

 

A importância das competências pessoais que serão avaliadas, para além de 

poderem transmitir o modo como os jovens estão a construir a sua identidade, podem 
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constituir-se elas mesmas como importantes factores protectores do bem-estar mental 

(Friedli, 2000). 

 

Neste entendimento, poderá ser pertinente, uma posterior intervenção ao nível da 

promoção da saúde mental desta população, contemplando o desenvolvimento das 

competências pessoais mais importantes para um processo adaptativo realizado com 

eficácia, sustentada por evidência empírica que este estudo poderá fornecer de forma 

inovadora. 

 

 A investigação que realizámos, procura ser um contributo para o estudo da 

adaptação académica em estudantes da área das ciências da saúde, procurando 

caracterizar as vivências académicas que a promovem, associadas às competências 

pessoais e ao bem-estar psicológico e saúde mental. 

 

 Deste modo, na primeira parte deste trabalho iremos situar em termos teóricos o 

nosso estudo, fazendo paralelamente uma revisão de literatura sobre o tema que nos 

propomos investigar. 

 

 Na segunda parte descreveremos a componente metodológica que serve de base 

a esta investigação, referindo-nos particularmente aos aspectos relacionados com os 

participantes da amostra, instrumentos utilizados, planificação, procedimento e 

apresentação de resultados. 

 

 Por fim, seguir-se-ão a discussão de resultados e a conclusão. 
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O Desenvolvimento Psicológico do Jovem Adulto 

 

 

 

 A etapa desenvolvimental de jovem adulto é relativamente recente no estudo da 

psicologia do desenvolvimento. Dificuldades de clarificação de um período etário 

específico e a sua colocação entre a adolescência e a idade adulta, não permitiram um 

estudo detalhado das características psicológicas desta fase (Tavares, Pereira, Gomes, 

Monteiro & Gomes, 2007). 

 

 Segundo Arnett (2000, 2006a, 2006b), o período de início da idade adulta, decorre 

entre os 18 e os 25 anos de idade, ocorrendo nesta fase importantes mudanças 

cognitivas, comportamentais e de personalidade, as quais reflectem situações de 

natureza pessoal, social e cultural, vivenciadas pelo jovem. É uma etapa de decisões 

importantes e de resolução de problemas (Eccles, Templeton, Barber & Stone, 2003; 

Tavares et al., 2006). 

 

 O jovem adulto experiencia alterações significativas a nível social e emocional de 

que destacaríamos, os aspectos relacionados com a frequência do ensino superior. Facto 

que determina em larga medida a necessidade de melhor compreender os aspectos 

particulares do seu desenvolvimento (Arnett, 2007a, 2007b; Evans, Forney & Guido-

DiBrito, 1998). 

 

De acordo com Bee (1997) e Feldman (2001), nesta etapa criam-se, no plano 

desenvolvimental, estruturas físicas, cognitivas e sociais, continuamente testadas e 

ampliadas, que servirão de suporte para as etapas posteriores, bem como tomadas de 

decisão com implicações importantes para o bem-estar futuro. Exemplos: saída de casa 

dos pais; 1.º emprego; estabelecimento de relacionamentos amorosos; constituir família. 

 

Os primeiros anos da idade adulta correspondem a uma época de descoberta de 

si mesmo. A transição da adolescência para a idade adulta e a exposição a um novo 

ambiente educativo ou profissional (por vezes simultaneamente com a saída de casa), 

oferecem a possibilidade de questionar crenças há muito mantidas. As novas 

experiências podem evocar novos padrões de pensamento, à medida que os jovens 

adultos questionam suposições e valores anteriormente sustentados. Os estudantes 
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universitários tendem a desenvolver o pensamento pós-formal (pensamento relativo), em 

oposição ao pensamento rígido (Evans et al., 1998). 

 

Segundo a teoria de Lawrence Kohlberg (1984), o desenvolvimento moral 

corresponde a um processo racional que acompanha a maturação cognitiva. Os jovens 

desenvolvem o seu julgamento moral à medida que abandonam o pensamento 

egocêntrico e se tornam capazes de pensar abstractamente.  

 

Na idade adulta, os julgamentos morais são muitas vezes complexos: as 

experiências prévias e as emoções desempenham um papel importante. De acordo com 

Kohlberg (1984), o avanço para o 3.º nível de julgamento moral – moralidade pós-

convencional plenamente baseada em princípios – depende em grande parte das 

experiências que os indivíduos possuem. A maioria dos indivíduos não chega a este nível 

antes dos 20 anos, por implicar a existência de uma consciência cognitiva relativa a 

princípios morais elevados. 

 

Um tipo de experiência que pode estimular o desenvolvimento moral nos jovens 

adultos, corresponde ao confronto com valores geradores de conflito fora de casa, como 

pode ocorrer no ensino superior. A experiência leva os jovens adultos a reavaliar os seus 

critérios do que é certo e justo. Alguns adultos apresentam as experiências pessoais 

como motivo para as suas respostas sobre dilemas morais. Por exemplo: As pessoas que 

tiveram uma experiência pessoal relacionada com doenças oncológicas, tendem a 

perdoar um homem que rouba um medicamento caro para salvar a esposa que está a 

morrer, justificando a sua posição em função da sua própria vivência do problema 

(Feldman, 2001; Papalia & Olds, 1998). 

 

A abordagem de Erik Erikson (1968) sobre o desenvolvimento psicossocial 

enfatiza a procura da identidade durante os anos da adolescência. O desenvolvimento 

psicossocial engloba as mudanças, durante o percurso do desenvolvimento, que ocorrem 

em termos do modo como os indivíduos se compreendem a si próprios, aos outros e ao 

mundo que as rodeia.  

 

O estádio da identidade versus confusão de papéis, durante a adolescência, 

marca um ponto de viragem no desenvolvimento psicossocial, criando as condições para 

o crescimento contínuo e desenvolvimento de relações pessoais. Durante o ensino 

superior os jovens passam para o estádio da intimidade versus isolamento, em que a 
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preocupação fundamental é o desenvolvimento de relações de proximidade com os 

outros.  

 

Como refere Marchand (2001), “a intimidade pressupõe o auto-abandono e o 

sentimento de que a fusão com o outro não ameaça a identidade do eu, por vezes 

penosamente adquirida ao longo da adolescência. (…) O reverso da intimidade é o 

distanciamento, a tendência para se isolar, para afastar as pessoas que parecem 

ameaçar a identidade do sujeito” (p. 30). 

 

As dificuldades que ocorrem durante este estádio resultam em sentimentos de 

solidão e de medo das relações com os outros, passando a resolução eficaz destas 

crises, pela possibilidade de constituição de relações íntimas ao nível físico, intelectual e 

emocional (Erikson, 1968). 

 

O início da idade adulta é marcado pela definição de características pessoais, em 

função de critérios externos ao indivíduo. Os jovens não se avaliam apenas por meio 

desses critérios, como criam uma identidade de acordo com os papéis que 

desempenham. 

 

Para Jane Loevinger (1976), trata-se de uma postura conformista, caracterizada 

não apenas por fontes externas de autoridade, como também por uma tendência a 

pensar-se em termos de “Nós/Eles”, a que correspondem formas estereotipadas de 

entendimento a respeito dos outros e de si próprio. 

 

Diversos estudos sugerem que esta forma de auto-compreensão permite que, no 

final da década dos 30 anos e início dos 40, se atinja o estádio de consciência, aspecto 

importante da noção de “destribalização”, desenvolvida por David Levinson (1986). Deste 

modo, após a aprendizagem dos papéis principais, inicia-se uma libertação dos factores 

de limitação, conseguindo o indivíduo responder a diferentes compromissos, 

manifestando simultaneamente a sua própria individualidade. 

 
De acordo com a teoria de Arthur Chickering (Chickering & Reisser, 1993), 

construída a partir da teoria do desenvolvimento psicossocial de Erikson, a tarefa 

desenvolvimental mais importante do jovem adulto é a construção e solidificação da 

identidade.  
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Deste modo, o desenvolvimento psicossocial do jovem adulto organiza-se ao longo 

de sete vectores (Chickering & Reisser, 1993), conforme se pode observar no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Vectores de Desenvolvimento do Jovem Adulto.  
(Adaptado de Tavares et al., 2007). 

 
Vector Principais características no jovem adulto 

Desenvolver o sentido da 

competência 
Articulação de três grupos de competências: intelectuais, 

físicas/motoras e interpessoais. 

Gerir as emoções Consciencialização, integração e flexibilização do controlo emocional. 

Desenvolver a autonomia 

em direcção à 

interdependência 

Desenvolvimento de estratégias promotoras da autonomia, quando 

confrontado com situações estranhas – aquisição de maturidade. 

Desenvolver a identidade 
 

Processo complexo e multifactorial resultante da integração de novas 

experiências, sensações, sentimentos, emoções e valores. 

Desenvolver as relações 

interpessoais 

 

Capacidade de desenvolver relações interpessoais mais estáveis e 

próximas, através da tolerância, do respeito e da aceitação das 

diferenças individuais. 

Desenvolver o sentido da 
vida 

 

Formulação de planos de acção, tomadas de decisão e estabelecimento 

de prioridades pessoais e profissionais, num sentido cada vez mais 

preciso e autónomo. 

Desenvolver a integridade 
Aumento da capacidade para lidar com a relatividade inerente aos 

valores – interiorização de um conjunto de valores reguladores do 

comportamento do jovem estudante. 

 

Esta teoria considera que o desenvolvimento psicossocial se realiza através 

estádios, definidos por vectores de desenvolvimento. O termo vector descreve um 

processo dinâmico que o jovem deve percorrer no sentido da construção da sua 

individualidade (Chickering & Reisser, 1993; Ferreira, Medeiros & Pinheiro, 1997). 

Estes vectores atingem a sua plenitude durante a frequência do ensino superior, 

dependendo de factores, psicológicos, biológicos e sociais. Chickering e Reisser (1993), 

consideram que o desenvolvimento psicossocial será mais eficaz se o ambiente 

académico for estimulante, diversificado e desafiante.  

O vector “desenvolver a identidade”, corresponde ao ponto de viragem para a 

entrada na idade adulta. O seu desenvolvimento depende da superação dos vectores 

anteriores, e ao concretizar-se o jovem evolui para os vectores seguintes (Evans et al., 

1998). 

 



24 
 

Numa investigação realizada por este autor com estudantes do ensino superior, 

verificou-se que estes se distanciavam nas preocupações apresentadas relativamente 

aos diferentes vectores: os estudantes dos dois primeiros anos mostravam-se mais 

envolvidos nas tarefas dos 3 primeiros vectores e os finalistas (estudantes dos dois 

últimos anos), mais envolvidos com as tarefas dos 4 últimos vectores (Chickering & 

Reisser, 1993). 

 

Com base nesta teoria, os jovens mais desenvolvidos no vector identidade 

apresentam uma probabilidade maior de realizarem uma saída de casa menos 

perturbadora, apresentando maior estabilidade emocional, bem-estar e auto-confiança. 
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Adaptação Psicológica do Estudante do Ensino Superior 

 

 

 A par das exigências desenvolvimentais a que nos referimos no capítulo anterior, 

o jovem adulto estudante do Ensino Superior, tem que se confrontar com factores de 

desafio relacionados com a entrada e permanência numa instituição de ensino superior. 

 

De acordo com Diniz (2005), os principais desafios que se colocam ao jovem 

estudante do ensino superior são: o estabelecimento de novas relações interpessoais 

com colegas e professores; a necessidade de enquadramento face ao ambiente social, 

intelectual e académico respeitante ao curso frequentado e a necessidade de sucesso 

escolar de maneira a cumprir as expectativas que terão sido criadas aquando da entrada 

no ensino superior. 

 

Deste modo, as vivências académicas são muito importantes em termos de 

desenvolvimento de autonomia, das competências para lidar com os desafios contextuais 

e da própria identidade (Diniz, 2005). 

 

O processo de transição e adaptação dos jovens ao Ensino Superior pode ser 

conceptualizado através de três dimensões: as que resultam da aprendizagem e 

rendimento académico; as relacionadas com factores pessoais e de desenvolvimento 

psicossocial e as associadas ao contexto académico (Almeida, Soares & Ferreira, 2000). 

 

A primeira dimensão reporta ao indicador sucesso e insucesso, contendo este 

para além das avaliações, também factores como, absentismo, a mudança de curso e o 

abandono escolar. Naturalmente que este indicador depende não só do aluno, mas 

também do professor, dos currículos escolares, do ano frequentado e do contexto 

institucional (Astin, 1993; Almeida, Soares & Ferreira 2000; Pascarella & Terenzini, 2005).  

 

Os factores pessoais e de desenvolvimento psicossocial são fundamentais para o 

entendimento do processo adaptativo do estudante do Ensino Superior, remetendo estes 

factores para as questões centrais do desenvolvimento do jovem adulto, nomeadamente, 

a construção da autonomia e da identidade (Almeida, Soares & Ferreira, 2000). 
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Nestes factores, tarefas desafiantes como, a saída de casa e a separação afectiva 

das pessoas significativas, são confrontadas pelo jovem adulto, obrigando-o a encontrar 

estratégias de resolução dos problemas emocionais que lhe são colocados e que testam 

a capacidade de ser autónomo. 

 

Nas dimensões associadas ao contexto académico, verificamos a importância que 

a instituição de Ensino Superior pode apresentar no processo de desenvolvimento do 

jovem estudante, podendo afectar o seu comportamento e rendimento académico e a 

qualidade das suas relações interpessoais e a forma como se socializa (Almeida, Soares 

& Ferreira, 2000; Kuh, Kinzie, Schuh & Whitt, 2005). 

 

Deste modo, o contexto de aprendizagem tem sido descrito, relativamente ao 

ensino da Medicina, como multidimensional, envolvendo três componentes curriculares 

inter-relacionadas (Hafferty, 1998): formal, informal e “escondida”. 

 

Corresponde à componente formal a estrutura curricular das diferentes disciplinas 

académicas, ou seja, os conhecimentos que formalmente o aluno deverá adquirir ao 

longo da sua formação escolar. A componente informal, depende essencialmente das 

relações interpessoais estabelecidas, nomeadamente entre aluno e professor ou só entre 

alunos, as quais podem complementar e, supostamente, enriquecer a componente 

formal, por permitirem trocas de experiências sobre diferentes conteúdos de 

aprendizagem (corresponde à dimensão de relação humana, parte integrante da relação 

pedagógica). Por fim, a componente “escondida”, está fortemente suportada pelos 

valores, normas, costumes, tradições e princípios institucionais e culturais, que 

enquadram uma determinada prática ou vivência, académica e/ou profissional, de que 

são exemplo “testes à competência emocional”, no decorrer do ensino prático (ex.: 

dissecação de um cadáver como ritual de passagem para a actividade médica) 

 

Alguns autores (D’Eon, Lear, Turner & Jones, 2007; Knights & Kennedy, 2006) 

referem que cada um destes currículos pode transformar-se em potencial factor stressor 

para os alunos. Assim, as exigências do currículo formal (ex.: avaliações), conjuntamente 

com dificuldades no relacionamento interpessoal (ex.: conflitos, assédio, abuso de 

confiança) e as dificuldades na adaptação (socialização) ao currículo “escondido”, 

nomeadamente a alguns costumes e rituais, estão na origem de diversos problemas de 

saúde mental encontrados nos estudantes de medicina (ex.: ansiedade, depressão, 

disforia, impulsividade e suicídio), devendo por isso merecer uma adequada atenção por 



27 
 

parte das estruturas de decisão académicas (Lempp & Seale, 2004; McGuire & Phye, 

2006). 

 

Pensamos que esta caracterização em três currículos, cada um com as suas 

exigências adaptativas para o estudante, aborda adequadamente, em nosso entender, 

não apenas a realidade da formação médica, mas, igualmente o processo formativo nos 

cursos de Enfermagem, de que é exemplo o ensino clínico e os seus rituais de 

aprendizagem “escondidos” (ex.: o aprumo e a postura profissional do enfermeiro), em 

que o aluno é fortemente penalizado pelo seu incumprimento, existindo também nas 

outras áreas da saúde processos de aculturação semelhantes. 
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Auto-Conceito e Competências Pessoais 

 

 

Breve Abordagem Histórica 

 

 O termo auto-conceito encontrou as suas origens no início do século XX. Até 

então, trabalhos efectuados para estudar a individualidade do Homem, centravam-se 

mais no "self", que era caracterizado de modo vago e impreciso, resultante de uma 

mistura de dogmas filosóficos e religiosos, onde ponderavam conceitos metafísicos como 

a alma e o espírito (Burns, 1979). 

 

 De acordo com Harter (1999), no estudo do auto-conceito, dois autores assumem 

particular importância: William James e Herbert Mead. William James, no seu trabalho 

"Principles of Psychology", estabeleceu de maneira convincente a distinção ente o Eu e o 

Me, que constituíam o self global. Sendo o Eu, o sujeito que conhece, que observa, 

enquanto o Me seria o sujeito objecto das nossas auto-percepções. Na análise que o 

indivíduo faz de si próprio, ele é em simultâneo sujeito (Eu) e objecto (Me). James 

constatou que o Me se poderia dividir em quatro aspectos, que por ordem decrescente, 

poderiam influenciar os níveis de auto-estima, e são eles: o espiritual, o material, o social 

e o corporal. Na concepção do mesmo autor, o auto-conceito era o modo como o 

indivíduo se avaliava a si próprio, enquanto a auto-estima era a forma segundo a qual o 

sujeito gostava ou não dos aspectos por si percepcionados. 

 

 Também o trabalho de Herbert Mead foi importante para o conhecimento do auto-

conceito, pois mudou a perspectiva do estudo do "self" como processo, para o estudo do 

"self" como produto. Para este autor, o desenvolvimento do "self" nunca é visto 

directamente pelo indivíduo, mas sim pelos outros que o rodeiam. Deste modo, o "self" é 

construído a partir de um processo de interacção social, no qual o indivíduo está 

envolvido. Para Mead, a dicotomia Eu-Me é diferenciada da de James, pois este autor 

defende que o Eu, é a nossa tendência impulsiva, a nossa desorganização, a nossa 

indisciplina (teoria que assume um paralelismo com as ideias de Freud). Todo o 

comportamento tem início como "Eu", mas desenvolve-se e termina em "Me", pois "Me" 

resulta da influência do meio social. "Eu" indica impulso, e "Me", indica direcção (Burns, 

1979).  A verdade é que o desenvolvimento psicológico do indivíduo resulta, em grande 
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parte, da tomada de consciência do seu "Eu". Mas este fenómeno é muito complexo e 

difícil de explicar (Lawrence, 1991). 

 

 De modo mais sintético, o auto-conceito pode ser definido como a percepção que 

um indivíduo tem de si próprio nas mais variadas facetas. Sejam elas de natureza social, 

emocional, física ou académica (Hattie, 1992, Harter, 1999). 

 

 
Desenvolvimento do Auto-Conceito 

 

 Alguns autores (Burns, 1979; Harter, 1989), concordam com o facto do 

desenvolvimento do auto-conceito não se registar a partir de um momento específico. 

Cada indivíduo tem imensas percepções sobre si, e é possível pensar que é ao longo do 

processo de desenvolvimento da criança, que esta se vai apercebendo das suas 

diferentes características, em graus de clareza diferentes (Peixoto & Mata, 1993).  

 

 De acordo com Harter (1989) e Marsh (1989), na adolescência verifica-se ainda 

uma maior discriminação dos domínios alvo das auto-percepções. A importância dada a 

cada um dos diferentes domínios, depende por um lado das vivências dos sujeitos e das 

suas características individuais e menos do factor idade. 

 

 O auto-conceito define-se como um constructo hipotético, inferido ou construído a 

partir de acontecimentos pessoais. A sua maior utilidade reside no poder da descrição, da 

explicação e da predição do comportamento humano, bem como do seu auto-

conhecimento, a forma como a pessoa se percebe e se considera a si própria. Permite 

igualmente, determinar o nível de ajustamento do indivíduo ao meio (Zaff & Hair, 2003). 

 

 Byrne & Shavelson (1986), apresentaram um modelo multifactorial do auto-

conceito, como se pode observar na Figura 1. 
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Figura 1 - Representação do Modelo Multidimensional do Auto-Conceito  

(Adaptado de Byrne & Shavelson, 1986). 

 

 Na Figura 1, aparecem representados os vários componentes do auto-conceito. 

Assim sendo, o auto-conceito geral é formado por dois componentes muito importantes, o 

académico e o não académico. O auto-conceito académico pode dividir-se em vários 

domínios da aprendizagem, tais como a matemática, ciências, história, etc., podendo ser 

ainda diferenciados em domínios mais específicos. O auto-conceito não académico é por 

sua vez constituído pelos domínios sociais, emocionais, e físicos, que se poderão dividir 

em outros auto-conceitos mais específicos.  

 

 O auto-conceito pode ser considerado como uma forma de organização interna de 

atitudes, a qual apresenta três componentes (Esteban, Mateo, Izquierdo & Munuera, 

1996). Uma componente cognitiva que corresponde ao conteúdo perceptivo do auto-

conceito, denominada auto-imagem, composta, pelas crenças e opiniões que o indivíduo 

tem de si mesmo. Outra componente é avaliativa e corresponde à auto-estima, entendida 

como o grau em que uma pessoa se sente portadora de valores e qualidades 

significativas para si mesma e para a sociedade. Por último, a componente 

comportamental, que resulta da influência das duas componentes anteriores.  

 

 De acordo com Harter (1999), a auto-estima ou auto-apreciação (para esta autora 

são sinónimos), depende de dois factores que funcionam de modo aditivo: as 

competências pessoais e a aprovação social. As competências em diferentes domínios 

são importantes para o desenvolvimento da personalidade e concorrem para a auto-

estima do indivíduo. 

 

Para o confronto com as exigências psicológicas relacionadas com a vida 

académica, o sujeito deverá possuir determinadas competências pessoais, que lhe 

Verbal História

Matemática Ciências

Auto-Conceito Académico

Pares Outros Significativos

Auto-Conceito Social

Estados Emocionais

Auto-Conceito Emocional

Competência Física Aparência Físca

Auto Conceito Físico

Auto-Conceito Não Académico

Auto-Conceito Geral
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permitam atingir níveis de adaptação eficazes e manter o bem-estar psicológico. A 

avaliação da percepção individual destas competências em estudantes do ensino 

superior, tem sido realizada através da utilização de um Modelo Multidimensional do 

Auto-Conceito (Harter, 1999; Neeman & Harter, 1986). 

 

Para Harter (1999), ainda neste âmbito conceptual, a auto-estima ou auto-

apreciação global, entendendo-se que a autora considera estes dois conceitos como 

sinónimos (Pais Ribeiro, 2004), depende de dois factores que funcionam de modo aditivo: 

as competências pessoais e a aprovação social. De acordo com esta perspectiva, as 

competências em diferentes domínios são importantes para o desenvolvimento da 

personalidade e concorrem para a auto-estima do indivíduo (Harter, 1989). 

 

Relativamente aos estudantes do Ensino Superior, a relação entre a percepção de 

competências pessoais, a adaptação académica e o bem-estar psicológico, tem sido 

abordada em alguns estudos, nomeadamente considerando esta percepção como 

variável preditora da adaptação académica (Boulter, 2002; Pittman & Richmond, 2008) ou 

preditora do bem-estar psicológico (May, Byrd, Brown, Beckman & Sizemore, 2007; 

Uhrlass & Gibb, 2007). 

 

Os estudos envolvendo estudantes de Ciências da Saúde têm incidido mais 

recentemente na relação entre o auto-conceito e a construção da identidade profissional 

em estudantes de Enfermagem (Holroyd, Bond & Chan, 2002; Randle, 2006); na 

percepção de competências académicas de alunos de Medicina (Sobral, 2004) e na auto-

estima como preditor de sucesso académico em estudantes de Enfermagem (Peterson, 

2009) e ainda, como preditor de bem-estar psicológico em alunos de Enfermagem (Ross, 

Zeller, Srisaeng, Yimmee, Somchild & Sawatphanit, 2005; Lo, 2002; Sasat et al., 2002) e 

de Medicina (Dahlin, Joneborg & Runeson, 2007). 
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Bem-Estar Psicológico e Saúde Mental 

 

 

 O conceito de bem-estar, numa perspectiva subjectiva, é considerado como uma 

componente essencial da chamada Psicologia Positiva (Passareli & Silva, 2007), a qual 

apresenta como principais interesses o estudo das emoções e experiências positivas e, o 

reforço das características positivas dos indivíduos e instituições (Seligman, 2003; 

Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Seligman, Park & Peterson, 2005). 

 

 Para Diener (2000), o bem-estar subjectivo é definido pelas apreciações que cada 

indivíduo faz da sua própria vida como um todo, ou incidindo sobre aspectos particulares 

da mesma. Para este autor, o bem-estar subjectivo é composto por quatro componentes: 

satisfação com a vida (apreciações globais sobre a vida), satisfação com domínios 

importantes (ex.: satisfação com o trabalho), afecto positivo (vivência de emoções e 

sentimentos agradáveis) e baixos níveis de afecto negativo (experiência reduzida de 

emoções e sentimentos desagradáveis). 

  

Moore e Keyes (2003) e Keyes e Waterman (2003), definem bem-estar subjectivo 

como uma percepção e avaliação que cada indivíduo realiza da sua própria vida em três 

domínios (formas de bem-estar): emocional, psicológico e social. O domínio de bem-estar 

emocional, contempla sentimentos de satisfação e felicidade, afecto positivo e vivências 

emocionais positivas. O bem-estar psicológico será caracterizado por uma noção de 

crescimento pessoal, existência de objectivos de vida, auto-aceitação, autonomia e 

relações interpessoais positivas. Relativamente ao bem-estar social, este pode ser 

considerado como dependente da integração e aceitação social e dos contributos válidos 

que a pessoa deverá fazer para a sua comunidade.  

 

 Numa abordagem mais específica e, procurando integrar diferentes linhas de 

pensamento, Ryff (1989) apresentou um modelo multidimensional de estruturação do 

bem-estar psicológico, assente na auto aceitação, nas relações interpessoais positivas, 

na autonomia, na capacidade de acção sobre o contexto ambiental, nos objectivos de 

vida e no crescimento pessoal. Posteriormente, a validade deste modelo foi testada numa 

amostra de 1108 adultos, confirmando-se a construção de um modelo com seis factores 

primários (os factores atrás apresentados) e um factor geral (bem-estar psicológico), 

englobando os anteriores seis (Ryff & Keyes, 1995). 
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  De uma forma genérica, podemos afirmar que o bem-estar emocional se 

caracteriza por um estado de sentimentos positivos e o bem-estar psicológico e social, 

são definidos por estados de funcionalidade positiva (Keyes & Waterman, 2003). Deste 

modo, como referem Jesus (2006) e Simões et al. (2003), o conceito de bem-estar 

subjectivo contém uma dimensão cognitiva (avaliação da satisfação global da vida do 

indivíduo) e uma dimensão afectiva (resposta emocional positiva ou negativa à avaliação 

realizada).  

 

 Esta concepção de bem-estar psicológico aparece fortemente associada com uma 

concepção actual do que se pode entender por saúde mental. Pilgrim (2005), apresenta 

um conceito de saúde mental como um estado positivo de bem-estar psicológico, 

considerando o bem-estar psicológico como um componente fundamental da saúde 

geral, baseando-se no princípio, proposto em 1948 pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), que definiu a saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”. 

 

Recentemente, a OMS (2007) afirma que a saúde mental pode ser 

conceptualizada como um estado de bem-estar que possibilita ao indivíduo concretizar as 

suas competências pessoais, lidar eficazmente com os factores de exigência (stress) do 

seu quotidiano, trabalhar produtivamente e com usufruto pessoal, estando assim apto 

para contribuir construtivamente para a sua comunidade de pertença. Ou seja, num 

sentido positivo, a saúde mental é o fundamento do bem-estar e funcionalidade efectiva 

de cada pessoa inserida numa determinada comunidade, devendo, por conseguinte, 

corresponder a um estado de bem-estar psíquico que permita ao indivíduo uma 

adaptação activa ao meio social em que vive (Rodríguez-López, 1997). 

 

De modo sintético, a saúde mental positiva corresponde à combinação entre o 

bem-estar subjectivo e a funcionalidade, ou seja, a capacidade de realização e 

desenvolvimento do potencial individual. Verificando-se estas duas condições, cada 

pessoa poderá usufruir plenamente das suas competências e ter prazer na sua vida 

(Huppert, 2005). 

 

Ainda de acordo com a OMS (2002), a saúde mental, que não é apenas a 

ausência de perturbação mental, deve contemplar o bem-estar subjectivo, a auto-eficácia 

percebida, a autonomia, a competência, a dependência intergeracional e a auto-

realização do potencial intelectual e emocional da pessoa.  
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A caracterização da saúde mental não é um processo simples, pois, como refere 

Vaillant (2003), continua a ser mais objectiva a definição de doença mental, pela 

presença de determinados sintomas que a caracterizam e, porque por vezes o conceito 

de saúde mental se situa mais no campo dos valores do que no da evidência científica. 

Nesse sentido, este autor refere que a saúde mental deve ser perspectivada actualmente 

através de seis abordagens. 

 

 Em primeiro lugar, a saúde mental numa perspectiva de normalidade, ou seja, um 

estado mental objectivamente desejado, em termos de capacidade para o trabalho e para 

o amor. Em segundo lugar, a saúde mental como Psicologia Positiva, de que seria 

exemplo a auto-actualização defendida pela Psicologia Humanista. A terceira 

perspectiva, consideraria a saúde mental no âmbito desenvolvimento saudável e, 

portanto, como sinónimo de maturidade. Em quarto lugar, a saúde mental como 

inteligência emocional ou social, com o indivíduo a realizar um processo de controlo 

racional das suas emoções e da sua expressão adequada. A quinta abordagem, refere a 

saúde mental como bem-estar subjectivo, como referimos anteriormente, correspondendo 

a um estado de experiência subjectiva de felicidade, contentamento e vontade. Por 

último, a saúde mental apresentada como forma de resiliência, permitindo uma 

adaptação eficaz e a homeostasia, face às exigências com que o indivíduo se confronta 

no seu quotidiano. 

 

Nenhuma destas abordagens explica por si só a complexidade do conceito de 

saúde mental. Todas são importantes e todas explicam parte do que é a saúde mental. 

Advoga o investigador, que são necessárias validações empíricas que permitam construir 

um modelo de comparação multivariada, assente em todas as abordagens, capaz então 

de explicar a importância destas diferentes dimensões para a saúde mental (Vaillant, 

2003). 

 

No entanto, de acordo com Rodríguez-López (1997), a avaliação da saúde mental 

individual, deverá implicar a apreciação de duas dimensões básicas: uma de natureza 
clínica, a que corresponde a ausência de doença mental diagnosticada; e outra 

microssociológica, fundamentada no bem-estar psicológico ou equilíbrio emocional, que 

permite ao indivíduo a actuação de forma socialmente cooperativa e produtiva. 
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Bem-Estar Psicológico e Saúde Mental em Estudantes do Ensino Superior 

 

 

 A problemática do bem-estar psicológico e da saúde mental dos estudantes do 

Ensino Superior tem sido bastante abordada na literatura, embora a investigação incida 

principalmente nos aspectos disfuncionais e de caracterização dos factores de promoção 

das perturbações mentais e menos nas abordagens da saúde mental positiva e do bem-

estar psicológico. 

 

Tema central na investigação com esta população é o stress (Burris, Brechting, 

Salsman, & Carlson, 2009; Fisher, 1994; Goldman & Wong, 1997; McGrath, 2006; Misra, 

McKean, West & Russo, 2000; Robotham & Julian, 2006;. Sciacca & Melby, 1992). 

 

O stress, que pode ser entendido como o processo complexo através do qual um 

indivíduo responde aos acontecimentos que fazem parte do quotidiano, susceptíveis de 

ameaçar, ou de pôr em causa, o seu bem-estar (Lazarus & Folkman, 1984), apresenta, 

nos estudantes universitários, determinadas consequências negativas do ponto de vista 

emocional, nomeadamente, o aparecimento de perturbações de ansiedade e de humor 

(Amada, 2001; Deroma, Leach & Leverett, 2009; Grayson & Cooper, 2006; Misra & 

McKean, 2000; Nogueira-Martins, Neto, Macedo, Cítero & Mari, 2004; Rawson, Bloomer 

& Kendall, 2001). 

 

 Como referem Kadison e DiGeronimo (2004), o stress experimentado pelos 

estudantes universitários está fortemente relacionado com as vivências académicas e, 

estes autores, afirmam mesmo que os jovens vivem em “crise” no contexto académico, 

de tal modo que é actualmente comum, os alunos apresentarem diferentes tipos de 

perturbações psicológicas, como: depressão, perturbações do sono, abuso de 

substâncias, perturbações do comportamento alimentar, comportamentos impulsivos (ex.: 

promiscuidade sexual e auto-mutilação) e suicídio. 

 

 Ross, Niebling e Heckert (1999) realizaram um estudo para determinação das 

principais fontes de stress nos estudantes universitários, considerando como mais 

importantes: as alterações de sono, a ausência de períodos de descanso ou férias, a 

mudança de comportamentos alimentares, as novas responsabilidades, o aumento do 

volume de trabalho, as dificuldades económicas e as alterações nas relações sociais.  
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Num outro estudo, Grant (2002), verificou que a maioria dos estudantes vive 

preocupada com as competências pessoais para a obtenção de resultados académicos, 

a preparação da sua carreira e a resolução eficaz das exigências da vida escolar e do 

curso frequentado. 

 

Mas, se as vivências académicas indutoras de stress podem perturbar muitos 

estudantes do ensino superior, não são menosprezáveis os efeitos que os problemas de 

saúde mental têm sobre a performance académica (Murff, 2005). Estes problemas 

habitualmente afectam o domínio cognitivo, com alterações na concentração da atenção, 

memória, motivação, persistência e hábitos de estudo, originando aumento do 

absentismo escolar e condicionando todo a capacidade funcional do jovem. Nesta 

dimensão em particular, verifica-se que os problemas psicológicos interferem na 

componente social e de relações interpessoais, condicionando o sucesso na construção 

de relações de amizade e intimidade, aumentando sentimentos de frustração e 

infelicidade (Sharkin, 2006). 

 

Reconhece-se na literatura especializada, que a formação na área das Ciências 

da Saúde e, em particular, nos cursos de Medicina e Enfermagem é particularmente 

exigente no plano psicológico. Estas exigências exercem-se quer na dimensão cognitiva 

(ex.: conhecimentos a adquirir que são intensivamente avaliados), quer numa dimensão 

mais pessoal (ex.: ser capaz de lidar com o sofrimento humano). 

 

Facto consensual para os diferentes autores, são os elevados níveis de stress 

experimentados pelos alunos do curso de Medicina (Cohen, Rollnick, Smail, Kinnersley, 

Houston & Edwards, 2005; Coles, 1994; Deary, 1994; Dyrbye, Thomas & Shanafelt, 2005; 

Dyrbye et al., 2006; Firth, 1986; Kutcher, 1984; Morrisson & Moffat, 2001; Mosley, Perrin, 

Neral, Dubbert, Grothues & Pinto, 1994; Omigbodum, Odukogbe, Omigbodum, Yusuf, 

Bella & Olayemi, 2006; Saipanish, 2003; Shaikh et al, 2004; Shaw, Wedding, Zeldow & 

Diehl, 2001; Souza & Menezes, 2005; Squire, 1989; Stuber, 2006; Supe, 1998; Toews et 

al., 1997; Tyssen, Vaglum, Grønvold & Ekeberg, 2001; Tyssen et al.,2007; Wilhelm, 2002; 

Zonta, Robles & Grossman, 2006) e as suas consequências em termos de alterações no 

bem-estar psicológico e saúde mental, resultando no aparecimento de perturbações 

mentais, principalmente de cariz ansioso e depressivo (Assadi, Nakhaei, Najafi & Fazel, 

2007; Chandavarkar, Azzam & Mathews, 2007; Dahlin, Joneborg & Runeson, 2005; 

Dyrbye, Thomas & Shanafelt, 2006; Lima, Domingues & Cerqueira, 2006; Moro, Valle & 

Lima, 2005; Rosal, Ockene, Barret, Yunsheng & Hebert, 1997; Rosenthal & Okie, 2005; 

Smith, Peterson, Degenhardt & Johnson, 2007; Yiu, 2005), aumento do consumo de 
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substâncias (Perales, Sogi & Morales, 2003) e alterações na saúde mental 

acompanhadas de doença física (Roberts et al., 2001), com consequências em termos de 

resultados académicos e abandono escolar (Ross, Cleland & Macleod, 2006). 

 

Os diferentes estudos têm referido ainda especialmente o primeiro ano do curso 

de Medicina como sendo o que gera maiores níveis de stress e de morbilidade 

psicológica (Miller, 1994; Redwood & Pollack, 2007). Wolf (2001), refere como principais 

stressores no primeiro ano do curso de Medicina: estar longe de casa e da família; ter 

que assimilar muitos conhecimentos; melhorar os seus métodos de estudo; ambiente 

competitivo de aprendizagem; sentir-se pressionado desde o primeiro dia e deixar de ter 

tempo para si próprio.    

 

Também a literatura refere uma problemática psicológica de natureza ansiosa-

fóbica, com queixas de somatização e de conversão (hipocondria), intitulada “doença do 

estudante de medicina”, e que está relacionada com os próprios conteúdos aprendidos 

pelos estudantes, nomeadamente na área dos conhecimentos da patologia médica 

(Howes & Salkovskis, 1998; Kaptein, Hélder, Kleijn, Rief, Moss-Morris & Petrie, 2005; 

Moss-Morris & Petrie, 2001). No entanto, existe sobre esta “entidade nosológica” alguma 

controvérsia, como referem Singh, Hankins e Weinman (2004), que não encontraram, em 

estudantes de Medicina, níveis de ansiedade relacionados com a saúde mais elevados 

que na população em geral.  

 

Relativamente aos estudantes de Enfermagem, alguns autores referem 

igualmente elevados níveis de stress relacionados com a vida académica e, 

paralelamente, risco acrescentado de problemas de saúde mental, também de natureza 

ansiosa e depressiva (Jones & Johnston, 1997, 1999, 2000; Lo, 2002; Maville, Kranz & 

Tucker, 2004). 

 

Nos outros cursos da área da saúde, não encontrámos na literatura evidência 

abundante sobre factores relacionados com o stress da vida académica e as suas 

consequências para os estudantes, embora também estes estudantes apresentem 

durante a sua formação níveis de stress elevados (Dutta, Pyles & Miederhoff, 2005; 

Henning, Ey & Shaw, 1998), e problemas de saúde mental, como patologia depressiva e 

uso de substâncias (Stecker, 2004). De referir um estudo comparativo entre estudantes 

de Fisioterapia Australianos e Ingleses, onde se constatam níveis elevados de stress 

associados ao grau percepcionado das exigências do curso (Tucker, Jones, Mandy & 

Gupta, 2006).  
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Em Portugal tem aumentado consideravelmente o interesse pela área do bem-

estar psicológico dos estudantes do Ensino Superior. Este interesse tem resultado no 

aumento da investigação na área, com vários trabalhos que têm sido publicados sobre 

problemáticas concretas, como o stress na vida académica (Costa & Leal, 2006c; Milhano 

& Pinto, 2008; Oliveira & Pereira, 2008; Pereira, 2006a, 2006b; Pereira, Melo, Ataíde & 

Masson, 2004; Pereira et al., 2004a, 2004b;) alterações emocionais e psicopatológicas 

(Baptista, Pereira, Carvalho, Lory & Santos, 2000; Campos & Gonçalves, 2004; Dias, 

2006b; Martins, 2003; Melo, Pinto Gouveia & Pereira, 2006; Monteiro, Tavares & Pereira, 

2008a; Neves & Pais-Ribeiro, 2000; Santos, Pereira & Veiga, 2008), consumo de 

substâncias (Faria, Chamorro, Carvalho & Rocha, 2004; Faria, Carvalho & Chamorro, 

2004; Ferreira, Pereira & Albuquerque, 2008), problemas relacionados com o sono 

(Gomes, Tavares & Azevedo, 2002; Gomes, Tavares, Pereira & Azevedo, 2008) a 

promoção da saúde mental e qualidade de vida (Costa & Leal, 2004b; Dias & Almeida, 

1991; Ferreira, Clemente & Afonso, 2008; Miguel, Carvalho & Baptista, 2000; Monteiro, 

Tavares & Pereira, 2008b; Pacheco, Jesus & Martins, 2008; Pereira et al., 2008); ou 

questões mais genéricas como a adaptação e o sucesso no ensino superior (Costa & 

Leal, 2006a; Diniz & Almeida, 2005, 2006; Freitas, 2007; Morais, Almeida & Montenegro, 

2006; Tavares et al., 2006; Vagos & Pereira, 2008).  

 

Igualmente, a temática do aconselhamento, apoio psicológico e psicoterapia, tem 

merecido algum destaque (Dias, 1988, 1994/95, 2005, 2006c; Dias & Fontaine, 1996, 

2000; Figueira, 2005; Leitão, Paixão, Silva & Miguel, 2000, RESAPES, 2002), existindo 

actualmente, nas instituições de Ensino Superior Portuguesas, diversos serviços de 

psicologia vocacionados para o apoio aos estudantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

 
 

Objectivo do Estudo 

 

 

Este estudo tem por objectivo contribuir para a compreensão do processo de 

adaptação de jovens ao Ensino Superior na Área da Saúde, identificando as 

competências pessoais que promovem essa adaptação e permitem vivências de bem-

estar psicológico. Esta caracterização poderá vir a constituir material de suporte a 

posteriores intervenções no âmbito da promoção da saúde mental e aconselhamento 

psicológico junto desta população. Pensamos que também ilações de natureza educativa 

e pedagógica se poderão tornar evidentes, com eventuais repercussões para uma 

reflexão sobre os processos de ensino-aprendizagem estabelecidos na formação dos 

estudantes das Ciências da Saúde. 

 

Pretende-se aprofundar a relação entre as Vivências Académicas e as suas 

componentes, enquanto medidas de adaptação ao contexto escolar específico das 

Ciências da Saúde, as competências pessoais que constituem o auto-conceito e, o 

impacto destas duas variáveis numa medida de Bem-Estar Psicológico, procurando-se 

não só caracterizar em termos gerais a Saúde Mental destes jovens, mas realçar quais 

as principais componentes pessoais e contextuais implicadas nessa caracterização. 

  

Pensamos que o estudante mais adaptado ao contexto académico (com uma 

melhor vivência académica), será aquele que apresenta melhores competências 

pessoais, o que, também julgamos, terá melhores condições para viver com bem-estar 

psicológico. 

 

Parece-nos pertinente a realização deste estudo, não só pela necessidade, em 

geral, de trabalhos que realizem a caracterização dos processos psicológicos do jovem 

estudante do ensino superior, nomeadamente dos estudantes da área da saúde no nosso 

País; sendo igualmente importante aprofundar motivações de natureza psicológica, numa 

altura em que as necessidades de formação de profissionais de saúde, se confrontam 

com uma significativa ambivalência, entre necessidades manifestas, sentidas 

principalmente pelos utentes do Serviço Nacional de Saúde e, oportunidades de emprego 

reduzidas, que nos últimos anos têm afectado principalmente os jovens licenciados em 

enfermagem (e também os diplomados em tecnologias da saúde), facto que aliás 
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contrasta com o que ocorria há poucos anos (empregabilidade garantida e múltiplo 

emprego) 

 

Deste modo, tem sentido face à actualidade, compreender os fenómenos que nos 

colocam perante estes novos desafios, os quais devem permitir uma reflexão bastante 

alargada e profunda sobre algumas dimensões dos processos psicológicos e educativos 

que podem afectar estes futuros profissionais da prestação de cuidados de saúde, tendo 

em linha de conta as necessidades de preparação e eficácia em diferentes domínios do 

conhecimento, que as profissões da saúde encerram, não só ao nível dos conhecimentos 

técnicos e científicos, mas de um modo muito especial no domínio psicossocial e da 

relação com a pessoa doente, que apresenta condicionalismos emocionais e sociais 

(Rodrigues, Ginó, Sena & Dahlin, 2002) e que se constituem precocemente como 

exigência colocada ao jovem ao longo da sua formação académica. 

 

Em síntese, acreditamos, com suporte da evidência científica, que as experiências 

académicas vivenciadas por estes jovens no presente e o seu impacto actual no bem-

estar psicológico, podem condicionar não apenas o “aqui e agora” existencial, mas 

igualmente, se poderão repercutir na capacidade futura de adaptação a novas 

exigências, nomeadamente do domínio profissional, podendo fazer a diferença, daqui a 

poucos anos, entre um profissional de saúde psicologicamente saudável e a sua antítese. 

 

 Assim, elaborámos com o intuito de concretização dos nossos objectivos de 

investigação, um conjunto de hipóteses operacionais, assentes no cruzamento das 

variáveis em estudo e que passamos seguidamente a enunciar:  

 

Hipótese 1: O Curso e Ano frequentados influenciam significativamente os valores dos 

alunos na avaliação das Vivências Académicas, da Saúde Mental e das 

Competências Pessoais. 

 
Hipótese 2: A Idade, o Género, e Estar Deslocado influenciam significativamente os 

resultados na avaliação das Vivências Académicas, da Saúde Mental e 

das Competências Pessoais. 

 
Hipótese 3: As Opções de Escolha de Curso e Instituição, influenciam 

significativamente os valores dos sujeitos na avaliação das Vivências 

Académicas, da Saúde Mental e das Competências Pessoais. 

 



41 
 

Hipótese 4: Residir em Casa dos Pais e Não Ser Trabalhador-Estudante, influenciam 

significativamente os valores dos sujeitos na avaliação das Vivências 

Académicas, da Saúde Mental e das Competências Pessoais. 

 

Hipótese 5: As Vivências Académicas experimentadas pelos sujeitos podem ser 

preditoras dos seus níveis de Saúde Mental. 

 

Hipótese 6: As Competências Pessoais apresentadas pelos sujeitos podem ser 

preditoras dos seus níveis de Saúde Mental. 
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MÉTODO 
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Participantes 
 

  
A população deste estudo é constituída por jovens adultos, com idade entre os 18 e os 25 

anos, a frequentar, no ano lectivo de 2005/2006, um curso superior na área das Ciências 

da Saúde. 

 

 Os participantes formam uma amostra intencional, representativa da população 

em estudo, composta por 620 indivíduos, 80,8% são do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os 18 e os 25 anos, M = 20,37 anos, pertencentes a três 

estabelecimentos de ensino superior, sendo 333 da Escola Superior de Saúde da Cruz 

Vermelha Portuguesa, 196 da Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha 

Portuguesa de Oliveira de Azeméis e 90 do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel 

Salazar. 
 
 

Material 

 

 

 A recolha de dados efectuou-se através de questionários confidenciais (ver Anexo 

A), de auto-resposta, que incluíam: 

   

Questionário Demográfico, para obtenção de dados respeitantes à instituição de 

ensino superior em que o aluno está matriculado, curso frequentado e respectivo ano, 

género, idade, opção de escolha de curso superior, opção da instituição de ensino 

superior frequentada, informação sobre a situação de aluno deslocado (saída de casa) e 

eventual situação de trabalhador-estudante ou apenas a estudar (situação actual). 

 

 

 Questionário de Vivências Académicas (QVA) – (Almeida & Ferreira, 1997, 1999; 

Ferreira & Almeida, 1997).  
 

O QVA é um questionário de auto-relato, que avalia, numa perspectiva 

multidimensional, a forma como os jovens se adaptam a algumas das exigências da vida 

académica, considerando várias dimensões do ajustamento académico, aprendizagem e 
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desenvolvimento, caracterizadas como promotoras da adaptação ao contexto escolar e 

contemplando domínios pessoais, relacionais e institucionais. Destina-se a alunos do 

Ensino Superior Universitário e Politécnico e tem sido bastante utilizado em Portugal com 

estudantes deste nível de ensino (Almeida, Ferreira & Soares, 1999, 2003; Almeida & 

Soares, 2002; Almeida, Soares & Ferreira, 1999, 2000; Almeida, Soares, Araújo & Vila-

Chã, 2000; Almeida, Soares, Ferreira & Tavares, 2004; Araújo et al, 2003; Costa, 2005; 

Costa & Leal, 2004a, 2006b, 2008; Machado & Almeida, 2000; Machado, Almeida & 

Soares, 2002; Santos, 2000; Santos & Almeida, 1999, 2001). É constituído por 170 itens, 

distribuídos por 17 subescalas, que passamos a descrever no Quadro 2: 

 

Quadro 2 – Subescalas e Conteúdos do Questionário de Vivências Académicas 

(Almeida & Ferreira, 1997, 1999; Ferreira & Almeida, 1997) 

Subescalas Dimensão 
N.º de 

itens 
Conteúdos 

Adaptação à Instituição Contexto académico 11 

Sentir-se bem ou mal na instituição, adaptação 

aos horários e ao funcionamento dos serviços, 

gosto pela instituição frequentada e pelo 

ambiente circundante. 

Envolvimento em 
Actividades 

Extracurriculares 

Contexto académico 11 

Participação em iniciativas associativas, em 

actividades culturais, recreativas e desportivas 

do campus. 

Relacionamento com os 
Colegas 

Contexto académico 15 

Amizades, expressão de sentimentos, tolerância 

intercultural, interacção e cooperação com os 

pares. 

Adaptação ao Curso Contexto académico 15 

Gosto e satisfação pelo curso, percepção sobre 

a sua organização e qualidade das suas 

disciplinas, percepção da sua ligação ao mundo 

profissional. 

Gestão dos Recursos 

Económicos 
Contexto académico 8 

Problemas na gestão das verbas auferidas, 

dificuldades económicas, situações de 

compromisso entre verbas disponíveis e o 

envolvimento em actividades extra-curriculares. 

Relacionamento com a 
Família 

Contexto académico 10 

Relacionamento com os pais, apoio percebido, 

necessidade de idas a casa, diálogo com os 

pais em torno dos projectos pessoais e das 

escolhas vocacionais. 

Relacionamento com os 

Professores 
Aprendizagem e 

rendimento académico 
14 

Diálogo com os professores, possibilidade de 

contactos dentro e fora das aulas, percepção da 

disponibilidade de tempo dos professores para 

os alunos. 

Métodos de Estudo 
Aprendizagem e 

rendimento académico 
11 

Acompanhamento das aulas, consultas 

bibliográficas, organização dos apontamentos. 

Bases de Conhecimentos 
para o Curso 

Aprendizagem e 

rendimento académico 
6 

Percepção do nível de conhecimentos, da 

preparação para as exigências do curso e das 

capacidades de leitura e escrita.  
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Quadro 2 – Subescalas e Conteúdos do Questionário de Vivências Académicas (cont.) 

(Almeida & Ferreira, 1997, 1999; Ferreira & Almeida, 1997) 

Subescalas Dimensão 
N.º de 
itens 

Conteúdos 

Realização de Exames 
Aprendizagem e 

rendimento académico 
10 

Comportamentos de preparação e realização 

dos testes, exames ou outras formas de 

avaliação. Estes comportamentos são avaliados 

através de vivências de tipo ansioso. 

Gestão do Tempo 
Aprendizagem e 

rendimento académico 
8 

Planificação do tempo, ritmo de prossecução 

das actividades, realização dos trabalhos 

académicos nos prazos fixados, gestão 

equilibrada do tempo de estudo e de lazer. 

Desenvolvimento de 
Carreira 

Pessoal e 

desenvolvimento 

psicossocial 

14 

Investimento no curso e na elaboração de 

projectos educativos e/ou profissionais, 

perspectivas de realização profissional, 

(in)decisão vocacional. 

Autonomia 
Pessoal e 

desenvolvimento 

psicossocial 

12 

Independência emocional e instrumental dos 

pais, colegas e outros, gestão de projectos de 

vida, grau de iniciativa pessoal. 

Percepção Pessoal de 

Competências Cognitivas 

Pessoal e 

desenvolvimento 

psicossocial 

10 

Percepção das capacidades e competências 

pessoais de resolução de problemas, 

flexibilidade e profundidade de pensamento. 

Auto-Confiança 
Pessoal e 

desenvolvimento 

psicossocial 

12 

Imagens e expectativas do estudante em 

relação ao seu rendimento académico ou em 

relação à conclusão do curso; inferência das 

expectativas de colegas e professores a seu 

respeito. 

Bem-Estar Psicológico 
Pessoal e 

desenvolvimento 

psicossocial 

14 

Satisfação com a vida, equilíbrio emocional, 

estabilidade afectiva, felicidade e optimismo do 

aluno. 

Bem-Estar Físico 
Pessoal e 

desenvolvimento 

psicossocial 

13 

Aspectos relacionados com o sono e a 

alimentação, a saúde e o consumo de 

substâncias. 

 

O questionário avalia dimensões, em cada subescala, relacionadas com o 

contexto académico, aspectos pessoais e do desenvolvimento psicossocial e percepções 

do estudante associadas à aprendizagem e rendimento académico, existindo itens 

comuns a mais de uma subescala, que decorrem das próprias verbalizações dos 

estudantes, aquando da sua concepção. Os autores do QVA consideram-no como 

instrumento de despiste de dificuldades (screening), sendo essencialmente utilizado para 

fins de investigação, não existindo valores normativos para a sua cotação. Importa referir 

que a pontuação em cada subescala resulta do somatório dos valores em cada item 

(respondidos através de uma escala tipo Likert de 1 a 5), correspondendo os valores 

mais elevados a uma caracterização mais positiva do respectivo domínio (Almeida et al, 

2000, 2003). 
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 Mental Health Inventory – MHI (Veit & Ware, 1983), adaptado à população 

portuguesa por Pais-Ribeiro (2001). 

 

É um questionário de auto-resposta, que tem como objectivo ser uma medida de 

Saúde Mental na população geral, principalmente adultos, mas podendo também ser 

utilizado com adolescentes (Heubeck & Neill, 2000). Partindo do pressuposto que a 

Saúde Mental pode ser entendida num continuum, entre uma avaliação de estados 

positivos e negativos, este instrumento de avaliação psicológica procura detectar, em 

pessoas que podem não ter diagnóstico de uma doença mental, alterações no seu estado 

de saúde, sublinhando a importância do bem-estar subjectivo como um indicador 

consistente de Saúde Mental (Brook et al., 1979; Ostroff, Woolverton, Berry & Lesko, 

1996; Ware, Johnston, Davies-Avery & Brook, 1979; Ware, Manning, Duan, Well & 

Newhouse, 1984). 

 

Através da Figura 2, podemos verificar que o MHI apresenta uma estrutura 

multidimensional e hierarquizada, confirmada empiricamente (Tanaka & Huba, 1984), 

com um factor mais abrangente: Saúde Mental; e duas dimensões que a caracterizam: 

uma positiva - Bem-Estar Psicológico, que contém o Afecto Positivo e os Laços 

Emocionais; e outra negativa - Distress1

Saúde Mental

Distress
Psicológico

Bem-Estar
Psicológico

Ansiedade

Depressão

Perda de Controlo
Emocional/Comportamental

Afecto Positivo

Laços Emocionais

 Psicológico, que agrupa a Ansiedade, a 

Depressão e a Perda de Controlo Emocional/Comportamental (Veit & Ware, 1983). 

 

 

Figura 2 – Estrutura do Mental Health Inventory (Veit & Ware, 1983) 

 
O MHI é composto por 38 itens que se distribuem pelas subescalas já referidas: 

Ansiedade (10 itens); Depressão, (5 itens); Perda de Controlo Emocional/ 

Comportamental (9 itens); Afecto Positivo (11 itens); Laços Emocionais (3 itens). O 

                                                 
1 O termo Distress, derivado da palavra Stress, corresponde ao efeito negativo que resulta da 
exposição a um stressor (Sheridan & Radmacher, 1992). 



47 
 

Distress Psicológico resulta da soma das subescalas de Ansiedade, Depressão, e Perda 

de Controlo Emocional/Comportamental; enquanto a de Bem-Estar Psicológico resulta da 

soma das subescalas Afecto Positivo e Laços Emocionais. É possível calcular um Índice 

de Saúde Mental (escala MHI completa), que corresponde ao somatório da subescala de 

Distress Psicológico com o Bem-Estar Psicológico. O Quadro 3 permite caracterizar os 

conteúdos para cada uma das cinco subescalas de base do MHI. 
 

Quadro 3 – Subescalas e Conteúdos do Mental Health Inventory 

 (Stewart, Ware, Sherbourne & Wells, 1992) 

Saúde Mental 

Distress 
Psicológico 

Subescalas Conteúdos 

Ansiedade 

Definida por sintomas afectivos 

(nervosismo, inquietação, tensão e 

irritabilidade) e somáticos (sudação 

excessiva e alterações gastrointestinais). 

Depressão2

Definida por sentimentos de desvalorização 

pessoal, inexpressividade emocional, 

desesperança, pessimismo, desânimo, 

solidão e tristeza; sintomas físicos como 

insónia, astenia, perda de apetite e de peso 

e comportamentos como isolamento social, 

perda de interesse pelas pessoas e 

objectos, diminuição do interesse e do 

prazer sexual e redução de actividades.  

  

Perda de Controlo 

Emocional/ 
Comportamental 

Definida por dificuldades no controlo de 

comportamentos, pensamentos, emoções e 

sentimentos. 

Bem-Estar 

Psicológico 

Afecto Positivo 
Definido por satisfação, felicidade, 

optimismo e ânimo.  

Laços Emocionais 
Definidos por sentimentos de pertença, 

sentir-se amado e desejado, percepção de 

possuir intimidade com alguém. 

 

A resposta a cada item é dada numa escala ordinal (tipo Likert) de cinco ou seis 

posições. A nota total resulta da soma dos valores brutos dos itens que compõem cada 

subescala referida acima. Parte dos itens são cotados de modo invertido. Valores mais 

elevados correspondem a uma caracterização mais positiva da dimensão em análise. 

 

                                                 
2 De acordo com os autores acima referenciados, o MHI avalia uma síndrome depressiva, 
diferente da depressão clínica, intitulada depressão geral, constituída por sentimentos ou 
percepções, manifestações somáticas ou corporais e comportamentos. 
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A estrutura do MHI foi mantida na versão adaptada para o nosso país, sendo as 

suas propriedades métricas semelhantes às propriedades do instrumento original, 

apresentando-se como um questionário adequado para investigação sobre a Saúde 

Mental ou em rastreios, não sendo no entanto indicado para a realização de diagnósticos 

de perturbações mentais (Pais-Ribeiro, 2007). 

 

 

Self-Perception Profile for College Students (SPPCS) – (Neemann & Harter, 

1986), adaptado à população portuguesa por Pais-Ribeiro (1994). 

 

É uma escala que se propõe avaliar as competências pessoais de estudantes 

universitários. Utiliza para a caracterização do Auto-Conceito de estudantes universitários 

uma perspectiva multidimensional, estando o modelo assumido pelas autoras inserido 

numa perspectiva cognitiva e desenvolvimental.  

 

A escala, na sua versão original, contém 54 itens (52 na versão portuguesa) 

distribuídos por 13 subescalas (12 na versão adaptada). O questionário fornece um perfil 

constituído com as notas das subescalas, em que cada uma se supõe ser uma dimensão 

relevante para a vida do estudante universitário. 

 

Na escala adaptada, existem quatro domínios que se referem a Competências ou 

Capacidades (Byrne, 1996; Pais-Ribeiro, 1994): Criatividade (4 itens), Competência 

Académica (5 itens), Competência Intelectual (5 itens) e Competência Atlética (4 itens). 

Os restantes sete domínios referem-se a Relações Sociais: Aparência (4 itens), 

Amizades Íntimas (4 itens), Aceitação Social (4 itens), Relações com os Pais (4 itens), 

Relações Amorosas (4 itens), Humor (3 itens) e Moralidade (4 itens). A subescala de 

Apreciação Global (7 itens) é independente de domínios, evitando assim uma avaliação 

do Auto-Conceito Global, resultante da soma dos diferentes domínios. O Quadro 4 

apresenta os conteúdos referentes a cada uma das subescalas. 

 

Foi retirada da versão portuguesa a subescala Competência no Trabalho (com 4 

itens), por não satisfazer critérios factoriais. Dos itens que compunham essa subescala 

foram englobados dois na Competência Académica, um na Apreciação Global e outro foi 

retirado por não satisfazer critérios ao nível da saturação factorial. 
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Quadro 4 – Subescalas e Conteúdos do Self-Perception Profile for College Students 

(Harter, 1999; Neeman & Harter, 1986; Pais-Ribeiro, 1994) 

Subescalas Conteúdos 

Criatividade 
Percepção do estudante sobre a sua capacidade para ser 

inventivo ou criativo. 

Competência Académica 
Refere-se à percepção do estudante sobre a sua competência 

para lidar com as tarefas escolares. 

Competência Intelectual Refere-se à percepção de competência intelectual geral. 

Competência Atlética 
Avalia a percepção de capacidade para realizar actividades 

físicas e desportivas. 

Aparência 
Refere-se a quanto o indivíduo acha que é fisicamente atraente 

e quanto satisfeito está com a sua aparência. 

Amizades Íntimas 
Refere-se à capacidade para estabelecer relações de amizade 

íntimas e, a se tem amigos com quem partilha as coisas mais 

pessoais. 

Aceitação Social 
Refere-se à satisfação com a sua habilidade para fazer 

amigos. 

Relações com os Pais Refere-se ao relacionamento com os pais. 

Relações Amorosas 
Refere-se à capacidade para estabelecer relações amorosas e, 

a quanto se sente atraente para as pessoas em quem possa 

estar interessado. 

Humor 
Refere-se à capacidade para se rir de si próprio e para ser 

brincalhão com os amigos. 

Moralidade 
Refere-se a quanto o indivíduo sente que o seu 

comportamento é moralmente adequado. 

Apreciação Global 
Refere-se ao sentimento geral que o indivíduo tem acerca de 

si-próprio (self), correspondendo a uma avaliação global da 

auto-estima. 

 

A resposta é dada numa de quatro alternativas: primeiro, pela escolha de uma de 

duas afirmações antagónicas ("alguns estudantes gostam de ser como são" versus 

"outros estudantes gostariam de ser diferentes"), sendo a escolhida aquela com a qual o 

sujeito se identifica. Depois, o sujeito deve centrar-se nessa afirmação escolhendo uma 

de duas situações: identificação exacta com a afirmação ou apenas aproximação ("sou 

mesmo assim" ou "sou mais ou menos assim"). 

 

Cada item é cotado numa escala de tipo Likert de 1 a 4, indicando a nota mais 

baixa, menor percepção de competência e a mais elevada, melhor percepção de 

competência. Para cada subescala metade dos itens são formulados pela positiva e a 

outra metade pela negativa. Os valores obtidos em cada subescala resultam do 

somatório dos itens que a compõem. A apresentação dos resultados deve efectuar-se 
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através de um perfil, no qual se pode apreciar a percepção que cada sujeito possui face 

às diferentes competências em avaliação. 

 

 

Planificação 
 
 

O desenho do estudo é observacional-descritivo, correlacional transversal e exploratório. 

As Variáveis Independentes são: Instituição; Curso; Ano; Género; Idade; Opção Curso; 

Opção Instituição; Saída de Casa; Local de 

Residência e Situação Actual (Estudante ou 

Trabalhador-Estudante em Part-Time/Full-Time).  

 

As Variáveis Dependentes são: Vivências Académicas, avaliadas pelo QVA e 

constituídas pelas subescalas: Adaptação à Instituição; 

Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares; 

Relacionamento com os Colegas; Adaptação ao Curso; 

Relacionamento com os Professores; Métodos de 

Estudo; Bases de Conhecimento para o Curso; 

Realização de Exames; Gestão do Tempo; 

Desenvolvimento de Carreira; Autonomia; Percepção 

Pessoal de Competência; Auto-Confiança; Bem-Estar 

Psicológico; Bem-Estar Físico; Gestão dos Recursos 

Económicos e Relacionamento com a Família. 

 Saúde Mental, avaliada pelo MHI e constituída pelas 

subescalas: Ansiedade; Depressão; Perda de Controlo 

Emocional/Comportamental; Afecto Positivo; Laços 

Emocionais; Distress Psicológico; Bem-Estar 

Psicológico; Saúde Mental (score escala completa). 

 Competências Pessoais, avaliadas pelo SPPCS e 

constituídas pelas subescalas: Criatividade; 

Competência Académica; Competência Intelectual; 

Competência Atlética; Aparência; Amizades Íntimas; 

Aceitação Social; Relações com os Pais; Relações 

Amorosas; Humor; Moralidade e Apreciação Global. 
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Procedimento 

 

 

A recolha de dados decorreu durante o mês de Março de 2006, no início do 2.º 

semestre do ano lectivo de 2005/2006. Previamente (Janeiro de 2006) foi realizado um 

estudo piloto, que permitiu efectuar um pré-teste ao instrumento utilizado, tendo 

participado neste 12 estudantes representativos da amostra. Deste estudo piloto não 

resultou qualquer necessidade de alteração nos questionários constantes do instrumento. 

 

Foi previamente pedida a colaboração de alguns docentes das instituições onde 

foram recolhidos os dados, os quais disponibilizaram parte do seu horário de leccionação 

para que o instrumento fosse aplicado aos alunos de cada uma das turmas dos diferentes 

cursos. 

 

Em todos os momentos de aplicação dos questionários o investigador esteve 

presente, dando informação aos participantes, nomeadamente, sobre os objectivos gerais 

da investigação, o carácter voluntário da participação (limitada aos alunos com idade 

entre os 18 e os 25 anos, inclusive) e sobre a confidencialidade dos elementos 

recolhidos. Nenhum aluno, dos presentes em cada recolha de dados efectuada, se 

recusou a participar no estudo. 

 

O tempo médio de duração da aplicação do instrumento foi de aproximadamente 

45 minutos. No período de tempo em que os estudantes completavam as suas respostas, 

o investigador, sempre que solicitado pelos participantes, esclareceu eventuais dúvidas 

sobre o modo de preenchimento dos questionários. 

 

 Efectuou-se uma análise estatística descritiva dos dados, determinando-se 

frequências e percentagens para as variáveis nominais de caracterização da amostra. 

Nas restantes variáveis, de natureza intervalar, foram calculadas medidas de tendência 

central (média e desvio-padrão).   

 

 Calculou-se a fidelidade de cada questionário utilizado através do coeficiente de 

consistência interna Alfa de Cronbach e também o grau de associação entre subescalas 

dos diferentes questionários, através do coeficiente de correlação de Pearson. 
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 Relativamente ao QVA, analisou-se também a sua estrutura dimensional, 

recorrendo à Análise Factorial Exploratória, reforçando-se assim o estudo da sua 

validade, pois o questionário continua, de acordo com os seus autores, a necessitar de 

estudos que reforcem a utilidade e melhorem o entendimento operativo desta escala 

(Almeida et al., 2003). 

 

As Hipóteses 1 a 4, foram testadas utilizando-se a Análise de Variância 

Multivariada (MANOVA), que permite modelar os valores de múltiplas variáveis 

dependentes (escalares), com base nas suas relações com variáveis preditoras, quer 

qualitativas (em categorias), quer escalares. Neste trabalho serão utilizadas apenas 

variáveis qualitativas, consideradas como factores fixos, com várias categorias, cujos 

níveis podem ter efeitos diferentes sobre o valor das variáveis dependentes. O 

procedimento tem por base o modelo linear geral, em que se assume que os factores 

apresentam relações lineares para as variáveis dependentes, produzindo um modelo com 

todas as interacções factoriais, o que significa que cada combinação dos níveis de cada 

factor pode ter um efeito diferente sobre a variável dependente (Pestana & Gageiro, 

2000; Tuckman, 2005).  

 

A MANOVA testou as seguintes hipóteses: 

Hipótese nula: Todas as Variáveis Dependentes apresentam médias iguais para 

as várias categorias dos factores em estudo;  

Hipótese alternativa: As várias categorias dos factores em estudo apresentam 

médias diferentes para as Variáveis Dependentes. 

 

No decorrer dos testes de hipóteses realizados relativamente às estimativas dos 

parâmetros, foi realizado o estudo de alguns pressupostos. Quando encontradas 

diferenças significativas, utilizou-se o teste de comparação múltipla a posteriori (post-hoc) 

de Tukey, para se proceder à identificação dos grupos responsáveis pelas diferenças. 

 

Realizou-se o estudo do Coeficiente de Correlação de Pearson r, como medida da 

associação linear entre as dimensões dos diferentes instrumentos e aplicou-se a Análise 

de Regressão Linear Múltipla, para estabelecer dois modelos preditores da Saúde 

Mental, baseados nas Vivências Académicas (Hipótese 5) e nas Competências Pessoais 

(Hipótese 6). Os modelos de regressão linear múltipla, apresentam duas ou mais 

variáveis independentes, que vão ser usadas para estimar os valores para a variável 

dependente. Para encontrar “bons” estimadores dos parâmetros da regressão, utilizou-se 

o método dos mínimos quadráticos.  
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Todos os procedimentos estatísticos, relativos ao tratamento dos dados 

recolhidos, foram efectuados com recurso às facilidades de processamento do programa 

SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences), versão 15.0 para Windows®. 
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RESULTADOS 
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Amostra 
 

A análise do Gráfico 1 põe em evidência que, de uma amostra com 620 

indivíduos, estudantes do Ensino Superior na área das Ciências da Saúde, a mesma é 

essencialmente composta por sujeitos do género feminino, que constituem 81% do total, 

enquanto os estudantes do género masculino representam somente 19% do total da 

amostra. 

 
Gráfico 1 – Composição da Amostra por Género 

 
 

 

O Gráfico 2 mostra-nos a Distribuição Etária dos sujeitos da amostra. A média de 

idades dos estudantes que participaram na nossa investigação situa-se nos 20,3 anos 

(desvio padrão=1,9 anos). Os sujeitos mais novos têm 18 anos (15,5%) e os mais velhos 

25 anos (5,5%). A classe modal encontra-se nos 19 anos (24,8%). 

 

 
Gráfico 2 – Distribuição Etária 
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Na Tabela 1, mostram-se as frequências para cada nível etário e a sua 

distribuição por género. 

 
Tabela 1 – Distribuição da Idade em Função do Género 

  
Feminino Masculino 

18 anos 74 22 
19 anos 126 28 
20 anos 105 22 
21 anos 73 17 
22 anos 53 9 
23 anos 29 5 
24 anos 19 4 
25 anos 22 12 
Total 501 119 

 

 

 Conforme se mostra na Tabela 2, a maioria dos participantes no estudo (53,9%) 

frequenta a Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa (ESSCVP), 

seguindo-se depois a Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de 

Oliveira de Azeméis (ESEnfCVP-OA) com 31,6% e o Instituto de Ciências Biomédicas de 

Abel Salazar (ICBAS) com 14,5% dos estudantes.  

 
Tabela 2 – Instituição de Ensino Superior 

  
Frequência Percentagem 

 ESSCVP 334 53,9 
  ESEnfCVP-OA 196 31,6 
  ICBAS 90 14,5 
  Total 620 100,0 

 

 

 Estas instituições foram a 1ª escolha para 46,8% dos sujeitos, como se pode 

apreciar na Tabela 3. 

 
Tabela 3 – Opção por Instituição do Ensino Superior 

 
Frequência Percentagem 

 1.ª Opção 290 46,8 
  2.ª Opção 162 26,1 
  3.ª Opção 35 5,6 
  Outra Opção 133 21,5 
  Total 620 100,0 
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No que se refere à Distribuição por Curso Frequentado (Gráfico 3), verifica-se que 

a grande maioria são estudantes de Enfermagem, representando estes cerca de 52,0% 

do total de estudantes, enquanto os cursos de Medicina, Fisioterapia e 

Cardiopneumologia apresentam percentagens relativamente semelhantes (cerca de 

15%). O curso de Radiologia encontra-se representado por apenas 6% dos participantes. 

 
Gráfico 3 – Distribuição por Curso Frequentado 

 
 

 

Através da leitura da Tabela 4, podemos observar que os cursos mencionados 

constituíram-se como primeira opção para a generalidade dos inquiridos (83,1%). 

 
Tabela 4 – Opção por Curso Frequentado 

  
Frequência Percentagem 

 1.ª Opção 515 83,1 
  2.ª Opção 88 14,2 
  3.ª Opção 6 1,0 
  Outra Opção 11 1,7 
  Total 620 100,0 

 

 

A Tabela 5 mostra-nos que a maioria dos alunos participantes frequentam o 1.º 

(43,9%) ou o 2.º Ano (25,6%), totalizando cerca de 30% os estudantes que frequentam o 

3.º ou 4.º Ano. 
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Tabela 5 – Ano Frequentado 

  
Frequência Percentagem 

 1.º Ano 272 43,9 
  2.º Ano 159 25,6 
  3.º Ano 119 19,2 
  4.º Ano 70 11,3 
  Total 620 100,0 

 

 

Na Tabela 6 apresenta-se a distribuição dos jovens participantes neste estudo, 

por Ano e Curso frequentado. De referir que, os alunos de Medicina pertencem ao 

ICBAS, que os alunos de Cardiopneumologia, Fisioterapia e Radiologia frequentam a 

ESSCVP, pertencendo ainda a esta Instituição 126 alunos de Enfermagem, sendo 196 os 

alunos deste curso que provêm da ESenfCVP-OA. 

  
Tabela 6 – Distribuição por Ano e Curso Frequentado 

 
Curso 

 
Enfermagem Fisioterapia Cardiopneumologia Medicina Radiologia 

1.º Ano 79 41 33 90 29 
2.º Ano 90 35 25 0 9 
3.º Ano 83 19 17 0 0 
4.º Ano 70 0 0 0 0 
Total 322 95 75 90 38 

 

 

O Gráfico 4 mostra-nos que os estudantes que saíram de casa da família nuclear 

para frequentarem um curso superior, constituem aproximadamente um quarto da 

amostra (26%).  

 
Gráfico 4 – Saída de Casa 
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Destes, a maior parte (56,5%) reside num apartamento partilhado com outros 

estudantes e 21,7% optou por viver em casa/apartamento de outros familiares. Alguns 

jovens (13,7%) habitam sozinhos num apartamento e a opção por morar em residências 

universitárias foi realizada por 6,2% dos estudantes deslocados (ver Tabela 7).  

 
Tabela 7 – Local de Residência 

  
Frequência Percentagem 

  Apartamento com Outros Estudantes 91 56,5 
  Casa/Apartamento com familiares 35 21,7 
  Apartamento Sozinho 22 13,7 
 Residência Universitária 10 6,2 
  Outro Local 3 1,9 
  Total 161 100,0 

 

 

Os dados apresentados na Tabela 8, mostram que uma grande percentagem dos 

indivíduos que participaram nesta investigação (90,3%) estão apenas a estudar, 

trabalhando em part-time 7,6% e em full-time 2,1% do total de sujeitos da amostra. 

 
Tabela 8 – Situação Actual 

  
Frequência Percentagem 

 Só a Estudar 560 90,3 
 Trabalhar em Part-Time 47 7,6 
 Trabalhar em Full-Time 13 2,1 
 Total 620 100,0 
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Instrumentos 

 

 

Questionário de Vivências Académicas (QVA) 

 

Apresentam-se na Tabela 9 os resultados dos estudantes nas 17 subescalas do 

QVA. Na generalidade as médias das subescalas foram semelhantes às obtidas por 

Almeida e Ferreira (1997). 
 

Tabela 9 – Estatísticas Descritivas do QVA 

  
Mínimo Máximo Média DP 

Bases de Conhecimentos para o Curso 10 30 22.25 3.55 
Relacionamento com a Família 20 50 40.97 4.98 
Autonomia 27 59 43.36 6.08 
Métodos de Estudo 19 55 38.55 5.20 
Desenvolvimento de Carreira 25 70 54.83 7.24 
Bem-Estar Físico 23 64 48.40 6.94 
Bem-Estar Psicológico 18 69 47.33 9.46 
Relacionamento com os Professores 20 69 45.33 7.53 
Adaptação ao Curso 20 74 57.81 7.50 
Gestão do Tempo 10 40 27.55 4.34 
Adaptação à Instituição 16 53 39.53 6.02 
Gestão dos Recursos Económicos   8 40 26.72 6.66 
Auto-Confiança 18 60 42.07 6.83 
Relacionamento com os Colegas 26 75 58.36 7.88 
Percepção Pessoal de Competências Cognitivas 21 50 35.42 4.88 
Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares 13 52 32.50 6.26 
Realização de Exames 14 47 32.05 5.88 

 

 

Relativamente aos índices de consistência interna (Alfa de Cronbach) obtidos 

neste estudo (ver Tabela 10), os mesmos apresentam-se semelhantes aos dos autores 

atrás referidos no seu estudo de construção e validação do instrumento, correspondendo, 

de acordo com Pais-Ribeiro (1999), a valores aceitáveis (Alfa entre 0,70 e 0,80) ou bons 

(Alfa superior a 0,80). Destaca-se o valor elevado de consistência interna (0,96) para a 

Escala Completa. 
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Tabela 10 – Consistência Interna do QVA 

 
Alfa de 

Cronbach 
Alfa de 

Cronbach (a) 

Bases de Conhecimentos para o Curso 0,77 0,78 
Relacionamento com a Família 0,72 0,82 
Autonomia 0,77 0,76 
Métodos de Estudo 0,75 0,76 
Desenvolvimento de Carreira 0,83 0,85 
Bem-Estar Físico 0,78 0,79 
Bem-Estar Psicológico 0,90 0,88 
Relacionamento com os Professores 0,83 0,79 
Adaptação ao Curso 0,83 0,85 
Gestão do Tempo 0,72 0,72 
Adaptação à Instituição 0,72 0,74 
Gestão dos Recursos Económicos 0,87 0,83 
Auto-Confiança 0,84 0,80 
Relacionamento com os Colegas 0,86 0,87 
Percepção Pessoal de Competências Cognitivas 0,76 0,75 
Envolvimento  em Actividades Extra-Curriculares 0,73 0,69 
Realização de Exames 0,81 0,78 
Escala Completa 0,96 0,95 

(a) Valores das subescalas obtidos por Almeida e Ferreira (1997) e valor referente 
à Escala Completa apresentado por Costa (2005). 

 

 

A estrutura relacional das subescalas foi analisada com recurso à Análise 

Factorial Exploratória, forçando-se a extracção de 5 componentes principais, seguida de 

Rotação Varimax, para se poder comparar os valores com os obtidos pelos autores do 

questionário. 

 

Novamente os nossos valores se assemelham aos apresentados no estudo de 

Almeida e Ferreira (1997), conforme se demonstra na Tabela 11, pois as cinco 

componentes principais explicam 73% da variância total (72% no estudo original), 

considerando-se apenas as saturações factoriais de valor igual ou superior a 0,40 (tal 

como os autores do instrumento). Também cada uma das cinco componentes, 

seguidamente apresentadas, corresponde a dimensões semelhantes às referidas no 

trabalho de construção e validação do QVA  
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Tabela 11 – Análise Factorial das 17 Subescalas do QVA 

  
Componente 

  
Factor I Factor II Factor III Factor IV Factor V 

Autonomia 0,81 - - - - 
Auto-Confiança 0,74 - - 0,43 - 
Percepção Pessoal de Competências Cognitivas 0,72 - 0,41 - - 
Realização de Exames 0,69 - - 0,54 - 
Bases de Conhecimentos para o Curso 0,56 - 0,50 - - 
Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares 0,56 0,52 - - - 
Adaptação à Instituição - 0,83 - - - 
Adaptação ao Curso - 0,72 0,52 - - 
Relacionamento com os Professores - 0,65 - - - 
Relacionamento com os Colegas 0,51 0,56 - - - 
Métodos de Estudo - - 0,77 - - 
Gestão do Tempo - - 0,75 - - 
Desenvolvimento de Carreira - 0,55 0,55 - - 
Bem-Estar Físico - - - 0,86 - 
Bem-Estar Psicológico 0,41 - - 0,73 - 
Gestão dos Recursos Económicos - - - - 0,82 
Relacionamento com a Família - - 0,50 - 0,57 
Valor-Próprio 7,51 1,67 1,34 1,11 0,86 
Percentagem de Variância 44,1 9,8 7,9 6,5 5,0 

 

 

A primeira componente principal explica 44% (41% no estudo original) e encontra-

se associada sobretudo às dimensões de natureza mais pessoal e de desempenho 

académico. O factor II relaciona-se preponderantemente com aspectos de adaptação (ao 

curso e instituição) e de opção vocacional. O terceiro e quarto factores referem-se 

principalmente a questões relacionadas com adaptação às exigências da vida académica 

e o seu impacto na capacidade de realização do aluno. O factor V apresenta, 

essencialmente, dimensões focadas nas vertentes económica e familiar, que apoiam o 

estudante. 
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Mental Health Inventory (MHI) 

 

Na tabela 12 apresentam-se as estatísticas descritivas obtidas pelos sujeitos da 

amostra nas 7 subescalas do MHI e na Escala Total. Em traços gerais, os valores médios 

obtidos assemelham-se aos valores apresentados por Pais-Ribeiro (2001), no estudo de 

adaptação do MHI à população Portuguesa. 

 
 

Tabela 12 – Estatísticas Descritivas do MHI 

  
Mínimo Máximo Média           DP 

Ansiedade 10 60 39,90 8,61 
Depressão   5 29 20,69 4,32 
Perda de Controlo Emocional/Comportamental 14 53 40,19 7,21 
Afecto Positivo 11 62 39,81 8,62 
Laços Emocionais   3 18 12,54 3,32 
Distress Psicológico 29      141 100,79 19,15 
Bem-Estar Psicológico 14 78 52,36 10,88 
Escala Total (Índice de Saúde Mental) 43      216 153,14 28,78 

 

 

A Tabela 13 mostra a fidelidade avaliada através da consistência interna de cada 

uma das dimensões do MHI e da Escala Total (Índice de Saúde Mental). Como se pode 

constatar, os valores de consistência interna que se obtiveram no nosso estudo são 

semelhantes aos obtidos no estudo de adaptação deste questionário. Todos os valores 

são bons, à excepção de um aceitável na subescala de Laços Emocionais. 

 
Tabela 13 – Consistência Interna do MHI 

 
Alfa de 

Cronbach 
Alfa de 

Cronbach (a) 

Ansiedade 0,93 0,91 
Depressão 0,85 0,85 
Perda de Controlo Emocional/Comportamental 0,90 0,87 
Afecto Positivo 0,92 0,91 
Laços Emocionais 0,73 0,72 
Distress Psicológico 0,96 0,95 
Bem Estar-Psicológico 0,91 0,91 
Escala Total (Índice de Saúde Mental) 0,97 0,96 

(a) Valores obtidos por Pais-Ribeiro (2001). 
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Self-Perception Profile for College Students (SPPCS) 
 

Referem-se na Tabela 14 os valores das estatísticas descritivas obtidas com a 

amostra desta investigação. Como não foram apresentados, pelo autor do estudo de 

adaptação, quaisquer valores médios ou outros com carácter normativo para a população 

Portuguesa, estes valores não serão comparados. Podemos, no entanto, numa análise 

sumária dos valores médios, referir que os valores mais baixos se verificam na subescala 

de Competência Atlética e os mais elevados apresentam-se na subescala de Relações 

com os Pais. 
 

Tabela 14 – Estatísticas Descritivas do SPPCS 

  
Mínimo Máximo Média DP 

Criatividade 4 16 10,22 2,33 
Competência Académica 5 20 13,92 2,54 
Competência Intelectual 5 20 12,63 2,66 
Competência Atlética 4 16 9,64 2,52 
Aparência 4 16 10,09 3,14 
Amizades Íntimas 4 16 12,50 2,67 
Aceitação Social 4 16 12,21 2,53 
Relações com os Pais 4 16 13,41 2,49 
Relações Amorosas 4 16 10,33 2,88 
Humor 3 12 9,70 1,85 
Moralidade 6 16 12,59 2,14 
Apreciação Global 7 28 20,79 4,18 

 
Na Tabela 15, mostram-se os coeficientes de consistência interna do SPPCS, os 

quais variam entre 0,65 na subescala de Moralidade e 0,87 na subescala de Apreciação 

Global. O valor para a Escala Total é de 0,93, o que significa que estamos em presença 

de um instrumento de medida com boa consistência. 
 

Tabela 15 – Consistência Interna do SPPCS 

 
Alfa de 

Cronbach 
Alfa de 

Cronbach (a) 

Criatividade 0,83 0,87 
Competência Académica 0,77 0,81 
Competência Intelectual 0,82 0,86 
Competência Atlética  0,82 0,84 
Aparência 0,87 0,85 
Amizades Intimas 0,77 0,82 
Aceitação Social 0,80 0,82 
Relações com os Pais 0,77 0,76 
Relações Amorosas 0,81 0,78 
Humor 0,73 0,79 
Moralidade 0,65 0,69 
Apreciação Global 0,87 0,86 
Escala Total 0,93 0,92 

(a) Valores obtidos por Pais-Ribeiro (1994). 
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Mostram-se seguidamente na Tabela 16, os valores dos coeficientes de 

correlação de Pearson entre as subescalas do QVA e do SPPCS. Posteriormente, nas 

Hipóteses 5 e 6, serão apresentados os valores de correlação entre as subescalas do 

MHI e QVA e entre as subescalas do MHI e SPPCS. 

 

As correlações entre o QVA e o SPPCS são genericamente positivas e 

significativas, conforme se pode constatar na Tabela 16. Salientam-se as seguintes 

correlações moderadas mais elevadas: Apreciação Global e Percepção Pessoal de 

Competências Cognitivas (r(620)=0,68, p<0,01); Competência Académica e Percepção 

Pessoal de Competências Cognitivas (r(620)=0,67, p<0,01); Competência Académica e 

Realização de Exames (r(620)=0,65, p<0,01); Competência Intelectual e Percepção 

Pessoal de Competências Cognitivas (r(620)=0,65, p<0,01); Aceitação Social e 

Envolvimento em Actividades Extracurriculares (r(620)=0,65, p<0,01). 

 

 
Tabela 16 – Correlações entre o QVA e o SPPCS 

 CR CA CI CAT AP AI AS RP RA HU MO AG 

BCC 0,34(**) 0,62(**) 0,55(**) 0,19(**) 0,28(**) 0,24(**) 0,32(**) 0,20(**) 0,28(**) 0,11(**) 0,24(**) 0,50(**) 

RF 0,35(**) 0,63(**) 0,58(**) 0,21(**) 0,31(**) 0,26(**) 0,37(**) 0,26(**) 0,33(**) 0,14(**) 0,28(**) 0,54(**) 

AUT 0,15(**) 0,30(**) 0,24(**) 0,08(*) 0,18(**) 0,29(**) 0,33(**) 0,51(**) 0,20(**) 0,16(**) 0,25(**) 0,36(**) 

ME 0,22(**) 0,38(**) 0,27(**) 0,10 0,20(**) 0,35(**) 0,40(**) 0,57(**) 0,24(**) 0,21(**) 0,36(**) 0,45(**) 

DC 0,41(**) 0,55(**) 0,56(**) 0,25(**) 0,32(**) 0,43(**) 0,56(**) 0,24(**) 0,38(**) 0,20(**) 0,18(**) 0,60(**) 

BEF 0,27(**) 0,55(**) 0,35(**) 0,07 0,19(**) 0,24(**) 0,27(**) 0,26(**) 0,18(**) 0,07 0,30(**) 0,40(**) 

BEPS 0,22(**) 0,44(**) 0,29(**) 0,08(*) 0,20(**) 0,33(**) 0,36(**) 0,25(**) 0,23(**) 0,15(**) 0,22(**) 0,43(**) 

RP 0,25(**) 0,42(**) 0,39(**) 0,14(**) 0,28(**) 0,22(**) 0,28(**) 0,27(**) 0,17(**) 0,17(**) 0,25(**) 0,49(**) 

AC 0,32(**) 0,51(**) 0,49(**) 0,21(**) 0,34(**) 0,31(**) 0,43(**) 0,29(**) 0,30(**) 0,16(**) 0,25(**) 0,61(**) 

GT 0,17(**) 0,20(**) 0,15(**) 0,16(**) 0,17(**) 0,24(**) 0,34(**) 0,15(**) 0,17(**) 0,08(*) 0,05 0,25(**) 

AI 0,14(**) 0,34(**) 0,18(**) 0,05 0,17(**) 0,27(**) 0,30(**) 0,22(**) 0,15(**) 0,13(**) 0,12(**) 0,34(**) 

GRE 0,13(**) 0,49(**) 0,28(**) 0,04 0,21(**) 0,20(**) 0,20(**) 0,27(**) 0,13(**) 0,11(**) 0,33(**) 0,39(**) 

AUTC 0,08(*) 0,17(**) 0,10(**) 0,06 0,11(**) 0,28(**) 0,34(**) 0,13(**) 0,01 0,17(**) 0,06 0,22(**) 

RC 0,13(**) 0,17(**) 0,20(**) 0,12(**) 0,07 0,16(**) 0,23(**) 0,21(**) 0,12(**) 0,06 0,09(*) 0,20(**) 

PPC 0,48(**) 0,67(**) 0,65(**) 0,27(**) 0,42(**) 0,37(**) 0,49(**) 0,28(**) 0,40(**) 0,14(**) 0,25(**) 0,68(**) 

EAEC 0,22(**) 0,32(**) 0,26(**) 0,19(**) 0,20(**) 0,56(**) 0,65(**) 0,20(**) 0,20(**) 0,23(**) 0,13(**) 0,40(**) 

RE 0,42(**) 0,65(**) 0,64(**) 0,24(**) 0,33(**) 0,29(**) 0,38(**) 0,18(**) 0,32(**) 0,13(**) 0,23(**) 0,55(**) 

(*) p<0,05; (**) p<0,01 
SPPCS - CR: Criatividade; CA: Competência Académica; CI: Competência Intelectual; CAT: Competência Atlética; AP: Aparência; AI: Amizades Íntimas; 
AS: Aceitação Social; RP: Relações com os Pais; RA: Relações Amorosas; HU: Humor; MO: Moralidade; AG: Apreciação Global. 
QVA - BCC: Bases de Conhecimentos para o Curso; RF: Relacionamento com a Família; AUT: Autonomia; ME: Métodos de Estudo; DC: Desenvolvimento 
de Carreira; BEF: Bem-Estar Físico; BEPS: Bem-Estar Psicológico; RP: Relacionamento com os Professores; AC: Adaptação ao Curso; GT: Gestão do 
Tempo; AI: Adaptação à Instituição; GRE: Gestão de Recursos Económicos; AUTC: Auto-Confiança; RC: Relacionamento com os Colegas; PPC: 
Percepção Pessoal de Competências Cognitivas; EAEC: Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares; RE: Realização de Exames.  

 

 

 



66 
 

Hipóteses 

 

 

Hipótese 1: O Curso e Ano frequentados influenciam significativamente os valores 
dos sujeitos na avaliação das Vivências Académicas, da Saúde Mental 
e das Competências Pessoais. 

 

 

Vivências Académicas 

 

Pressupostos do modelo MANOVA: 

 

Para analisar o pressuposto da homogeneidade de variâncias das Variáveis 

Dependentes (VDs) entre os grupos utiliza-se o teste de Levene (ver Tabela 17), que 

testa a hipótese nula de que a variância das VDs se mantém constante nas várias 

categorias estudadas. 

 
Tabela 17 – MANOVA 

Hipótese 1: Vivências Académicas - teste de Levene 

 F gl1 gl2 p 

Bases de Conhecimento para o Curso 0,719 12 607 0,734 
Relacionamento com a Família 1,319 12 607 0,203 
Autonomia 0,393 12 607 0,966 
Métodos de Estudo 0,337 12 607 0,982 
Desenvolvimento da Carreira 1,454 12 607 0,137 
Bem-Estar Físico 0,472 12 607 0,931 
Bem-Estar Psicológico 1,017 12 607 0,431 
Relacionamento com os Professores 0,824 12 607 0,626 
Adaptação ao Curso 1,323 12 607 0,201 
Gestão do Tempo 0,911 12 607 0,535 
Adaptação à Instituição 0,518 12 607 0,904 
Gestão dos Recursos Económicos 1,307 12 607 0,210 
Auto-Confiança 1,261 12 607 0,238 
Relacionamento com os Colegas 0,914 12 607 0,532 
Percepção Pessoal de Competência 0,655 12 607 0,795 
Envolvimento  em Actividades Extra-Curriculares 0,803 12 607 0,648 
Realização de Exames 1,093 12 607 0,363 

 

Os resultados obtidos permitem não rejeitar a hipótese de igualdade de variâncias 

dentro dos grupos para todas as VDs (p>0,05). Sendo assim, verifica-se o pressuposto 

da homogeneidade de variâncias. 

 

Para analisar o pressuposto da igualdade das covariâncias das VDs entre os 

grupos, utiliza-se o teste M de Box, que testa a hipótese nula de que a matriz de 
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covariâncias observadas nas VDs se mantém constante nas várias categorias estudadas, 

como se pode confirmar na Tabela 18. 
 

Tabela 18 – MANOVA 

Hipótese 1: Vivências Académicas - teste M de Box 

M de Box F gl1 gl2 p 

2210,6 1,180 1530 72899 0,000* 
*p<0,001 

 

Os resultados obtidos conduzem à rejeição da hipótese de que as variâncias-

covariâncias para todas as VDs sejam iguais nos vários grupos estudados (p<0,001). 

Desta forma, não se verifica o pressuposto da homogeneidade das covariâncias das VDs. 

Sendo a estatística M de Box sensível a amostras de grande dimensão, podendo nestas 

circunstâncias originar-se a detecção de pequenos desvios à homogeneidade. 

 

 

Resultados 
 

A Tabela 19 apresenta quatro testes multivariados de significância para cada 

factor do modelo.  
 

Tabela 19 – MANOVA 

Hipótese 1: Vivências Académicas - testes multivariados 

Factor  Valor F gl hipótese gl erro p Eta parcial2 

Intercepção Traço de Pillai 0,986 2364,450 17,000 591,000 0,000* 0,986 
  Lambda de Wilks 0,014 2364,450 17,000 591,000 0,000* 0,986 
  Traço de Hotelling 68,013 2364,450 17,000 591,000 0,000* 0,986 
  Maior raiz de Roy 68,013 2364,450 17,000 591,000 0,000* 0,986 
Curso Traço de Pillai 0,525 5,275 68,000 2376,000 0,000* 0,131 
  Lambda de Wilks 0,558 5,480 68,000 2321,570 0,000* 0,136 
  Traço de Hotelling 0,655 5,680 68,000 2358,000 0,000* 0,141 
  Maior raiz de Roy 0,362 12,642 17,000 594,000 0,000* 0,266 
Ano Traço de Pillai 0,246 3,116 51,000 1779,000 0,000* 0,082 
  Lambda de Wilks 0,771 3,154 51,000 1760,307 0,000* 0,083 
  Traço de Hotelling 0,276 3,192 51,000 1769,000 0,000* 0,084 
  Maior raiz de Roy 0,167 5,813 17,000 593,000 0,000* 0,143 
Curso * Ano Traço de Pillai 0,292 2,172 85,000 2975,000 0,000* 0,058 
  Lambda de Wilks 0,738 2,185 85,000 2861,402 0,000* 0,059 
  Traço de Hotelling 0,316 2,194 85,000 2947,000 0,000* 0,060 
  Maior raiz de Roy 0,120 4,213 17,000 595,000 0,000* 0,107 

*p<0,001 

 

Neste caso, todos os testes, para os dois factores principais (Curso e Ano) e para 

os efeitos de interacção (Curso * Ano) são estatisticamente significativos para explicar as 

variáveis dependentes (p<0,001), ou seja, os factores das Vivências Académicas. 
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O Eta parcial ao quadrado apresenta valores superiores para o curso e inferiores 

para o ano, pelo que a contribuição do Curso para a explicação do modelo é superior à 

contribuição do Ano. Podemos também verificar que o efeito de interacção Curso * Ano 

apresenta valores inferiores à dos dois factores isoladamente, pelo que a sua 

contribuição para a explicação do modelo é inferior à dos dois factores separadamente. 

 

Como se constata na Tabela 20, para o Modelo Global, as variáveis relacionadas 

com os factores Curso e Ano de forma estatisticamente significativa são: Bases de 

Conhecimento para o Curso (F=4,892, p<0,001), Autonomia (F=3,580, p<0,001), Métodos 

de Estudo (F=6,478, p<0,001), Desenvolvimento da Carreira (F=6,092, p<0,001), Bem-

Estar Físico (F=3,969, p<0,001), Bem-Estar Psicológico (F=3,150, p<0,001), 

Relacionamento com os Professores (F=6,164, p<0,001), Adaptação ao Curso (F=5,117, 

p<0,001), Gestão do Tempo (F=4,873, p<0,001), Adaptação à Instituição (F=5,897, 

p<0,001), Gestão dos Recursos Económicos (F=2,406, p=0,005), Auto-Confiança 

(F=6,824, p<0,001), Relacionamento com os Colegas (F=1,964, p=0,025), Percepção 

Pessoal de Competência (F=5,604 p<0,001) e Realização de Exames (F=5,166, 

p<0,001). 

 

Tabela 20 – MANOVA 

Hipótese 1: Vivências Académicas - testes dos efeitos entre sujeitos (Modelo Global) 
Fonte: MODELO GLOBAL 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Bases de Conhecimento para o Curso 688,647 12 57,387 4,892 0,000** 0,088 
Relacionamento com a Família 393,371 12 32,781 1,329 0,197 0,026 
Autonomia 1513,763 12 126,147 3,580 0,000** 0,066 
Métodos de Estudo 1896,614 12 158,051 6,478 0,000** 0,114 
Desenvolvimento da Carreira 3487,265 12 290,605 6,092 0,000** 0,107 
Bem-Estar Físico 2168,525 12 180,710 3,969 0,000** 0,073 
Bem-Estar Psicológico 3245,899 12 270,492 3,150 0,000** 0,059 
Relacionamento com os Professores 3813,113 12 317,759 6,164 0,000** 0,109 
Adaptação ao Curso 3194,464 12 266,205 5,117 0,000** 0,092 
Gestão do Tempo 1026,224 12 85,519 4,873 0,000** 0,088 
Adaptação à Instituição 2342,099 12 195,175 5,897 0,000** 0,104 
Gestão dos Recursos Económicos 1246,568 12 103,881 2,406 0,005* 0,045 
Auto-Confiança 3427,691 12 285,641 6,824 0,000** 0,119 
Relacionamento com os Colegas 1439,667 12 119,972 1,964 0,025* 0,037 
Percepção Pessoal de Competência 1470,351 12 122,529 5,604 0,000** 0,100 
Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares 694,267 12 57,856 1,489 0,123 0,029 
Realização de Exames 1982,807 12 165,234 5,166 0,000** 0,093 

  *p<0,05; **p<0,001 

 

Através da análise dos valores de Eta parcial ao quadrado, podemos verificar que 

as variáveis dependentes mais relacionadas com os factores do modelo (Curso e Ano) 

são a Auto-Confiança, Métodos de Estudo, Relacionamento com os Professores, 

Desenvolvimento da Carreira, Adaptação à Instituição e Percepção Pessoal de 

Competência, por esta ordem. 
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A Tabela 21 apresenta os resultados para cada factor. 

 

Relativamente ao Curso, verifica-se que existe uma relação significativa entre o 

Curso e as variáveis Desenvolvimento da Carreira (F=11,903, p<0,001), Relacionamento 

com os Professores (F=14,297, p<0,001), Adaptação ao Curso (F=9,271, p<0,001), 

Gestão dos Recursos Económicos (F=5,527, p<0,001), Percepção Pessoal de 

Competência (F=6,533, p<0,001) e Realização de Exames (F=5,848, p<0,001). Bases de 

Conhecimento para o Curso (F=4,816, p=0,001), Autonomia (F=2,571, p=0,037), Métodos 

de Estudo (F=4,115, p=0,003), Bem-Estar Físico (F=3,650, p=0,006), Bem-Estar 

Psicológico (F=3,201, p=0,013), Adaptação à Instituição (F=4,305, p=0,002) e Auto-

Confiança (F=5,010, p=0,001). 

 

Relativamente ao Ano, verifica-se que existe uma relação significativa entre o Ano 

e as variáveis Auto-Confiança (F=6,894, p<0,001) e Percepção Pessoal de Competência 

(F=6,330, p<0,001), Bases de Conhecimento para o Curso (F=3,363, p=0,018), Métodos 

de Estudo (F=5,849, p=0,001), Bem-Estar Físico (F=4,514, p=0,004), Bem-Estar 

Psicológico (F=3,691, p=0,012), Adaptação ao Curso (F=5,987, p=0,001), Gestão do 

Tempo (F=4,718, p=0,003), Adaptação à Instituição (F=3,367, p=0,018) e Realização de 

Exames (F=5,531, p=0,001).  

 

Relativamente ao efeito de interacção entre o Curso e o Ano, verifica-se que 

existe uma relação significativa com as variáveis Relacionamento com os Professores 

(F=4,941, p<0,001) e Bem-Estar Físico (F=5,802, p<0,001), Desenvolvimento da Carreira 

(F=4,488, p=0,001), Bem-Estar Psicológico (F=3,862, p=0,002), Adaptação ao Curso 

(F=4,305, p=0,001), Gestão do Tempo (F=3,337, p=0,006), Auto-Confiança (F=2,638, 

p=0,023) e Relacionamento com os Colegas (F=3,338, p=0,006). 

 
Tabela 21 – MANOVA 

Hipótese 1: Vivências Académicas - testes dos efeitos entre sujeitos  

(Curso, Ano, Interacção entre Curso e Ano) 
Fonte: CURSO 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Bases de Conhecimento para o Curso 226,006 4 56,501 4,816 0,001* 0,031 
Relacionamento com a Família 184,621 4 46,155 1,871 0,114 0,012 
Autonomia 362,273 4 90,568 2,571 0,037* 0,017 
Métodos de Estudo 401,613 4 100,403 4,115 0,003* 0,026 
Desenvolvimento da Carreira 2271,190 4 567,797 11,903 0,000** 0,073 
Bem-Estar Físico 664,660 4 166,165 3,650 0,006* 0,023 
Bem-Estar Psicológico 1099,603 4 274,901 3,201 0,013* 0,021 
Relacionamento com os Professores 2948,151 4 737,038 14,297 0,000** 0,086 
Adaptação ao Curso 1929,229 4 482,307 9,271 0,000** 0,058 
Gestão do Tempo 148,691 4 37,173 2,118 0,077 0,014 
Adaptação à Instituição 569,924 4 142,481 4,305 0,002* 0,028 

  *p<0,05; **p<0,001 



70 
 

Tabela 21 (cont.) – MANOVA  

Hipótese 1: Vivências Académicas - testes dos efeitos entre sujeitos  

(Curso, Ano, Interacção entre Curso e Ano) 
Fonte: CURSO 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Gestão dos Recursos Económicos 954,682 4 238,671 5,527 0,000** 0,035 
Auto-Confiança 838,877 4 209,719 5,010 0,001* 0,032 
Relacionamento com os Colegas 316,342 4 79,085 1,295 0,271 0,008 
Percepção Pessoal de Competência 571,371 4 142,843 6,533 0,000** 0,041 
Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares 300,397 4 75,099 1,932 0,103 0,013 
Realização de Exames 748,207 4 187,052 5,848 0,000** 0,037 
Fonte: ANO 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Bases de Conhecimento para o Curso 118,376 3 39,459 3,363 0,018* 0,016 
Relacionamento com a Família 79,170 3 26,390 1,070 0,361 0,005 
Autonomia 232,031 3 77,344 2,195 0,087 0,011 
Métodos de Estudo 428,062 3 142,687 5,849 0,001* 0,028 
Desenvolvimento da Carreira 209,591 3 69,864 1,465 0,223 0,007 
Bem-Estar Físico 616,472 3 205,491 4,514 0,004* 0,022 
Bem-Estar Psicológico 950,788 3 316,929 3,691 0,012* 0,018 
Relacionamento com os Professores 218,222 3 72,741 1,411 0,238 0,007 
Adaptação ao Curso 934,266 3 311,422 5,987 0,001* 0,029 
Gestão do Tempo 248,425 3 82,808 4,718 0,003* 0,023 
Adaptação à Instituição 334,314 3 111,438 3,367 0,018* 0,016 
Gestão dos Recursos Económicos 161,625 3 53,875 1,248 0,292 0,006 
Auto-Confiança 865,695 3 288,565 6,894 0,000** 0,033 
Relacionamento com os Colegas 196,412 3 65,471 1,072 0,360 0,005 
Percepção Pessoal de Competência 415,248 3 138,416 6,330 0,000** 0,030 
Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares 61,624 3 20,541 0,529 0,663 0,003 
Realização de Exames 530,765 3 176,922 5,531 0,001* 0,027 
Fonte: CURSO * ANO 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Bases de Conhecimento para o Curso 110,355 5 22,071 1,881 0,096 0,015 
Relacionamento com a Família 78,290 5 15,658 0,635 0,673 0,005 
Autonomia 216,027 5 43,205 1,226 0,295 0,010 
Métodos de Estudo 256,223 5 51,245 2,100 0,064 0,017 
Desenvolvimento da Carreira 1070,366 5 214,073 4,488 0,001*  0,036 
Bem-Estar Físico 1320,758 5 264,152 5,802 0,000** 0,046 
Bem-Estar Psicológico 1658,378 5 331,676 3,862 0,002* 0,031 
Relacionamento com os Professores 1273,583 5 254,717 4,941 0,000** 0,039 
Adaptação ao Curso 1119,758 5 223,952 4,305 0,001* 0,034 
Gestão do Tempo 292,845 5 58,569 3,337 0,006* 0,027 
Adaptação à Instituição 283,063 5 56,613 1,710 0,130 0,014 
Gestão dos Recursos Económicos 282,412 5 56,482 1,308 0,259 0,011 
Auto-Confiança 552,200 5 110,440 2,638 0,023* 0,021 
Relacionamento com os Colegas 1019,421 5 203,884 3,338 0,006* 0,027 
Percepção Pessoal de Competência 90,416 5 18,083 0,827 0,531 0,007 
Envolvimento  em Actividades Extra-Curriculares 226,478 5 45,296 1,166 0,325 0,010 
Realização de Exames 151,506 5 30,301 0,947 0,450 0,008 

  *p<0,05; **p<0,001 

 

 

Análise por Curso: 

 

Como se mostra no Gráfico 5A, as Bases de Conhecimento para o Curso 

apresentam um valor médio superior para o Curso de Enfermagem e inferior para o 

Curso de Fisioterapia (teste de Tukey HSD: diferença das médias=2,21; DP=0,40; 

p<0,001). A Autonomia apresenta um valor médio superior para o Curso de Enfermagem 

e inferior para o Curso de Fisioterapia (teste de Tukey HSD: diferença das médias=3,00; 

DP=0,69; p<0,001). Os Métodos de Estudo apresentam um valor médio superior para o 
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Curso de Enfermagem, quando comparado com o curso de Medicina (teste de Tukey 

HSD: diferença das médias=2,73; DP=0,58; p<0,001), de Fisioterapia (teste de Tukey 

HSD: diferença das médias=2,67; DP=0,57; p<0,001) de Cardiopneumologia (teste de 

Tukey HSD: diferença das médias=2,88; DP=0,63; p<0,001) e de  Radiologia (teste de 

Tukey HSD: diferença das médias=2,52; DP=0,84; p=0,026). 

 
Gráfico 5A – Hipótese 1 

Vivências Académicas: Análise por Curso 
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Enfermagem Medicina Fisioterapia Cardiopneumologia Radiologia  
 

O Gráfico 5B indica que, o Desenvolvimento da Carreira apresenta um valor 

médio superior para o Curso de Enfermagem, quando comparado com os Cursos de 

Fisioterapia (teste de Tukey HSD: diferença das médias=3,08, DP=0,80, p=0,001), de 

Cardiopneumologia (teste de Tukey HSD: diferença das médias=4,29, DP=0,88, 

p<0,001), e de Radiologia (teste de Tukey HSD: diferença das médias=3,43, DP=1,18, 

p=0,032); apresentando também um valor médio superior para o Curso de Medicina, 

quando comparado com os Cursos de Fisioterapia (teste de Tukey HSD: diferença das 

médias=4,31, DP=1,01, p<0,001), de Cardiopneumologia (teste de Tukey HSD: diferença 

das médias=5,52, DP=1,08, p<0,001), e de Radiologia (teste de Tukey HSD: diferença 

das médias=4,66, DP=1,33, p=0,005). O Bem-Estar Físico apresenta um valor médio 

superior para o Curso de Medicina e inferior para o Curso de Cardiopneumologia (teste 

de Tukey HSD: diferença das médias=2,94, DP=1,05, p=0,044). O Bem-Estar Psicológico 

apresenta um valor médio superior para o Curso de Medicina e inferior para o Curso de 

Fisioterapia (teste de Tukey HSD: diferença das médias=3,46, DP=1,02, p=0,036). O 

Relacionamento com os Professores apresenta um valor médio superior para o Curso de 

Fisioterapia, quando comparado com os Cursos de Enfermagem (teste de Tukey HSD: 

diferença das médias=4,40, DP=0,83, p<0,001), de Medicina (teste de Tukey HSD: 

diferença das médias=6,73, DP=1,05, p<0,001), e de Cardiopneumologia (teste de Tukey 

HSD: diferença das médias=4,15, DP=1,10, p=0,002). A Adaptação ao Curso apresenta 

um valor médio inferior para o Curso de Cardiopneumologia, quando comparado com os 
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Cursos de Enfermagem (teste de Tukey HSD: diferença das médias=-3,84, DP=0,92, 

p<0,001) e de Medicina (teste de Tukey HSD: diferença das médias=-4,66, DP=1,12, 

p<0,001). 

 
Gráfico 5B – Hipótese 1 

Vivências Académicas: Análise por Curso 
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De acordo com o Gráfico 5C, a Gestão do Tempo apresenta um valor médio 

superior para o Curso de Enfermagem e inferior para o Curso de Fisioterapia, no entanto, 

as diferenças observadas não são estatisticamente significativas. A Adaptação à 

Instituição apresenta um valor médio superior para o Curso de Medicina, quando 

comparado com os Cursos de Enfermagem (teste de Tukey HSD: diferença das 

médias=4,70, DP=0,68, p<0,001), de Fisioterapia (teste de Tukey HSD: diferença das 

médias=3,94, DP=0,84, p<0,001), e de Cardiopneumologia (teste de Tukey HSD: 

diferença das médias=4,26, DP=0,89, p<0,001). A Gestão dos Recursos Económicos 

apresenta um valor médio superior para o Curso de Medicina, quando comparado com os 

Cursos de Enfermagem (teste de Tukey HSD: diferença das médias=3,03, DP=0,78, 

p=0,001), de Fisioterapia (teste de Tukey HSD: diferença das médias=2,98, DP=0,96, 

p=0,018), e de Cardiopneumologia (teste de Tukey HSD: diferença das médias=4,32, 

DP=1,02, p<0,001). A Auto-Confiança apresenta um valor médio superior para o Curso 

de Enfermagem, quando comparado com os Cursos de Medicina (teste de Tukey HSD: 

diferença das médias=2,38, DP=0,77, p=0,018) e de Fisioterapia (teste de Tukey HSD: 

diferença das médias=4,44, DP=0,75, p<0,001). 
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Gráfico 5C – Hipótese 1 
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Através do Gráfico 5D, podemos verificar que o Relacionamento com os Colegas 

apresenta um valor médio superior para o Curso de Enfermagem, no entanto, as 

diferenças observadas não são estatisticamente significativas. A Percepção Pessoal de 

Competência apresenta um valor médio inferior para o Curso de Fisioterapia, quando 

comparado com os Cursos de Enfermagem (teste de Tukey HSD: diferença das médias=-

3,00, DP=0,54, p<0,001), de Medicina (teste de Tukey HSD: diferença das médias=-2,80, 

DP=0,68, p<0,001) e de Cardiopneumologia (teste de Tukey HSD: diferença das 

médias=-2,14, DP=0,72, p=0,026), sendo estas as diferenças estatisticamente 

significativas. Na amostra, o Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares apresenta 

um valor médio superior para os Cursos de Medicina e de Radiologia, no entanto, as 

diferenças observadas não são estatisticamente significativas. A Realização de Exames 

apresenta um valor médio inferior para o Curso de Fisioterapia, quando comparado com 

os Cursos de Enfermagem (teste de Tukey HSD: diferença das médias=-3,62, DP=0,66, 

p<0,001) e de Medicina (teste de Tukey HSD: diferença das médias=-3,03, DP=0,83, 

p=0,003), sendo estas as diferenças estatisticamente significativas. 

 
Gráfico 5D – Hipótese 1 
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Análise por Ano: 

 

De acordo com o Gráfico 6A, as Bases de Conhecimento para o Curso 

apresentam um valor médio superior para o 4.º ano, quando comparado com o 1.º ano 

(teste de Tukey HSD: diferença das médias=2,29, DP=0,45, p<0,001), com o 2.º ano 

(teste de Tukey HSD: diferença das médias=1,30, DP=0,49, p=0,041) e com o 3.º ano 

(teste de Tukey HSD: diferença das médias=1,38, DP=0,51, p=0,039). Na amostra, o 

Relacionamento com a Família apresenta um valor médio superior para o 2.º ano e 4.º 

ano, no entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente significativas. Na 

amostra, a Autonomia apresenta um valor médio superior para o 4.º ano e inferior para o 

1.º ano, no entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente significativas. Os 

Métodos de Estudo apresentam um valor médio inferior para o 1.º ano , quando 

comparado com o 2.º ano (teste de Tukey HSD: diferença das médias=-1,69, DP=0,49, 

p=0,006), com o 3.º ano (teste de Tukey HSD: diferença das médias=-1,99, DP=0,54, 

p=0,002) e com o 4.º ano (teste de Tukey HSD: diferença das médias=-4,39, DP=0,66, 

p<0,001); apresentam ainda um valor médio superior para o 4.º ano, quando comparado 

com o 1.º ano (teste de Tukey HSD: diferença das médias=4,39, DP=0,66, p<0,001), com 

o 2.º ano (teste de Tukey HSD: diferença das médias=2,77, DP=0,70, p=0,001) e com o 

3.º ano (teste de Tukey HSD: diferença das médias=2,40, DP=0,74, p=0,007). 

 
Gráfico 6A – Hipótese 1 

Vivências Académicas: Análise por Ano 

 
 

Como se mostra no Gráfico 6B, o Desenvolvimento da Carreira apresenta um 

valor médio superior para o 4.º ano, no entanto, as diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas. O Bem-Estar Físico apresenta um valor médio superior 

para o 4.º ano e inferior para o 1.º ano (teste de Tukey HSD: diferença das médias=2,29, 

DP=0,80, p=0,033). O Bem-Estar Psicológico apresenta um valor médio superior para o 

4.º ano e inferior para o 1.º ano (teste de Tukey HSD: diferença das médias=3,04, 
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DP=1,14, p=0,042). Na amostra, o Relacionamento com os Professores apresenta um 

valor médio superior para o 2.º ano e inferior para o 4.º ano, no entanto, as diferenças 

observadas não são estatisticamente significativas. A Adaptação ao Curso apresenta um 

valor médio superior para o 1.º ano e inferior para o 3.º ano (teste de Tukey HSD: 

diferença das médias=2,34, DP=0,79, p=0,017). 

 
Gráfico 6B – Hipótese 1 

Vivências Académicas: Análise por Ano 

 
 

Através da análise do Gráfico 6C, a Gestão do Tempo apresenta um valor médio 

inferior para o 1.º ano, quando comparado com o 3.º ano (teste de Tukey HSD: diferença 

das médias=-1,31, DP=0,46, p=0,024) e com o 4.º ano (teste de Tukey HSD: diferença 

das médias=-2,93, DP=0,56, p<001); apresenta ainda um valor médio superior para o 4.º 

ano, quando comparado com o 1.º ano (teste de Tukey HSD: diferença das médias=2,93, 

DP=0,56, p<0,001) e com o 2.º ano (teste de Tukey HSD: diferença das médias=2,46, 

DP=0,60, p<0,001). A Adaptação à Instituição apresenta um valor médio superior para o 

1.º ano, quando comparado com o 2.º ano (teste de Tukey HSD: diferença das 

médias=2,35, DP=0,57, p<0,001), com o 3.º ano (teste de Tukey HSD: diferença das 

médias=3,73, DP=0,63, p<0,001) e com o 4.º ano (teste de Tukey HSD: diferença das 

médias=2,53, DP=0,77, p=0,006). Na amostra, a Gestão dos Recursos Económicos 

apresenta um valor médio superior para o 1.º ano e inferior para o 4.º ano, no entanto, as 

diferenças observadas não são estatisticamente significativas. A Auto-Confiança 

apresenta um valor médio superior para o 4.º ano, quando comparado com o 1.º ano 

(teste de Tukey HSD: diferença das médias=5,42, DP=0,86, p<0,001), com o 2.º ano 

(teste de Tukey HSD: diferença das médias=2,96, DP=0,92, p=0,008) e com o 3.º ano 

(teste de Tukey HSD: diferença das médias=3,06, DP=0,97, p=0,010); apresenta ainda 

um valor médio inferior para o 1.º ano, quando comparado com o 2.º ano (teste de Tukey 

HSD: diferença das médias=-2,46, DP=0,64, p=0,001) e com o 3.º ano (teste de Tukey 

HSD: diferença das médias=-2,36, DP=0,71, p=0,005). 
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Gráfico 6C – Hipótese 1 

Vivências Académicas: Análise por Ano 
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Como se mostra no Gráfico 6D, o Relacionamento com os Colegas apresenta um 

valor médio superior para o 4.º ano e inferior para o 3.º ano, no entanto, as diferenças 

observadas não são estatisticamente significativas. A Percepção Pessoal de 

Competência apresenta um valor médio superior para o 4.º ano, quando comparado com 

o 1.º ano (teste de Tukey HSD: diferença das médias=3,23, DP=0,62, p<0,001) e com o 

2.º ano (teste de Tukey HSD: diferença das médias=2,15, DP=0,67, p=0,008); apresenta 

ainda um valor médio inferior para o 1.º ano, quando comparado com o 3.º ano (teste de 

Tukey HSD: diferença das médias=-1,82, DP=0,51, p=0,002). Na amostra, o 

Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares apresenta um valor médio superior para 

o 3.º ano e inferior para o 4.º ano, no entanto, as diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas. A Realização de Exames apresenta um valor médio 

superior para o 4.º ano, quando comparado com o 1.º ano (teste de Tukey HSD: 

diferença das médias=4,14, DP=0,75, p<0,001), com o 2.º ano (teste de Tukey HSD: 

diferença das médias=3,03, DP=0,81, p=0,001) e com o 3.º ano (teste de Tukey HSD: 

diferença das médias=2,57, DP=0,85, p=0,014). 

 

Gráfico 6D – Hipótese 1 

Vivências Académicas: Análise por Ano 
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No Anexo B, apresentam-se ainda os gráficos que ilustram a variação de valores 

médios de cada dimensão, para cada Ano, dentro de cada Curso. 

 

 

Saúde Mental 
 

Pressupostos do Modelo MANOVA: 

 

De acordo com a Tabela 22, os resultados obtidos indicam que se rejeita a 

hipótese de igualdade de variâncias dentro dos grupos para quatro das variáveis em 

análise (p<0,05). Sendo assim, não se verifica o pressuposto da homogeneidade de 

variâncias. 

 
Tabela 22 – MANOVA 

Hipótese 1: Saúde Mental - teste de Levene 

 F gl1 gl2 p 

Ansiedade 2,568 12 607 0,003* 
Depressão 2,602 12 607 0,002* 
Perda de Controlo Emocional/Comportamental 2,415 12 607 0,005* 
Afecto Positivo 1,742 12 607 0,055 
Laços Emocionais 1,731 12 607 0,057 
Distress Psicológico 2,565 12 607 0,003* 
Bem-Estar Psicológico 1,577 12 607 0,094 

*p<0,05 

 

O teste M de Box à homogeneidade de variância-covariância não pôde ser 

calculado, pois existem menos de duas matrizes de covariância com células não 

singulares. 

 
 
Resultados 
 

Conforme se apresenta na Tabela 23, todos os testes, para os dois factores 

principais (Curso e Ano) e para os efeitos de interacção (Curso * Ano), são 

estatisticamente significativos para explicar as variáveis dependentes (p<0,05), ou seja, 

os factores da Saúde Mental. O Eta parcial ao quadrado apresenta valores superiores 

para o efeito de interacção Curso * Ano, seguido dos valores para o Ano, apresentando 

valores inferiores para o Curso, embora estejam todos os valores bastante próximos, pelo 

que a contribuição do efeito de interacção Curso * Ano para a explicação do modelo é 

ligeiramente superior à do Ano e esta ligeiramente superior à do Curso. 
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Tabela 23 – MANOVA 

Hipótese 1: Saúde Mental - testes multivariados 

Factor  Valor F gl hipótese gl erro p Eta parcial2 

Intercepção Traço de Pillai 0,938 1811,016 5,000 603,000 0,000** 0,938 
  Lambda de Wilks 0,062 1811,016 5,000 603,000 0,000** 0,938 
  Traço de Hotelling 15,017 1811,016 5,000 603,000 0,000** 0,938 
  Maior raiz de Roy 15,017 1811,016 5,000 603,000 0,000** 0,938 
Curso Traço de Pillai 0,056 1,706 20,000 2424,000 0,026* 0,014 
  Lambda de Wilks 0,945 1,709 20,000 2000,875 0,026* 0,014 
  Traço de Hotelling 0,057 1,710 20,000 2406,000 0,026* 0,014 
  Maior raiz de Roy 0,033 4,021 5,000 606,000 0,001* 0,032 
Ano Traço de Pillai 0,044 1,783 15,000 1815,000 0,032* 0,015 
  Lambda de Wilks 0,957 1,789 15,000 1665,019 0,031* 0,015 
  Traço de Hotelling 0,045 1,794 15,000 1805,000 0,030* 0,015 
  Maior raiz de Roy 0,034 4,057 5,000 605,000 0,001* 0,032 
Curso * Ano Traço de Pillai 0,081 1,997 25,000 3035,000 0,002* 0,016 
  Lambda de Wilks 0,921 2,008 25,000 2241,548 0,002* 0,016 
  Traço de Hotelling 0,084 2,013 25,000 3007,000 0,002* 0,016 
  Maior raiz de Roy 0,048 5,814 5,000 607,000 0,000** 0,046 

*p<0,05; **p<0,001 

 

Para o Modelo Global (ver Tabela 24), todas as variáveis estão relacionadas com 

os factores Curso e Ano, de forma estatisticamente significativa: Ansiedade (F=3,594, 

p<0,001), Depressão (F=2,860, p=0,001), Perda de Controlo Emocional/Comportamental 

(F=2,597, p=0,002), Afecto Positivo (F=3,020, p<0,001), Laços Emocionais (F=2,366, 

p=0,006), Distress Psicológico (F=3,187, p<0,001) e Bem-Estar Psicológico (F=3,065, 

p<0,001). 

 

Através da análise dos valores de Eta parcial ao quadrado, podemos verificar que 

as variáveis dependentes mais relacionadas com os factores do modelo (Curso e Ano) 

são a Ansiedade, Distress Psicológico, Bem-Estar Psicológico, Afecto Positivo e 

Depressão, por esta ordem. 

 
Tabela 24 – MANOVA 

Hipótese 1: Saúde Mental - testes dos efeitos entre sujeitos (Modelo Global) 
Fonte: MODELO GLOBAL 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Ansiedade 3041,649 12 253,471 3,594 0,000** 0,066 
Depressão 618,309 12 51,526 2,860 0,001* 0,054 
Perda de Controlo Emocional/Comportamental 1570,516 12 130,876 2,597 0,002* 0,049 
Afecto Positivo 2590,360 12 215,863 3,020 0,000** 0,056 
Laços Emocionais 305,453 12 25,454 2,366 0,006* 0,045 
Distress Psicológico 13459,634 12 1121,636 3,187 0,000** 0,059 
Bem-Estar Psicológico 4172,910 12 347,742 3,055 0,000** 0,057 

  *p<0,05; **p<0,001 

 

Na Tabela 25 apresentam-se os resultados para cada factor. 

 

Relativamente ao Curso, verifica-se que não existe qualquer relação 

estatisticamente significativa com as dimensões da escala de Saúde Mental. 



79 
 

Relativamente ao Ano, verifica-se que existe apenas uma relação significativa 

com a variável Laços Emocionais (F=2,655, p=0,048). 

 

Relativamente ao efeito de interacção entre o Curso e o Ano, verifica-se que 

existem relações significativas com as variáveis Ansiedade (F=4,546, p<0,001), 

Depressão (F=5,497, p<0,001), Perda de Controlo Emocional/Comportamental (F=4,069, 

p=0,001), Afecto Positivo (F=3,898, p=0,002), Distress Psicológico (F=4,828, p<0,001) e 

Bem-Estar Psicológico (F=3,873, p=0,002).  

 
Tabela 25 – MANOVA 

Hipótese 1: Saúde Mental - testes dos efeitos entre sujeitos  

(Curso, Ano, Interacção entre Curso e Ano) 
Fonte: CURSO 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Ansiedade 566,254 4 141,563 2,007 0,092 0,013 
Depressão 102,542 4 25,635 1,423 0,225 0,009 
Perda de Controlo Emocional/Comportamental 317,120 4 79,280 1,573 0,180 0,010 
Afecto Positivo 582,409 4 145,602 2,037 0,088 0,013 
Laços Emocionais 30,350 4 7,587 0,705 0,589 0,005 
Distress Psicológico 2480,607 4 620,152 1,762 0,135 0,011 
Bem-Estar Psicológico 742,362 4 185,590 1,631 0,165 0,011 
Fonte: ANO 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Ansiedade 285,744 3 95,248 1,351 0,257 0,007 
Depressão 43,142 3 14,381 0,798 0,495 0,004 
Perda de Controlo Emocional/Comportamental 210,015 3 70,005 1,389 0,245 0,007 
Afecto Positivo 171,735 3 57,245 0,801 0,494 0,004 
Laços Emocionais 85,692 3 28,564 2,655 0,048* 0,013 
Distress Psicológico 1264,906 3 421,635 1,198 0,310 0,006 
Bem-Estar Psicológico 437,130 3 145,710 1,280 0,280 0,006 
Fonte: CURSO * ANO 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Ansiedade 1602,934 5 320,587 4,546 0,000** 0,036 
Depressão 495,293 5 99,059 5,497 0,000** 0,043 
Perda de Controlo Emocional/Comportamental 1025,363 5 205,073 4,069 0,001* 0,032 
Afecto Positivo 1392,869 5 278,574 3,898 0,002* 0,031 
Laços Emocionais 113,206 5 22,641 2,105 0,063 0,017 
Distress Psicológico 8495,815 5 1699,163 4,828 0,000** 0,038 
Bem-Estar Psicológico 2204,254 5 440,851 3,873 0,002* 0,031 

*p<0,05; **p<0,001 

 

 

Análise por Curso: 

 

Apesar de não se verificar globalmente qualquer relação estatisticamente 

significativa do Curso com as dimensões da escala de Saúde Mental, o teste de Tukey 

sinaliza algumas relações estatisticamente significativas (ver Gráficos 7A e 7B). 

 

A Ansiedade apresenta um valor médio inferior para o Curso de Fisioterapia, 

quando comparado com o curso de Enfermagem (teste de Tukey HSD: diferença das 

médias=-2,94, DP=0,98, p=0,023) e de Radiologia (teste de Tukey HSD: diferença das 
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médias=-4,47, DP=1,61, p=0,045), A Depressão apresenta um valor médio superior para 

o Curso de Radiologia e inferior para o curso de Fisioterapia, no entanto, as diferenças 

observadas não são estatisticamente significativas. A Perda de Controlo 

Emocional/Comportamental apresenta um valor médio superior para o Curso de 

Enfermagem e inferior para o curso de Fisioterapia, no entanto, as diferenças observadas 

não estatisticamente significativas. O Afecto Positivo apresenta um valor médio superior 

para o Curso de Enfermagem e inferior para o curso de Fisioterapia (teste de Tukey HSD: 

diferença das médias=3,31, DP=0,98, p=0,008). 

 
Gráfico 7A – Hipótese 1 

Saúde Mental: Análise por Curso 

0 10 20 30 40 50

Ansiedade

Depressão

Perda de Controlo
Emocional/Comportamental

Afecto Positivo

Valor médio observado

Enfermagem Medicina Fisioterapia Cardiopneumologia Radiologia  
 
Através da análise do Gráfico 7B, os Laços Emocionais apresentam um valor 

médio superior para o Curso de Enfermagem, quando comparado com o curso de 

Medicina (teste de Tukey HSD: diferença das médias=1,16, DP=0,39, p=0,026). O 

Distress Psicológico apresenta um valor médio superior para o Curso de Enfermagem, 

quando comparado com o curso de Fisioterapia (teste de Tukey HSD: diferença das 

médias=6,06, DP=2,19, p=0,046). O Bem-estar Psicológico apresenta um valor médio 

superior para o Curso de Enfermagem, quando comparado com o curso de Fisioterapia 

(teste de Tukey HSD: diferença das médias=3,90, DP=1,24, p=0,015). 
 

Gráfico 7B – Hipótese 1 

Saúde Mental: Análise por Curso 
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Análise por Ano: 

 

Na análise ao Gráfico 8A, verifica-se que a Ansiedade apresenta um valor médio 

superior para o 4.º ano e inferior para o 1.º ano; a Depressão apresenta um valor médio 

superior para o 4.º ano e inferior para o 2.º ano; a Perda de Controlo 

Emocional/Comportamental apresenta um valor médio superior para o 4.º ano e inferior 

para o 1.º ano; o Afecto Positivo apresenta um valor médio superior para o 4.º ano e 

inferior para o 1.º ano. No entanto, nenhuma destas diferenças observadas são 

estatisticamente significativas. 

 
Gráfico 8A – Hipótese 1 

Saúde Mental: Análise por Ano 
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De acordo com o Gráfico 8B, os Laços Emocionais apresentam um valor médio 

inferior para o 1.º ano , quando comparado com o 2.º ano (teste de Tukey HSD: diferença 

das médias=-1,04, DP=0,32, p=0,008), com o 3.º ano (teste de Tukey HSD: diferença das 

médias=-0,95, DP=0,36, p=0,008 e com o 4.º ano (teste de Tukey HSD: diferença das 

médias=-1,15, DP=0,44, p=0,045). Na amostra, o Distress Psicológico apresenta um 

valor médio superior para o 4.º ano e inferior para o 1.º ano, no entanto, as diferenças 

observadas não são estatisticamente significativas. O Bem-estar Psicológico apresenta 

um valor médio superior para o 4.º ano, quando comparado com o 1.º ano (teste de 

Tukey HSD: diferença das médias=3,87, DP=1,43, p=0,035). 
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Gráfico 8B – Hipótese 1 

Saúde Mental: Análise por Ano 

 
 

 

No Anexo C, apresentam-se ainda os gráficos que ilustram a variação de valores 

médios de cada dimensão, para cada Ano, dentro de cada Curso. 

 

 

Competências Pessoais 

 

Pressupostos do modelo MANOVA:  
 

Conforme se pode observar na Tabela 26, os resultados obtidos indicam que se 

rejeita a hipótese de igualdade de variâncias dentro dos grupos para três das variáveis 

em análise: Competência Atlética, Relações com os Pais e Apreciação Global (p<0,05). 

Sendo assim, verifica-se o pressuposto da homogeneidade de variâncias, com as 

excepções referidas. 
 

Tabela 26 – MANOVA 

Hipótese 1: Competências Pessoais - teste de Levene 

 F gl1 gl2 p 
Criatividade 1,597 12 606 0,088 
Competência Académica 1,342 12 606 0,190 
Competência Intelectual 0,458 12 606 0,939 
Competência Atlética 2,735 12 606 0,001* 
Aparência 1,220 12 606 0,265 
Amizades Íntimas 1,462 12 606 0,134 
Aceitação Social 0,868 12 606 0,580 
Relações com os Pais 1,874 12 606 0,035* 
Relações Amorosas 1,087 12 606 0,368 
Humor 0,574 12 606 0,864 
Moralidade 1,003 12 606 0,444 
Apreciação Global 1,889 12 606 0,033* 

 *p<0,05 
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Os resultados obtidos no teste de Box (Tabela 27), conduzem à rejeição da 

hipótese de que as variâncias-covariâncias para todas as variáveis sejam iguais nos 

vários grupos estudados (p<0,001). Desta forma, não se verifica o pressuposto da 

homogeneidade das covariâncias. Como já referido anteriormente, a  estatística M de 

Box é sensível a amostras de grande dimensão, podendo nessas circunstâncias originar-

se a detecção de pequenos desvios à homogeneidade. 

 
Tabela 27 – MANOVA 

Hipótese 1: Competências Pessoais - teste M de Box 

M de Box F gl1 gl2 p 

1202,8 1,201 858 59577 0,000** 
**p<0,001 

 

 

Resultados 

 

Como se mostra na Tabela 28, todos os testes, para os dois factores principais 

(Curso e Ano) e para os efeitos de interacção (Curso * Ano), são estatisticamente 

significativos para explicar as variáveis dependentes (p<0,001), ou seja, os factores das 

Competências Pessoais.  

 

O Eta parcial ao quadrado apresenta valores superiores para o Ano, seguido dos 

valores para o Curso, apresentando valores inferiores para o efeito de interacção Curso * 

Ano, pelo que a contribuição do Ano para a explicação do modelo é superior à 

contribuição do efeito do Curso e esta é superior à do efeito de interacção Curso * Ano. 

 
Tabela 28 – MANOVA 

Hipótese 1: Competências Pessoais - testes multivariados 

Factor  Valor F gl hipótese gl Erro p Eta parcial2 

Intercepção Traço de Pillai 0,974 1891,682 12,000 595,000 0,000* 0,974 
  Lambda de Wilks 0,026 1891,682 12,000 595,000 0,000* 0,974 
  Traço de Hotelling 38,152 1891,682 12,000 595,000 0,000* 0,974 
  Maior raiz de Roy 38,152 1891,682 12,000 595,000 0,000* 0,974 
Curso Traço de Pillai 0,146 1,889 48,000 2392,000 0,000* 0,037 
  Lambda de Wilks 0,861 1,892 48,000 2294,041 0,000* 0,037 
  Traço de Hotelling 0,153 1,893 48,000 2374,000 0,000* 0,037 
  Maior raiz de Roy 0,069 3,454 12,000 598,000 0,000* 0,065 
Ano Traço de Pillai 0,116 2,004 36,000 1791,000 0,000* 0,039 
  Lambda de Wilks 0,888 2,006 36,000 1758,722 0,000* 0,039 
  Traço de Hotelling 0,122 2,008 36,000 1781,000 0,000* 0,039 
  Maior raiz de Roy 0,066 3,262 12,000 597,000 0,000* 0,062 
Curso * Ano Traço de Pillai 0,126 1,288 60,000 2995,000 0,068 0,025 
  Lambda de Wilks 0,879 1,294 60,000 2789,931 0,065 0,025 
  Traço de Hotelling 0,131 1,300 60,000 2967,000 0,061 0,026 
  Maior raiz de Roy 0,064 3,211 12,000 599,000 0,000* 0,060 

*p<0,001 
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Para o Modelo Global (ver Tabela 29), estão relacionadas com os factores Curso 

e Ano de forma estatisticamente significativa as seguintes variáveis: Criatividade 

(F=2,829, p=0,001), Competência Académica (F=6,908, p<0,001), Competência 

Intelectual (F=4,891, p<0,001), Competência Atlética (F=2,772, p=0,001), Aparência 

(F=1,951, p=0,026),  Amizades Íntimas (F=2,662, p=0,002), Aceitação Social (F=2,371, 

p=0,005), Relações Amorosas (F=3,423, p<0,001) e Apreciação Global (F=4,783, 

p<0,001). 

 

Através da análise dos valores de Eta parcial ao quadrado, podemos verificar que 

as variáveis dependentes mais relacionadas com os factores do modelo (Curso e Ano) 

são a Competência Académica, Competência Intelectual e Apreciação Global e depois as 

Relações Amorosas, Criatividade, Competência Atlética, Amizades Íntimas e Aceitação 

Social, por esta ordem. 
 

Tabela 29 – MANOVA 

Hipótese 1: Competências Pessoais - testes dos efeitos entre sujeitos (Modelo Global) 
Fonte: MODELO GLOBAL 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Criatividade 178,406 12 14,867 2,829 0,001* 0,053 
Competência Académica 480,294 12 40,024 6,908 0,000** 0,120 
Competência Intelectual 387,688 12 32,307 4,891 0,000** 0,088 
Competência Atlética 205,459 12 17,122 2,772 0,001* 0,052 
Aparência 227,22 12 18,935 1,951 0,026* 0,037 
Amizades Íntimas 221,969 12 18,497 2,662 0,002* 0,050 
Aceitação Social 178,013 12 14,834 2,371 0,005* 0,045 
Relações com os Pais 102,166 12 8,514 1,376 0,172 0,027 
Relações Amorosas 326,182 12 27,182 3,423 0,000** 0,063 
Humor 26,789 12 2,232 0,644 0,805 0,013 
Moralidade 80,286 12 6,690 1,463 0,134 0,028 
Apreciação Global 937,492 12 78,124 4,783 0,000** 0,087 

 *p<0,05; **p<0,001 

 

 Podemos verificar na Tabela 30, os resultados para cada factor. 

 

Relativamente ao Curso, verifica-se que existem relações significativas entre o 

Curso e a Competência Académica (F=5,621, p<0,001), a Competência Intelectual 

(F=4,736, p=0,001), as Amizades Íntimas (F=3,017, p=0,018) e a Apreciação Global 

(F=4,318, p=0,002).   

 

Relativamente ao Ano, verifica-se que existem relações significativas entre o 

Curso e as dimensões Criatividade (F=5,043, p=0,002), Competência Académica 

(F=7,150, p<0,001), Competência Intelectual (F=5,486, p=0,001), Competência Atlética 

(F=3,071, p=0,027), Aparência (F=3,023, p=0,029) e Apreciação Global (F=3,611, 

p=0,013). 
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Relativamente ao efeito de interacção entre o Curso e o Ano, verifica-se que 

existe uma relação significativa com as variáveis Competência Académica (F=2,711, 

p=0,020), Competência Atlética (F=3,500, p=0,004), Aparência (F=2,309, p=0,043), 

Amizades Íntimas (F=2,882, p=0,014), Aceitação Social (F=3,404, p=0,005) e Apreciação 

Global (F=3,784, p=0,002). 

 

Tabela 30 – MANOVA 

Hipótese 1: Competências Pessoais - testes dos efeitos entre sujeitos  

(Curso, Ano, Interacção entre Curso e Ano) 
Fonte: CURSO 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Criatividade 33,443 4 8,361 1,591 0,175 0,010 
Competência Académica 130,290 4 32,573 5,621 0,000** 0,036 
Competência Intelectual 125,144 4 31,286 4,736 0,001* 0,030 
Competência Atlética 17,227 4 4,307 0,697 0,594 0,005 
Aparência 14,784 4 3,696 0,381 0,822 0,003 
Amizades Íntimas 83,854 4 20,963 3,017 0,018* 0,020 
Aceitação Social 48,537 4 12,134 1,940 0,102 0,013 
Relações com os Pais 47,263 4 11,816 1,910 0,107 0,012 
Relações Amorosas 56,104 4 14,026 1,767 0,134 0,012 
Humor 6,364 4 1,591 0,459 0,766 0,003 
Moralidade 15,145 4 3,786 0,828 0,508 0,005 
Apreciação Global 282,120 4 70,530 4,318 0,002* 0,028 
Fonte: ANO 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Criatividade 79,500 3 26,500 5,043 0,002* 0,024 
Competência Académica 124,294 3 41,431 7,150 0,000** 0,034 
Competência Intelectual 108,721 3 36,240 5,486 0,001* 0,026 
Competência Atlética 56,891 3 18,964 3,071 0,027* 0,015 
Aparência 88,024 3 29,341 3,023 0,029* 0,015 
Amizades Íntimas 48,308 3 16,103 2,317 0,075 0,011 
Aceitação Social 17,442 3 5,814 0,929 0,426 0,005 
Relações com os Pais 33,942 3 11,314 1,829 0,141 0,009 
Relações Amorosas 51,001 3 17,000 2,141 0,094 0,010 
Humor 6,452 3 2,151 0,620 0,602 0,003 
Moralidade 23,946 3 7,982 1,745 0,157 0,009 
Apreciação Global 176,935 3 58,978 3,611 0,013* 0,018 
Fonte: CURSO * ANO 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Criatividade 7,409 5 1,482 0,282 0,923 0,002 
Competência Académica 78,527 5 15,705 2,711 0,020* 0,022 
Competência Intelectual 41,666 5 8,333 1,261 0,279 0,010 
Competência Atlética 108,087 5 21,617 3,500 0,004* 0,028 
Aparência 112,024 5 22,405 2,309 0,043* 0,019 
Amizades Íntimas 100,132 5 20,026 2,882 0,014* 0,023 
Aceitação Social 106,484 5 21,297 3,404 0,005* 0,027 
Relações com os Pais 42,416 5 8,483 1,371 0,233 0,011 
Relações Amorosas 43,394 5 8,679 1,093 0,363 0,009 
Humor 16,051 5 3,210 0,926 0,463 0,008 
Moralidade 30,173 5 6,035 1,319 0,254 0,011 
Apreciação Global 309,014 5 61,803 3,784 0,002* 0,030 

 *p<0,05; **p<0,001 

 
 
Análise por Curso: 
 

De acordo com o Gráfico 9A, a Criatividade apresenta um valor médio superior 

para o Curso de Enfermagem e inferior para o curso de Radiologia, no entanto, as 
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diferenças observadas não são estatisticamente significativas. A Competência 

Académica apresenta um valor médio superior para o Curso de Enfermagem, quando 

comparado com o curso de Fisioterapia (teste de Tukey HSD: diferença das 

médias=1,74, DP=0,28, p<0,001) e de Cardiopneumologia (teste de Tukey HSD: 

diferença das médias=1,01, DP=0,31, p=0,011), apresenta ainda um valor médio superior 

para o Curso de Medicina, quando comparado com o curso de Fisioterapia (teste de 

Tukey HSD: diferença das médias=1,02, DP=0,35, p=0,034). A Competência Intelectual 

apresenta um valor médio superior para o Curso de Enfermagem, quando comparado 

com o curso de Fisioterapia (teste de Tukey HSD: diferença das médias=1,37, DP=0,30, 

p<0,001) e de Cardiopneumologia (teste de Tukey HSD: diferença das médias=0,951, 

DP=0,33, p=0,035). A Competência Atlética apresenta um valor médio superior para o 

Curso de Cardiopneumologia e inferior para o curso de Medicina, no entanto, as 

diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 
 

Gráfico 9A – Hipótese 1 

Competências Pessoais: Análise por Curso 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Criatividade

Competência
Académica

Competência
Intelectual

Competência
Atlética

Valor médio observado

Enfermagem Medicina Fisioterapia Cardiopneumologia Radiologia  
 

Conforme se apresenta no Gráfico 9B, a Aparência apresenta um valor médio 

inferior para os Cursos de Medicina e Cardiopneumologia, no entanto, as diferenças 

observadas não são estatisticamente significativas. As Amizades Íntimas apresentam um 

valor médio superior para o Curso de Enfermagem, quando comparado com o curso de 

Radiologia (teste de Tukey HSD: diferença das médias=1,52, DP=0,45, p=0,008). Na 

amostra, a Aceitação Social apresenta um valor médio superior para o Curso de 

Enfermagem, no entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente 

significativas. Na amostra, as Relações com os Pais apresentam um valor médio superior 

para o Curso de Medicina e um valor inferior para o curso de Fisioterapia, no entanto, as 

diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 
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Gráfico 9B – Hipótese 1 

Competências Pessoais: Análise por Curso 
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Enfermagem Medicina Fisioterapia Cardiopneumologia Radiologia  
 

Da análise do Gráfico 9C, resulta que as Relações Amorosas apresentam um 

valor médio superior para o Curso de Enfermagem, quando comparado com o curso de 

Medicina (teste de Tukey HSD: diferença das médias=1,43, DP=0,33, p<0,001), apesar 

de não se verificar globalmente uma relação estatisticamente significativa do Curso com 

esta VD, o teste de Tukey sinaliza esta relação estatisticamente significativa. O Humor 

apresenta um valor médio superior para os Cursos de Medicina e de Fisioterapia, no 

entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente significativas. Na amostra, a 

Moralidade apresenta um valor médio inferior para os Cursos de Fisioterapia e de 

Radiologia, no entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 

A Apreciação Global apresenta um valor médio inferior para o Curso de Fisioterapia, 

quando comparado com o curso de Enfermagem (teste de Tukey HSD: diferença das 

médias=-2,25, DP=0,47, p<0,001) e de Medicina (teste de Tukey HSD: diferença das 

médias=-1,67, DP=0,59, p=0,040). 

 
Gráfico 9C – Hipótese 1 

Competências Pessoais: Análise por Curso 
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Análise por Ano: 
 

Conforme se mostra no Gráfico 10A, a Criatividade apresenta um valor médio 

superior para o 4.º ano, quando comparado com o 1.º ano (teste de Tukey HSD: 

diferença das médias=1,52, DP=0,30, p<0,001), com o 2.º ano (teste de Tukey HSD: 

diferença das médias=1,02, DP=0,32, p=0,011) e com o 3.º ano (teste de Tukey HSD: 

diferença das médias=0,90, DP=0,34, p=0,046). A Competência Académica apresenta 

um valor médio superior para o 4.º ano, quando comparado com o 1.º ano (teste de 

Tukey HSD: diferença das médias=2,11, DP=0,32, p<0,001), com o 2.º ano (teste de 

Tukey HSD: diferença das médias=1,53, DP=0,34, p<0,001) e com o 3.º ano (teste de 

Tukey HSD: diferença das médias=1,46, DP=0,36, p<0,001). A Competência Intelectual 

apresenta um valor médio superior para o 4.º ano, quando comparado com o 1.º ano 

(teste de Tukey HSD: diferença das médias=1,69, DP=0,34, p<0,001) e com o 2.º ano 

(teste de Tukey HSD: diferença das médias=1,03, DP=0,36, p=0,027), apresentando 

também um valor médio superior para o 3.º ano, quando comparado com o 1.º ano (teste 

de Tukey HSD: diferença das médias=1,19, DP=0,28, p<0,001). A Competência Atlética 

apresenta um valor médio superior para o 2.º ano, quando comparado com o 1.º ano 

(teste de Tukey HSD: diferença das médias=0,79, DP=0,24, p=0,008). 

 
Gráfico 10A – Hipótese 1 

Competências Pessoais: Análise por Ano 
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No Gráfico 10B, podemos verificar que a Aparência apresenta um valor médio 

superior para o 4.º ano, quando comparado com o 1.º ano (teste de Tukey HSD: 

diferença das médias=0,84, DP=0,31, p=0,036). As Amizades Íntimas apresentam um 

valor médio superior para o 4.º ano, no entanto, as diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas. A Aceitação Social apresenta um valor médio superior 

para o 4.º ano e inferior para o 1.º ano, no entanto, as diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas. As Relações com os Pais apresentam um valor médio 
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inferior para o 3.º ano, no entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente 

significativas. 
 

Gráfico 10B – Hipótese 1 

Competências Pessoais: Análise por Ano 
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De acordo com o Gráfico 10C, as Relações Amorosas (situação apenas detectada 

pelo teste de Tuckey) apresentam um valor médio inferior para o 1.º ano, 

comparativamente com o 2.º ano (teste de Tukey HSD: diferença das médias=-1,07, 

DP=0,28, p=0,001), com o 3.º ano (teste de Tukey HSD: diferença das médias=-1,35, 

DP=0,31, p<0,001) e com o 4.º ano (teste de Tukey HSD: diferença das médias=-1,40, 

DP=0,37, p=0,001). O Humor apresenta um valor médio superior para o 2.º ano e inferior 

para o 4.º ano, no entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente 

significativas. A Moralidade apresenta um valor médio superior para o 4.º ano, mas as 

diferenças observadas não são estatisticamente significativas. A Apreciação Global 

apresenta um valor médio inferior para o 1.º ano, quando comparado com o 2.º ano (teste 

de Tukey HSD: diferença das médias=-1,12, DP=0,40, p=0,030) e com o 4.º ano (teste de 

Tukey HSD: diferença das médias=-2,13, DP=0,54, p=0,001). 
 

Gráfico 10C – Hipótese 1 

Competências Pessoais: Análise por Ano 
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Apresentam-se, no Anexo D, os gráficos que ilustram a variação de valores 

médios de cada dimensão, para cada Ano, dentro de cada Curso. 
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Hipótese 2: O Género, a Idade e Estar Deslocado, influenciam significativamente os 
valores dos sujeitos na avaliação das Vivências Académicas, da Saúde 
Mental e das Competências Pessoais. 

 

Nota: a Idade, sendo uma variável quantitativa, será utilizada nos modelos como 

uma covariável e não como um factor fixo. 

 

 

Vivências Académicas 
 

Pressupostos do modelo MANOVA: 

 

De acordo com a Tabela 31, os resultados obtidos permitem não rejeitar a 

hipótese de igualdade de variâncias dentro dos grupos para todas as subescalas 

(p>0,05), excepto para as Bases de Conhecimento para o Curso. Sendo assim, verifica-

se o pressuposto da homogeneidade de variâncias, com a excepção referida. 

 
Tabela 31 – MANOVA 

Hipótese 2: Vivências Académicas - teste de Levene 

 F gl1 gl2 p 

Bases de Conhecimento para o Curso 2,640 3 616 0,049* 
Relacionamento com a Família 1,000 3 616 0,393 
Autonomia 1,133 3 616 0,335 
Métodos de Estudo 1,535 3 616 0,204 
Desenvolvimento da Carreira 0,418 3 616 0,740 
Bem-Estar Físico 0,701 3 616 0,552 
Bem-Estar Psicológico 0,656 3 616 0,579 
Relacionamento com os Professores 0,670 3 616 0,571 
Adaptação ao Curso 1,332 3 616 0,263 
Gestão do Tempo 1,139 3 616 0,333 
Adaptação à Instituição 0,022 3 616 0,996 
Gestão dos Recursos Económicos 0,821 3 616 0,483 
Auto-Confiança 1,677 3 616 0,171 
Relacionamento com os Colegas 0,714 3 616 0,544 
Percepção Pessoal de Competência 0,556 3 616 0,644 
Envolvimento  em Actividades Extra-Curriculares 2,234 3 616 0,083 
Realização de Exames 0,460 3 616 0,710 

 *p<0,05 

 

Na Tabela 32, mostra-se que os resultados obtidos conduzem à rejeição da 

hipótese de que as variâncias-covariâncias para todas as VDs sejam iguais nos vários 

grupos estudados (p<0,001). Desta forma, não se verifica o pressuposto da 

homogeneidade das covariâncias das VDs. Como já foi referido na Hipótese 1, este facto 

pode ser devido à estatística M de Box ser sensível a amostras de grande dimensão, que 

originam a detecção de pequenos desvios à homogeneidade. 
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Tabela 32 – MANOVA 

Hipótese 2: Vivências Académicas - teste M de Box 

M de Box F gl1 gl2 p 

652,3 1,227 459 25155 0,001* 
*p<0,05 

 

 

Resultados 
 

Como pode ser observado na Tabela 33, os resultados de todos os testes, 

indicam que o factor Género e a variável Idade são estatisticamente significativos para 

explicar as variáveis dependentes (p<0,001), para o factor Saída de Casa e para os 

efeitos de interacção (Género * Saída de Casa), os resultados dos testes indicam que 

estes não são estatisticamente significativos para explicar as variáveis dependentes 

(p>0,05). 

 

O Eta parcial ao quadrado apresenta valores superiores para a Idade, seguido dos 

valores para o Género, apresentando valores inferiores para a Saída de Casa e o efeito 

de interacção Género * Saída de Casa, que já vimos não serem significativos. A 

contribuição da Idade para a explicação do modelo é superior à contribuição do Género. 
 

Tabela 33 – MANOVA 

Hipótese 2: Vivências Académicas - testes multivariados 

Factor  Valor F gl hipótese gl erro p Eta parcial2 

Intercepção Traço de Pillai 0,629 59,684 17,000 599,000 0,000* 0,629 
  Lambda de Wilks 0,371 59,684 17,000 599,000 0,000* 0,629 
  Traço de Hotelling 1,694 59,684 17,000 599,000 0,000* 0,629 
  Maior raiz de Roy 1,694 59,684 17,000 599,000 0,000* 0,629 
Idade Traço de Pillai 0,204 9,008 17,000 599,000 0,000* 0,204 
  Lambda de Wilks 0,796 9,008 17,000 599,000 0,000* 0,204 
  Traço de Hotelling 0,256 9,008 17,000 599,000 0,000* 0,204 
  Maior raiz de Roy 0,256 9,008 17,000 599,000 0,000* 0,204 
Género Traço de Pillai 0,149 6,159 17,000 599,000 0,000* 0,149 
  Lambda de Wilks 0,851 6,159 17,000 599,000 0,000* 0,149 
  Traço de Hotelling 0,175 6,159 17,000 599,000 0,000* 0,149 
  Maior raiz de Roy 0,175 6,159 17,000 599,000 0,000* 0,149 
Saída casa Traço de Pillai 0,026 0,954 17,000 599,000 0,510 0,026 
  Lambda de Wilks 0,974 0,954 17,000 599,000 0,510 0,026 
  Traço de Hotelling 0,027 0,954 17,000 599,000 0,510 0,026 
  Maior raiz de Roy 0,027 0,954 17,000 599,000 0,510 0,026 
Género * Saída casa Traço de Pillai 0,018 0,649 17,000 599,000 0,853 0,018 
  Lambda de Wilks 0,982 0,649 17,000 599,000 0,853 0,018 
  Traço de Hotelling 0,018 0,649 17,000 599,000 0,853 0,018 
  Maior raiz de Roy 0,018 0,649 17,000 599,000 0,853 0,018 

*p<0,001 

 

Para o Modelo Global (Tabela 34), as seguintes variáveis estão relacionadas com 

os factores Género, Saída de Casa e Idade, de forma estatisticamente significativa: 
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Bases de Conhecimento para o Curso (F=6,064, p<0,001), Autonomia (F=10,454, 

p<0,001), Métodos de Estudo (F=9,279, p<0,001), Bem-Estar Psicológico (F=5,408, 

p<0,001), Relacionamento com os Professores (F=3,295, p=0,011), Gestão do Tempo 

(F=6,372, p<0,001), Adaptação à Instituição (F=14,697, p<0,001), Gestão dos Recursos 

Económicos (F=7,223, p<0,001), Auto-Confiança (F=13,408, p<0,001), Relacionamento 

com os Colegas (F=3,292, p=0,011), Percepção Pessoal de Competência (F=10,439 

p<0,001), Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares (F=13,094, p<0,001) e 

Realização de Exames (F=11,793, p<0,001). 

 

Através da análise dos valores de Eta parcial ao quadrado, podemos verificar que 

as variáveis dependentes mais relacionadas com os factores do modelo (Género, Saída 

de Casa e Idade) são a Adaptação à Instituição, Auto-Confiança, Envolvimento em 

Actividades Extra-Curriculares, Realização de Exames, Autonomia, Percepção Pessoal 

de Competência e Métodos de Estudo, por esta ordem, seguidas dos factores Gestão 

dos Recursos Económicos, Gestão do Tempo, Bases de Conhecimento para o Curso e 

Bem-Estar Psicológico. 

 
Tabela 34 – MANOVA 

Hipótese 2: Vivências Académicas - testes dos efeitos entre sujeitos (Modelo Global) 
Fonte: MODELO GLOBAL 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Bases de Conhecimento para o Curso 296,344 4 74,086 6,064 0,000** 0,038 
Relacionamento com a Família 5,588 4 1,397 0,056 0,994 0,000 
Autonomia 1457,898 4 364,474 10,454 0,000** 0,064 
Métodos de Estudo 950,777 4 237,694 9,279 0,000** 0,057 
Desenvolvimento da Carreira 164,649 4 41,162 0,784 0,536 0,005 
Bem-Estar Físico 218,714 4 54,679 1,137 0,338 0,007 
Bem-Estar Psicológico 1881,649 4 470,412 5,408 0,000** 0,034 
Relacionamento com os Professores 736,470 4 184,118 3,295 0,011* 0,021 
Adaptação ao Curso 152,384 4 38,096 0,677 0,608 0,004 
Gestão do Tempo 464,767 4 116,192 6,372 0,000** 0,040 
Adaptação à Instituição 1957,181 4 489,295 14,697 0,000** 0,087 
Gestão dos Recursos Económicos 1232,057 4 308,014 7,223 0,000** 0,045 
Auto-Confiança 2313,018 4 578,254 13,408 0,000** 0,080 
Relacionamento com os Colegas 807,404 4 201,851 3,292 0,011* 0,021 
Percepção Pessoal de Competência 937,302 4 234,326 10,439 0,000** 0,064 
Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares 1905,777 4 476,444 13,094 0,000** 0,078 
Realização de Exames 1524,385 4 381,096 11,793 0,000** 0,071 

 *p<0,05; **p<0,001 

 

 Na Tabela 35, apresentam-se os valores obtidos para cada factor. 

 

Relativamente à Idade, verifica-se que existe uma relação significativa entre a 

Idade e as variáveis Bases de Conhecimento para o Curso (F=6,413, p=0,012), 

Autonomia (F=11,328, p=0,001), Métodos de Estudo (F=16,713, p<0,001), Gestão do 

Tempo (F=12,571, p<0,001), Adaptação à Instituição (F=45,378, p<0,001), Gestão dos 

Recursos Económicos (F=23,987, p<0,001), Auto-Confiança (F=18,987, p<0,001), 
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Relacionamento com os Colegas (F=4,028, p=0,045), Percepção Pessoal de 

Competência (F=9,571, p=0,002), Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares 

(F=14,899, p<0,001) e Realização de Exames (F=6,724, p=0,010). 

 

Relativamente ao Género, verifica-se que existe uma relação significativa entre o 

Género e as variáveis Autonomia (F=13,600, p<0,001), Métodos de Estudo (F=11,395, 

p=0,001), Bem-Estar Psicológico (F=7,404, p=0,007), Relacionamento com os 

Professores (F=6,501, p=0,011), Gestão do Tempo (F=6,157, p=0,013), Adaptação à 

Instituição (F=6,306, p=0,012), Gestão dos Recursos Económicos (F=4,909, p=0,027) 

Auto-Confiança (F=14,208, p<0,001), Relacionamento com os Colegas (F=3,903, 

p=0,049), Percepção Pessoal de Competência (F=15,890, p<0,001), Envolvimento em 

Actividades Extra-Curriculares (F=19,701, p<0,001) e Realização de Exames (F=22,786, 

p<0,001). 

 

Relativamente à Saída de Casa, verifica-se que existe uma relação significativa 

entre a Saída de Casa e as variáveis Bases de Conhecimento para o Curso (F=8,379, 

p=0,004) e Auto-Confiança (F=5,072, p=0,025). 

 

Relativamente ao efeito de interacção entre o Género e Saída de Casa, verifica-se 

que não existe uma relação significativa com nenhuma das dimensões das Vivências 

Académicas. 

 
Tabela 35 – MANOVA 

Hipótese 2: Vivências Académicas - testes dos efeitos entre sujeitos  

(Idade, Género, Saída de Casa, Interacção entre Género e Saída de Casa) 
Fonte: IDADE 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Bases de Conhecimento para o Curso 78,351 1 78,351 6,413 0,012* 0,010 
Relacionamento com a Família 2,387 1 2,387 0,096 0,757 0,000 
Autonomia 394,954 1 394,954 11,328 0,001* 0,018 
Métodos de Estudo 428,140 1 428,140 16,713 0,000** 0,026 
Desenvolvimento da Carreira 77,464 1 77,464 1,476 0,225 0,002 
Bem-Estar Físico 2,798 1 2,798 0,058 0,810 0,000 
Bem-Estar Psicológico 120,295 1 120,295 1,383 0,240 0,002 
Relacionamento com os Professores 25,224 1 25,224 0,451 0,502 0,001 
Adaptação ao Curso 98,104 1 98,104 1,743 0,187 0,003 
Gestão do Tempo 229,248 1 229,248 12,571 0,000** 0,020 
Adaptação à Instituição 1510,781 1 1510,781 45,378 0,000** 0,069 
Gestão dos Recursos Económicos 1022,916 1 1022,916 23,987 0,000** 0,038 
Auto-Confiança 818,869 1 818,869 18,987 0,000** 0,030 
Relacionamento com os Colegas 246,972 1 246,972 4,028 0,045* 0,007 
Percepção Pessoal de Competência 214,851 1 214,851 9,571 0,002* 0,015 
Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares 542,125 1 542,125 14,899 0,000** 0,024 
Realização de Exames 217,288 1 217,288 6,724 0,010* 0,011 
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Tabela 35 (cont.) – MANOVA 

Hipótese 2: Vivências Académicas - testes dos efeitos entre sujeitos 

(Idade, Género, Saída de Casa, Interacção entre Género e Saída de Casa) 
Fonte: GÉNERO 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Bases de Conhecimento para o Curso 21,297 1 21,297 1,743 0,187 0,003 
Relacionamento com a Família 0,436 1 0,436 0,017 0,895 0,000 
Autonomia 474,186 1 474,186 13,600 0,000** 0,022 
Métodos de Estudo 291,909 1 291,909 11,395 0,001* 0,018 
Desenvolvimento da Carreira 9,028 1 9,028 0,172 0,678 0,000 
Bem-Estar Físico 8,734 1 8,734 0,182 0,670 0,000 
Bem-Estar Psicológico 644,017 1 644,017 7,404 0,007* 0,012 
Relacionamento com os Professores 363,313 1 363,313 6,501 0,011* 0,010 
Adaptação ao Curso 2,990 1 2,990 0,053 0,818 0,000 
Gestão do Tempo 112,280 1 112,280 6,157 0,013* 0,010 
Adaptação à Instituição 209,932 1 209,932 6,306 0,012* 0,010 
Gestão dos Recursos Económicos 209,346 1 209,346 4,909 0,027* 0,008 
Auto-Confiança 612,746 1 612,746 14,208 0,000** 0,023 
Relacionamento com os Colegas 239,278 1 239,278 3,903 0,049* 0,006 
Percepção Pessoal de Competência 356,686 1 356,686 15,890 0,000** 0,025 
Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares 716,843 1 716,843 19,701 0,000** 0,031 
Realização de Exames 736,352 1 736,352 22,786 0,000** 0,036 
Fonte: SAÍDA DE CASA 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Bases de Conhecimento para o Curso 102,367 1 102,367 8,379 0,004* 0,013 
Relacionamento com a Família ,911 1 0,911 0,036 0,849 0,000 
Autonomia 127,666 1 127,666 3,662 0,056 0,006 
Métodos de Estudo 91,872 1 91,872 3,586 0,059 0,006 
Desenvolvimento da Carreira 23,346 1 23,346 0,445 0,505 0,001 
Bem-Estar Físico 107,192 1 107,192 2,228 0,136 0,004 
Bem-Estar Psicológico 271,559 1 271,559 3,122 0,078 0,005 
Relacionamento com os Professores 78,165 1 78,165 1,399 0,237 0,002 
Adaptação ao Curso 46,473 1 46,473 0,826 0,364 0,001 
Gestão do Tempo 8,917 1 8,917 0,489 0,485 0,001 
Adaptação à Instituição 9,504 1 9,504 0,285 0,593 0,000 
Gestão dos Recursos Económicos 18,107 1 18,107 0,425 0,515 0,001 
Auto-Confiança 218,731 1 218,731 5,072 0,025* 0,008 
Relacionamento com os Colegas 114,067 1 114,067 1,861 0,173 0,003 
Percepção Pessoal de Competência 71,239 1 71,239 3,174 0,075 0,005 
Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares 35,637 1 35,637 0,979 0,323 0,002 
Realização de Exames 87,365 1 87,365 2,703 0,101 0,004 
Fonte: GÉNERO * SAÍDA DE CASA 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F P Eta parcial2 

Bases de Conhecimento para o Curso 3,763 1 3,763 0,308 0,579 0,001 
Relacionamento com a Família 0,867 1 ,867 0,035 0,852 0,000 
Autonomia 14,712 1 14,712 0,422 0,516 0,001 
Métodos de Estudo 1,961 1 1,961 0,077 0,782 0,000 
Desenvolvimento da Carreira 1,593 1 1,593 0,030 0,862 0,000 
Bem-Estar Físico 81,879 1 81,879 1,702 0,192 0,003 
Bem-Estar Psicológico 102,075 1 102,075 1,174 0,279 0,002 
Relacionamento com os Professores 2,565 1 2,565 0,046 0,830 0,000 
Adaptação ao Curso 2,554 1 2,554 0,045 0,831 0,000 
Gestão do Tempo 3,393 1 3,393 0,186 0,666 0,000 
Adaptação à Instituição 19,392 1 19,392 0,582 0,446 0,001 
Gestão dos Recursos Económicos 21,618 1 21,618 0,507 0,477 0,001 
Auto-Confiança 1,906 1 1,906 0,044 0,834 0,000 
Relacionamento com os Colegas 5,198 1 5,198 0,085 0,771 0,000 
Percepção Pessoal de Competência 8,928 1 8,928 0,398 0,528 0,001 
Envolvimento  em Actividades Extra-Curriculares 35,860 1 35,860 0,986 0,321 0,002 
Realização de Exames 3,663 1 3,663 0,113 0,736 0,000 

 *p<0,05; **p<0,001 

 

 

Na interpretação dos resultados (Análise por Género e Análise por Saída de 

Casa), que seguidamente faremos, como as variáveis têm apenas duas categorias, não 
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há necessidade de realizar qualquer teste Post-Hoc: as diferenças significativas, a 

existirem, são entre as duas categorias. 

 

 

Análise por Género: 

 

No Gráfico 11A, mostra-se que a Autonomia apresenta um valor médio superior 

para o Género Masculino, sendo as diferenças estatisticamente significativas (Género 

Masculino: Média=45,42, DP=6,14; Género Feminino: Média=42,86, DP=5,96). Os 

Métodos de Estudo apresentam um valor médio superior para o Género Feminino, sendo 

as diferenças estatisticamente significativas (Género Masculino: Média=37,00, DP=5,91; 

Género Feminino: Média=38,91, DP=4,94). 

 
Gráfico 11A – Hipótese 2 

Vivências Académicas: Análise por Género 
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De acordo com o Gráfico 11B, o Bem-Estar Psicológico (Género Masculino: 

Média=50,49 DP=9,80; Género Feminino: Média=46,57, DP=9,22), Relacionamento com 

os Professores (Género Masculino: Média=47,36, DP=7,46; Género Feminino: 

Média=44,85, DP=7,47), Adaptação à Instituição (Género Masculino: Média=41,15 

DP=5,92; Género Feminino: Média=39,14, DP=5,98) e Gestão dos Recursos Económicos 

(Género Masculino: Média=27,84, DP=6,52; Género Feminino: Média=26,45 DP=6,66), 

apresentam um valor médio superior para os jovens do sexo masculino, sendo as 

diferenças estatisticamente significativas. A Gestão do Tempo apresenta um valor médio 

superior para o género feminino, sendo as diferenças estatisticamente significativas 

(Género Masculino: Média=26,43, DP=4,68; Género Feminino: Média=27,81, DP=4,22). 

A Adaptação ao Curso apresenta algumas variações em função do Género, no entanto, 

as diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 
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Gráfico 11B – Hipótese 2 

Vivências Académicas: Análise por Género 
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No Gráfico 11C, observa-se que as variáveis Auto-Confiança (Género Masculino: 

Média=44,60 DP=6,22; Género Feminino: Média=41,47, DP=6,82), Relacionamento com 

os Colegas (Género Masculino: Média=60,05, DP=7,47; Género Feminino: Média=57,95, 

DP=7,93), Percepção Pessoal de Competência (Género Masculino: Média=37,21, 

DP=5,21; Género Feminino: Média=34,98, DP=4,70), Envolvimento em Actividades Extra-

Curriculares (Género Masculino: Média=35,47, DP=6,92; Género Feminino: Média=31,79 

DP=5,88) e Realização de Exames (Género Masculino: Média=34,73, DP=5,93; Género 

Feminino: Média=31,40, DP=5,68), apresentam um valor médio superior para o género 

masculino, sendo as diferenças estatisticamente significativas. 

 
Gráfico 11C – Hipótese 2 

Vivências Académicas: Análise por Género 
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Análise por Saída de Casa: 

 
Mostra-se no Gráfico 12A, que as Bases de Conhecimento para o Curso 

apresentam um valor médio superior para os que não saíram de casa, sendo as 

diferenças estatisticamente significativas (Saída de Casa Não: Média=22,56, DP=3,37; 
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Saída de Casa Sim: Média=21,37, DP=3,90). O Relacionamento com a Família, 

Autonomia, Métodos de Estudo Desenvolvimento da Carreira e Bem-Estar Físico tendem 

a apresentar valores médio superior para os que não saíram de casa, no entanto, as 

diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 

 
Gráfico 12A – Hipótese 2 

Vivências Académicas: Análise por Saída de Casa 

0 10 20 30 40 50 60

Bases de Conhecimento para o Curso

Relacionamento com a Família

Autonomia

Métodos de Estudo

Desenvolvimento da Carreira

Bem-Estar Físico

Valor médio observado

Saída de Casa Não Saída de Casa Sim  
 

No Gráfico 12B é possível verificar que, o Bem-Estar Psicológico, Relacionamento 

com os Professores, Adaptação ao Curso, Gestão do Tempo, Adaptação à Instituição, 

Gestão dos Recursos Económicos, tendem a apresentar valor médio superior para os 

que não saíram de casa, no entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente 

significativas. 

 
Gráfico 12B – Hipótese 2 

Vivências Académicas: Análise por Saída de Casa 
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Através da análise do Gráfico 12C, constata-se que a Auto-Confiança apresenta 

um valor médio superior para os que não saíram de casa, sendo as diferenças 

estatisticamente significativas (Saída de Casa Não: Média=42,66, DP=6,59; Saída de 

Casa Sim: Média=40,38, DP=7,18). As variáveis Relacionamento com os Colegas, 

Percepção Pessoal de Competência, Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares e 
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Realização de Exames tendem a apresentar valor médio superior para os que não saíram 

de casa, no entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 

 
Gráfico 12C – Hipótese 2 

Vivências Académicas: Análise por Saída de Casa 
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Apresentam-se, no Anexo E, os gráficos que ilustram a variação de valores 

médios de cada dimensão, para os que saíram de casa ou não, dentro de cada Género. 

 

 

Para perceber a relação entre a Idade e os factores das Vivências Académicas, 

como todas as variáveis, cuja relação se pretende estudar, são variáveis quantitativas, 

pode ser utilizado o coeficiente de correlação de Pearson. 

 

É necessário verificar a normalidade das distribuições das variáveis, com o teste 

K-S (Kolmogorov-Smirnov com a correcção de Lilliefors). Aplicando este teste para a 

Idade, obtêm-se os seguintes resultados (Tabela 36): 

 
Tabela 36 – Teste K-S 

Hipótese 2: Idade  

 K-S (a) 
 Estatística gl Valor de prova 
Idade 0,184 620 0,000 
(a)  Correcção de significância de Lilliefors 

 

Para que se possa aplicar um teste paramétrico, tem que se verificar H0 para 

todas as variáveis relacionadas. Neste caso, como tal não se verifica para a Idade, que 

será relacionada com todas as outras variáveis, a análise através dos coeficientes de 

correlação de Pearson não é válida. Assim sendo, deve utilizar-se o coeficiente de 
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correlação de Spearman, que não é sensível a assimetrias de distribuição e não exige a 

normalidade da distribuição dos dados. 

 

Na tabela seguinte (Tabela 37), em cada célula, que relaciona as variáveis que 

nela se cruzam, apresenta-se o valor do coeficiente de correlação de Spearman (r) e o 

valor da significância ou valor de prova do teste. 

 
Tabela 37 – Correlação de Spearman 

Hipótese 2: Vivências Académicas - Idade 

Subescalas Vivências Académicas  Idade 

Bases de Conhecimento para o Curso r 0,126 
p 0,002* 

Relacionamento com a Família r 0,026 
p 0,519 

Autonomia r 0,146 
p 0,000** 

Métodos de Estudo  r 0,160 
p 0,000** 

Desenvolvimento de Carreira  r 0,061 
p 0,129 

Bem-Estar Físico r -0,028 
p 0,482 

Bem-Estar Psicológico  r 0,031 
p 0,436 

Relacionamento com  os Professores r -0,020 
p 0,615 

Adaptação ao Curso r -0,029 
p 0,478 

Gestão do Tempo r 0,148 
p 0,000** 

Adaptação à Instituição  r -0,264 
p 0,000** 

Gestão dos Recursos Económicos  r -0,184 
p 0,000** 

Auto-Confiança r 0,181 
p 0,000** 

Relacionamento com os Colegas r -0,054 
p 0,180 

Percepção Pessoal de Competência r 0,131 
p 0,001* 

Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares r -0,133 
p 0,001* 

Realização de Exames r 0,095 
p 0,019* 

 *p<0,05; **p<0,001 

 

Verifica-se uma relação positiva estatisticamente significativa forte entre a Idade e 

a Autonomia (r(620)=0,146, p<0,001), Métodos de Estudo (r(620)=0,160, p<0,001), 

Gestão do Tempo (r(620)=0,148, p<0,001) e a Auto-Confiança (r(620)=0,181, p<0,001). 

Verifica-se uma relação positiva estatisticamente significativa entre a Idade e Bases de 

Conhecimento para o Curso (r(620)=0,126, p=0,002), Percepção Pessoal de 

Competência (r(620)=0,131, p=0,001) e Realização de Exames (r(620)=0,095, p=0,019). 

Como todas correspondem a relações positivas, significa que à medida que aumenta a 

Idade, aumentam os valores apresentados nestas subescalas das Vivências Académicas. 
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Verifica-se uma relação negativa estatisticamente significativa forte entre a Idade 

e a Adaptação à Instituição (r(620)=-0,264, p<0,001) e a Gestão dos Recursos 

Económicos (r(620)=-0,184, p<0,001). Verifica-se uma relação negativa estatisticamente 

significativa entre a Idade e o Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares (r(620)=-

0,133, p=0,001). Como correspondem a relações negativas, significa que à medida que 

aumenta a Idade, diminuem os valores apresentados nestas dimensões. 

 

 

Saúde Mental 

 

Pressupostos do modelo MANOVA: 

 

Os resultados obtidos (ver Tabela 38), indicam que se rejeita a hipótese de 

igualdade de variâncias dentro dos grupos para apenas uma das VDs em análise: a 

Perda de Controlo Emocional/Comportamental (p<0,05). Sendo assim, verifica-se o 

pressuposto da homogeneidade de variâncias, apenas com uma excepção. 

 
Tabela 38 – MANOVA 

Hipótese 2: Saúde Mental - teste de Levene 

 F gl1 gl2 p 

Ansiedade 1,095 3 616 0,350 
Depressão 1,231 3 616 0,297 
Perda de Controlo Emocional/Comportamental 3,332 3 616 0,019* 
Afecto Positivo 1,391 3 616 0,245 
Laços Emocionais 0,569 3 616 0,636 
Distress Psicológico 1,609 3 616 0,186 
Bem-Estar Psicológico 0,693 3 616 0,556 

 *p<0,05 

 

O teste M de Box à homogeneidade de variância-covariância não pôde ser 

calculado, pois existem menos de duas matrizes de covariância com células não 

singulares. 

 

Resultados 
 

De acordo com a Tabela 39, os resultados de todos os testes, indicam que o 

factor Género e a variável Idade são estatisticamente significativos para explicar as 

variáveis dependentes (p<0,05), para o factor Saída de Casa e para os efeitos de 

interacção (Género * Saída de Casa), os resultados dos testes indicam que estes não 

são estatisticamente significativos para explicar as variáveis dependentes (p>0,05). 
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O Eta parcial ao quadrado apresenta valores superiores para a Idade, seguido dos 

valores para o Género, apresentando valores inferiores para a Saída de Casa e o efeito 

de interacção Género * Saída de Casa, que já vimos não serem significativos. A 

contribuição da Idade para a explicação do modelo é superior à contribuição do Género. 

 
Tabela 39 – MANOVA 

Hipótese 2: Saúde Mental - testes multivariados 

Factor  Valor F gl hipótese gl erro p Eta parcial2 

Intercepção Traço de Pillai 0,202 30,851 5,000 611,000 0,000** 0,202 
  Lambda de Wilks 0,798 30,851 5,000 611,000 0,000** 0,202 
  Traço de Hotelling 0,252 30,851 5,000 611,000 0,000** 0,202 
  Maior raiz de Roy 0,252 30,851 5,000 611,000 0,000** 0,202 
Idade Traço de Pillai 0,035 4,368 5,000 611,000 0,001* 0,035 
  Lambda de Wilks 0,965 4,368 5,000 611,000 0,001* 0,035 
  Traço de Hotelling 0,036 4,368 5,000 611,000 0,001* 0,035 
  Maior raiz de Roy 0,036 4,368 5,000 611,000 0,001* 0,035 
Género Traço de Pillai 0,028 3,584 5,000 611,000 0,003* 0,028 
  Lambda de Wilks 0,972 3,584 5,000 611,000 0,003* 0,028 
  Traço de Hotelling 0,029 3,584 5,000 611,000 0,003* 0,028 
  Maior raiz de Roy 0,029 3,584 5,000 611,000 0,003* 0,028 
Saída Casa Traço de Pillai 0,011 1,369 5,000 611,000 0,234 0,011 
  Lambda de Wilks 0,989 1,369 5,000 611,000 0,234 0,011 
  Traço de Hotelling 0,011 1,369 5,000 611,000 0,234 0,011 
  Maior raiz de Roy 0,011 1,369 5,000 611,000 0,234 0,011 
Género * Saída Casa Traço de Pillai 0,008 0,959 5,000 611,000 0,442 0,008 
  Lambda de Wilks 0,992 0,959 5,000 611,000 0,442 0,008 
  Traço de Hotelling 0,008 0,959 5,000 611,000 0,442 0,008 
  Maior raiz de Roy 0,008 0,959 5,000 611,000 0,442 0,008 

**p<0,001, *p<0,05 

 

Para o Modelo Global (ver Tabela 40), todas as variáveis estão relacionadas com 

os factores Género, Saída de Casa e Idade, de forma estatisticamente muito significativa: 

Ansiedade (F=6,653, p<0,001), Depressão (F=6,341, p<0,001), Perda de Controlo 

Emocional/Comportamental (F=7,390, p<0,001), Afecto Positivo (F=5,815, p<0,001), 

Laços Emocionais (F=5,252, p<0,001), Distress Psicológico (F=7,449, p<0,001) e Bem-

Estar Psicológico (F=6,154, p<0,001). 

  

Através da análise dos valores de Eta parcial ao quadrado, podemos verificar que 

as variáveis dependentes mais relacionadas com os factores do modelo (Género, Saída 

de Casa e Idade), são: a Perda de Controlo Emocional/Comportamental, Distress 

Psicológico, Ansiedade, Depressão, Bem-Estar Psicológico, Afecto Positivo e Laços 

Emocionais, por esta ordem. 
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Tabela 40 – MANOVA 

Hipótese 2: Saúde Mental - testes dos efeitos entre sujeitos (Modelo Global) 
Fonte: MODELO GLOBAL 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Ansiedade 1901,829 4 475,457 6,653 0,000* 0,041 
Depressão 457,708 4 114,427 6,341 0,000* 0,040 
Perda de Controlo Emocional/Comportamental 1475,009 4 368,752 7,390 0,000* 0,046 
Afecto Positivo 1675,454 4 418,864 5,815 0,000* 0,036 
Laços Emocionais 225,780 4 56,445 5,252 0,000* 0,033 
Distress Psicológico 10493,149 4 2623,287 7,449 0,000* 0,046 
Bem-Estar Psicológico 2819,618 4 704,905 6,154 0,000* 0,038 

 *p<0,001 

 

Na Tabela 41, apresentam-se os valores obtidos para cada factor. 

 

Relativamente à Idade, verifica-se que existe uma relação estatisticamente 

significativa entre a Idade e as variáveis Laços Emocionais (F=13,274, p<0,001) e Bem-

Estar Psicológico (F=5,882, p=0,016). 

 
Relativamente ao Género, verifica-se que existe uma relação significativa entre o 

Género e as subescalas de Ansiedade (F=11,803, p=0,001), Depressão (F=16,473, 

p<0,001), Perda de Controlo Emocional/Comportamental (F=14,649, p<0,001) Afecto 

Positivo (F=7,940, p=0,005), Distress Psicológico (F=15,264, p<0,001) e Bem-Estar 

Psicológico (F=7,614, p=0,006).  
 
Relativamente à Saída de Casa, verifica-se que não existe uma relação 

significativa com nenhuma das subescalas do MHI. 

 
Relativamente ao efeito de interacção entre o Género e Saída de Casa, verifica-se 

igualmente que não existe uma relação significativa com nenhuma das subescalas. 
 

Tabela 41 – MANOVA 

Hipótese 2: Saúde Mental - testes dos efeitos entre sujeitos  

(Idade, Género, Saída de Casa, Interacção entre Género e Saída de Casa) 
Fonte: IDADE 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Ansiedade 128,785 1 128,785 1,802 0,180 0,003 
Depressão 1,255 1 1,255 0,070 0,792 0,000 
Perda de Controlo Emocional/Comportamental 116,624 1 116,624 2,337 0,127 0,004 
Afecto Positivo 196,316 1 196,316 2,725 0,099 0,004 
Laços Emocionais 142,667 1 142,667 13,274 0,000** 0,021 
Distress Psicológico 541,397 1 541,397 1,537 0,215 0,002 
Bem-Estar Psicológico 673,694 1 673,694 5,882 0,016* 0,009 
Fonte: GÉNERO 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Ansiedade 843,485 1 843,485 11,803 0,001* 0,019 
Depressão 297,265 1 297,265 16,473 0,000** 0,026 
Perda de Controlo Emocional/Comportamental 730,949 1 730,949 14,649 0,000** 0,023 
Afecto Positivo 571,959 1 571,959 7,940 0,005* 0,013 
Laços Emocionais 31,541 1 31,541 2,935 0,087 0,005 
Distress Psicológico 5375,860 1 5375,860 15,264 0,000** 0,024 
Bem-Estar Psicológico 872,129 1 872,129 7,614 0,006* 0,012 
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Tabela 41 (cont.) – MANOVA 

Hipótese 2: Saúde Mental - testes dos efeitos entre sujeitos  

(Idade, Género, Saída de Casa, Interacção entre Género e Saída de Casa) 
Fonte: SAÍDA DE CASA 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Ansiedade 91,238 1 91,238 1,277 0,259 0,002 
Depressão 3,119 1 3,119 0,173 0,678 0,000 
Perda de Controlo Emocional/Comportamental 85,551 1 85,551 1,715 0,191 0,003 
Afecto Positivo 204,044 1 204,044 2,833 0,093 0,005 
Laços Emocionais 9,270 1 9,270 0,862 0,353 0,001 
Distress Psicológico 423,017 1 423,017 1,201 0,274 0,002 
Bem-Estar Psicológico 300,297 1 300,297 2,622 0,106 0,004 
Fonte: GÉNERO * SAÍDA DE CASA 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Ansiedade 61,209 1 61,209 0,857 0,355 0,001 
Depressão 0,159 1 0,159 0,009 0,925 0,000 
Perda de Controlo Emocional/Comportamental 5,881 1 5,881 0,118 0,731 0,000 
Afecto Positivo 70,271 1 70,271 0,976 0,324 0,002 
Laços Emocionais 1,573 1 1,573 0,146 0,702 0,000 
Distress Psicológico 113,377 1 113,377 0,322 0,571 0,001 
Bem-Estar Psicológico 50,816 1 50,816 0,444 0,506 0,001 

 *p<0,05; **p<0,001 

 

Na interpretação dos resultados (Análise por Género e Análise por Saída de 

Casa), que seguidamente faremos, como as variáveis têm apenas duas categorias, não 

realizaremos qualquer teste Post-Hoc: as diferenças significativas, a existirem, são entre 

as duas categorias. 

 
 

Análise por Género: 
 

Verificam-se diferenças estatisticamente significativas nas subescalas de 

Ansiedade (Género Masculino: Média=43,27, DP=8,50; Género Feminino: Média=39,09, 

DP=8,44), Depressão (Género Masculino: Média=22,44, DP=4,02; Género Feminino: 

Média=20,27, DP=4,28), Perda de Controlo Emocional/Comportamental (Género 

Masculino: Média=43,08, DP=6,13; Género Feminino: Média=39,50, DP=7,27), Afecto 

Positivo (Género Masculino: Média=42,73, DP=8,63; Género Feminino: Média=39,11, 

DP=8,47), Distress Psicológico (Género Masculino: Média=108,80, DP=17,77; Género 

Feminino: Média=98,88, DP=18,98), e Bem-Estar Psicológico (Género Masculino: 

Média=55,81, DP=10,96; Género Feminino: Média=51,53, DP=10,70), que apresentam 

um valor médio superior para o género masculino. Os Laços Emocionais apresentam 

valores médios ligeiramente superiores para o género masculino, no entanto, as 

diferenças observadas não são estatisticamente significativas (ver Gráfico 13). 
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Gráfico 13 – Hipótese 2 

Saúde Mental: Análise por Género 

 
 

 
Análise por Saída de Casa: 

 

De acordo com o Gráfico 14, todas as dimensões da escala apresentam 

pequenas variações, algumas tendem a apresentar valor médio superior para os que não 

saíram de casa, no entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente 

significativas. 

 
Gráfico 14 – Hipótese 2 

Saúde Mental: Análise por Saída de Casa 

 
 

 

No Anexo F, apresentam-se os gráficos que ilustram a variação de valores médios 

de cada dimensão, para os estudantes que Saíram de Casa ou não, em função do 

Género. 
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Para perceber a relação entre a Idade e os factores da Saúde Mental, pelas 

razões apresentadas para as Vivências Académicas, deve utilizar-se o coeficiente de 

correlação de Spearman. 

 

Pela análise da Tabela 42, constata-se a existência de uma relação positiva 

estatisticamente significativa forte entre a Idade e a subescala Laços Emocionais 

(r(620)=0,159, p<0,001). Verifica-se uma relação positiva estatisticamente significativa 

entre a Idade e a subescala Bem-Estar Psicológico (r(620)=0,096, p=0,017), significando 

que à medida que aumenta a Idade, aumentam os valores apresentados nestes factores. 

 
Tabela 42 – Correlação de Spearman 

Hipótese 2: Saúde Mental - Idade 

Subescalas Saúde Mental  Idade 

Ansiedade r 0,043 
p 0,286 

Depressão r 0,010 
p 0,812 

Perda de Controlo Emocional/Comportamental r 0,044 
p 0,272 

Afecto Positivo r 0,070 
p 0,082 

Laços Emocionais r 0,159 
p 0,000** 

Distress Psicológico r 0,038 
p 0,347 

Bem-Estar Psicológico r 0,096 
p 0,017* 

*p<0,05; **p<0,001 

 

 

Competências Pessoais 

 

Pressupostos do modelo MANOVA: 

 

Os resultados obtidos, apresentados na Tabela 43, permitem não rejeitar a 

hipótese de igualdade de variâncias dentro dos grupos para todas as VDs (p>0,05), 

excepto para as Amizades Íntimas. Sendo assim, verifica-se o pressuposto da 

homogeneidade de variâncias, com a excepção referida. 
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Tabela 43 – MANOVA 

Hipótese 2: Competências Pessoais - teste de Levene 

 F gl1 gl2 p 

Criatividade 1,313 3 615 0,269 
Competência Académica 0,065 3 615 0,979 
Competência Intelectual 0,349 3 615 0,790 
Competência Atlética 0,168 3 615 0,918 
Aparência 0,903 3 615 0,439 
Amizades Íntimas 3,039 3 615 0,029* 
Aceitação Social 1,811 3 615 0,144 
Relações com os Pais 1,714 3 615 0,163 
Relações Amorosas 0,957 3 615 0,413 
Humor 0,437 3 615 0,726 
Moralidade 2,061 3 615 0,104 
Apreciação Global 0,679 3 615 0,565 

    *p<0,05 

 

Os resultados obtidos (ver Tabela 44), conduzem à rejeição da hipótese de que as 

variâncias-covariâncias para todas as variáveis sejam iguais nos vários grupos estudados 

(p<0,001). Desta forma, não se verifica o pressuposto da homogeneidade das 

covariâncias das variáveis. Como já foi referido, a estatística M de Box é sensível a 

amostras de grande dimensão, podendo originar a detecção de pequenos desvios à 

homogeneidade. 

 
Tabela 44 – MANOVA 

Hipótese 2: Competências Pessoais - teste M de Box 

M de Box F gl1 gl2 p 

360,9 1,398 234 25457 0,000* 
*p<0,001 

 

 

Resultados 
 

De acordo com a Tabela 45, os resultados de todos os testes, indicam que o 

factor Género e a variável Idade são estatisticamente significativos para explicar as 

variáveis dependentes (p<0,001), para o factor Saída de Casa e para os efeitos de 

interacção (Género * Saída de Casa), os resultados dos testes indicam que estes não 

são estatisticamente significantes para explicar as variáveis dependentes (p>0,05). 

 

O Eta parcial ao quadrado apresenta valores superiores para o Género, seguido 

dos valores para a Idade, apresentando valores inferiores para a Saída de Casa e o 

efeito de interacção Género * Saída de Casa, que já vimos não serem significantes. A 

contribuição do Género para a explicação do modelo é superior à contribuição da Idade. 
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Tabela 45 – MANOVA 

Hipótese 2: Competências Pessoais - testes multivariados 

Factor  Valor F gl hipótese gl erro p Eta parcial2 

Intercepção Traço de Pillai 0,399 33,344 12,000 603,000 0,000* 0,399 
  Lambda de Wilks 0,601 33,344 12,000 603,000 0,000* 0,399 
  Traço de Hotelling 0,664 33,344 12,000 603,000 0,000* 0,399 
  Maior raiz de Roy 0,664 33,344 12,000 603,000 0,000* 0,399 
Idade Traço de Pillai 0,085 4,695 12,000 603,000 0,000* 0,085 
  Lambda de Wilks 0,915 4,695 12,000 603,000 0,000* 0,085 
  Traço de Hotelling 0,093 4,695 12,000 603,000 0,000* 0,085 
  Maior raiz de Roy 0,093 4,695 12,000 603,000 0,000* 0,085 
Género Traço de Pillai 0,131 7,564 12,000 603,000 0,000* 0,131 
  Lambda de Wilks 0,869 7,564 12,000 603,000 0,000* 0,131 
  Traço de Hotelling 0,151 7,564 12,000 603,000 0,000* 0,131 
  Maior raiz de Roy 0,151 7,564 12,000 603,000 0,000* 0,131 
Saída casa Traço de Pillai 0,025 1,306 12,000 603,000 0,210 0,025 
  Lambda de Wilks 0,975 1,306 12,000 603,000 0,210 0,025 
  Traço de Hotelling 0,026 1,306 12,000 603,000 0,210 0,025 
  Maior raiz de Roy 0,026 1,306 12,000 603,000 0,210 0,025 
Género * Saída casa Traço de Pillai 0,016 0,832 12,000 603,000 0,617 0,016 
  Lambda de Wilks 0,984 0,832 12,000 603,000 0,617 0,016 
  Traço de Hotelling 0,017 0,832 12,000 603,000 0,617 0,016 
  Maior raiz de Roy 0,017 0,832 12,000 603,000 0,617 0,016 

*p<0,001 

 

Para o Modelo Global (ver Tabela 46), as variáveis Criatividade (F=8,017, 

p<0,001), Competência Académica (F=6,075, p<0,001), Competência Intelectual 

(F=13,602, p<0,001), Competência Atlética (F=21,307, p<0,001), Aparência (F=9,105, 

p<0,001),  Aceitação Social (F=2,697, p=0,030), Relações Amorosas (F=9,409, p<0,001) 

e Apreciação Global (F=7,519, p<0,001),  estão relacionadas com os factores Género, 

Saída de Casa e Idade, de forma estatisticamente significativa.  

 

Através da análise dos valores de Eta parcial ao quadrado, podemos verificar que 

as variáveis dependentes mais relacionadas com os factores do modelo (Género, Saída 

de Casa e Idade) são a Competência Atlética, Competência Intelectual, Relações 

Amorosas, Aparência, Criatividade e Apreciação Global, por esta ordem. 

 
Tabela 46 – MANOVA 

Hipótese 2: Competências Pessoais - testes dos efeitos entre sujeitos (Modelo Global) 
Fonte: MODELO GLOBAL 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Criatividade 166,924 4 41,731 8,017 0,000** 0,050 
Competência Académica 151,961 4 37,990 6,075 0,000** 0,038 
Competência Intelectual 357,406 4 89,352 13,602 0,000** 0,081 
Competência Atlética 481,210 4 120,302 21,307 0,000** 0,122 
Aparência 342,009 4 85,502 9,105 0,000** 0,056 
Amizades Íntimas 37,993 4 9,498 1,327 0,258 0,009 
Aceitação Social 68,538 4 17,134 2,697 0,030* 0,017 
Relações com os Pais 48,027 4 12,007 1,938 0,102 0,012 
Relações Amorosas 296,729 4 74,182 9,409 0,000** 0,058 
Humor 18,182 4 4,545 1,323 0,260 0,009 
Moralidade 41,953 4 10,488 2,291 0,058 0,015 
Apreciação Global 505,983 4 126,496 7,519 0,000** 0,047 

 *p<0,05; **p<0,001 
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Na Tabela 47, apresentam-se os valores obtidos para cada factor. 

 

Relativamente à Idade, verifica-se que existe uma relação significativa entre a 

Idade e as variáveis Criatividade (F=12,237, p=0,001), Competência Académica 

(F=10,895, p=0,001), Competência Intelectual (F=17,106, p<0,001), Aparência 

(F=13,993, p<0,001), Relações Amorosas (F=30,115, p<0,001), Humor (F=5,089, 

p=0,024), Moralidade (F=4,392, p=0,037) e Apreciação Global (F=8,537, p=0,004). 

 

Relativamente ao Género, verifica-se que existe uma relação forte entre o Género 

e as variáveis Criatividade (F=11,120, p=0,001), Competência Intelectual (F=11,924, 

p=0,001), Competência Atlética (F=65,003, p<0,001), Aparência (F=16,396, p<0,001), 

Aceitação Social (F=6,002, p=0,015), Relações com os Pais (F=6,685, p=0,010) e 

Apreciação Global (F=5,987, p=0,015). 

 

Relativamente à Saída de Casa, verifica-se que existe uma relação significativa 

entre a Saída de Casa e as variáveis Competência Académica (F=4,257, p=0,040), 

Competência Intelectual (F=8,430, p=0,004) e Apreciação Global (F=5,876, p=0,016). 

 

Relativamente ao efeito de interacção entre o Género e a Saída de Casa, 

constata-se que não existe uma relação significativa com nenhuma das variáveis. 

 
Tabela 47 – MANOVA 

Hipótese 2: Competências Pessoais - testes dos efeitos entre sujeitos 

(Idade, Género, Saída de Casa, Interacção entre Género e Saída de Casa) 
Fonte: IDADE 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Criatividade 63,696 1 63,696 12,237 0,001* 0,010 
Competência Académica 68,133 1 68,133 10,895 0,001* 0,036 
Competência Intelectual 112,367 1 112,367 17,106 0,000** 0,030 
Competência Atlética 4,422 1 4,422 0,783 0,377 0,005 
Aparência 131,411 1 131,411 13,993 0,000** 0,003 
Amizades Íntimas 0,107 1 0,107 0,015 0,903 0,020 
Aceitação Social 0,784 1 0,784 0,123 0,725 0,013 
Relações com os Pais 5,891 1 5,891 0,951 0,330 0,012 
Relações Amorosas 237,440 1 237,440 30,115 0,000** 0,012 
Humor 17,481 1 17,481 5,089 0,024* 0,003 
Moralidade 20,105 1 20,105 4,392 0,037* 0,005 
Apreciação Global 143,628 1 143,628 8,537 0,004* 0,028 
Fonte: GÉNERO 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Criatividade 57,884 1 57,884 11,120 0,001* 0,018 
Competência Académica 6,339 1 6,339 1,014 0,314 0,002 
Competência Intelectual 78,327 1 78,327 11,924 0,001* 0,019 
Competência Atlética 367,023 1 367,023 65,003 0,000** 0,096 
Aparência 153,971 1 153,971 16,396 0,000** 0,026 
Amizades Íntimas 1,589 1 1,589 0,222 0,638 0,000 
Aceitação Social 38,131 1 38,131 6,002 0,015* 0,010 
Relações com os Pais 41,410 1 41,410 6,685 0,010* 0,011 
Relações Amorosas 17,382 1 17,382 2,205 0,138 0,004 
Humor 0,016 1 0,016 0,005 0,945 0,000 
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Tabela 47 (cont.).– MANOVA 

Hipótese 2: Competências Pessoais - testes dos efeitos entre sujeitos 

(Idade, Género, Saída de Casa, Interacção entre Género e Saída de Casa) 
Fonte: GÉNERO 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Moralidade 1,769 1 1,769 0,387 0,534 0,001 
Apreciação Global 100,718 1 100,718 5,987 0,015* 0,010 
Fonte: SAÍDA DE CASA 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Criatividade 4,331 1 4,331 0,832 0,362 0,001 
Competência Académica 26,623 1 26,623 4,257 0,040* 0,007 
Competência Intelectual 55,375 1 55,375 8,430 0,004* 0,014 
Competência Atlética 2,475 1 2,475 0,438 0,508 0,001 
Aparência 0,006 1 0,006 0,001 0,980 0,000 
Amizades Íntimas 18,528 1 18,528 2,589 0,108 0,004 
Aceitação Social 5,478 1 5,478 0,862 0,353 0,001 
Relações com os Pais 5,392 1 5,392 0,871 0,351 0,001 
Relações Amorosas 1,307 1 1,307 0,166 0,684 0,000 
Humor 0,651 1 0,651 0,189 0,663 0,000 
Moralidade 12,996 1 12,996 2,839 0,092 0,005 
Apreciação Global 98,854 1 98,854 5,876 0,016* 0,009 
Fonte: GÉNERO * SAÍDA DE CASA 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Criatividade 6,116 1 6,116 1,175 0,279 0,002 
Competência Académica 1,291 1 1,291 0,206 0,650 0,000 
Competência Intelectual 0,132 1 0,132 0,020 0,887 0,000 
Competência Atlética 4,917 1 4,917 0,871 0,351 0,001 
Aparência 3,703 1 3,703 0,394 0,530 0,001 
Amizades Íntimas 0,012 1 0,012 0,002 0,968 0,000 
Aceitação Social 1,789 1 1,789 0,282 0,596 0,000 
Relações com os Pais 20,573 1 20,573 3,321 0,069 0,005 
Relações Amorosas 10,154 1 10,154 1,288 0,257 0,002 
Humor 0,108 1 0,108 0,031 0,859 0,000 
Moralidade 0,423 1 0,423 0,092 0,761 0,000 
Apreciação Global 2,688 1 2,688 0,160 0,690 0,000 

 *p<0,05; **p<0,001 

 

 

Na interpretação dos resultados (Análise por Género e Análise por Saída de 

Casa), que seguidamente faremos, como as variáveis têm apenas duas categorias, não 

haverá necessidade de realizar qualquer teste Post-Hoc: as diferenças significativas, a 

existirem, são entre as duas categorias. 

 
 

Análise por Género: 
 

Verificam-se diferenças estatisticamente significativas nas subescalas de 

Criatividade (Género Masculino: Média=10,88, DP=2,13; Género Feminino: Média=10,06, 

DP=2,35), Competência Intelectual (Género Masculino: Média=13,58, DP=2,60; Género 

Feminino: Média=12,40, DP=2,63), Competência Atlética (Género Masculino: 

Média=11,42 DP=2,33; Género Feminino: Média=9,21, DP=2,38) e Aparência (Género 

Masculino: Média=11,24, DP=2,95; Género Feminino: Média=9,81, DP=3,12), que 

apresentam um valor médio superior para os jovens do sexo masculino (ver Gráfico 15A). 
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A Competência Académica e Amizades Íntimas apresentam valores médios ligeiramente 

superiores para o Género Masculino, no entanto, as diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas. 

 
Gráfico 15A – Hipótese 2 

Competências Pessoais: Análise por Género 
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De acordo com o Gráfico 15B, mostram-se significativas as diferenças nas 

subescalas de Aceitação Social (Género Masculino: Média=12,77, DP=2,21; Género 

Feminino: Média=12,07, DP=2,58) e Apreciação Global (Género Masculino: Média=21,94, 

DP=3,82; Género Feminino: Média=20,51, DP=4,22), que apresentam um valor médio 

superior para o Género Masculino. As Relações com os Pais apresentam um valor médio 

superior para as jovens do sexo feminino, sendo as diferenças estatisticamente 

significativas (Género Masculino: Média=13,01, DP=2,31; Género Feminino: 

Média=13,50, DP=2,53). As Relações Amorosas, o Humor e a Moralidade apresentam 

pequenas variações em função do Género, no entanto, as diferenças observadas não 

são estatisticamente significativas. 
 

Gráfico 15B – Hipótese 2 

Competências Pessoais: Análise por Género 
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Análise por Saída de Casa: 
 

A partir do Gráfico 16A, constatam-se diferenças estatisticamente significativas 

nas subescalas de Competência Académica (Saída de Casa Não: Média=14,12, 

DP=2,50; Saída de Casa Sim: Média=13,32, DP=2,56) e de Competência Intelectual 

(Saída de Casa Não: Média=12,88, DP=2,63; Saída de Casa Sim: Média=11,87, 

DP=2,60), que apresentam um valor médio superior para os que não saíram de casa. As 

dimensões Criatividade, Competência Atlética, Aparência e Amizades Íntimas, tendem a 

apresentar valor médio superior para os que não saíram de casa, no entanto, as 

diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 
 

Gráfico 16A – Hipótese 2 

Competências Pessoais: Análise por Saída de Casa 
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A Apreciação Global apresenta um valor médio superior para os que não saíram 

de casa, sendo as diferenças estatisticamente significativas (Saída de Casa Não: 

Média=21,10, DP=4,10; Saída de Casa Sim: Média=19,86, DP=4,28). As dimensões 

Aceitação Social, Relações com os Pais, Relações Amorosas, Humor e Moralidade 

tendem a apresentar valores médios superiores para os que não saíram de casa, no 

entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente significativas (ver Gráfico 

16B). 
 

Gráfico 16B – Hipótese 2 

Competências Pessoais: Análise por Saída de Casa 

0 5 10 15 20 25

Aceitação Social

Relações com os Pais

Relações Amorosas

Humor

Moralidade

Apreciação Global

Valor médio observado

Saída de Casa Não Saída de Casa Sim  



112 
 

Apresentam-se, no Anexo G, os gráficos que ilustram a variação de valores 

médios de cada dimensão, para os sujeitos que Saíram de Casa ou não, dentro de cada 

Género. 

 

 

Para perceber a relação entre a Idade e as subescalas das Competências 

Pessoais, pelos motivos expostos na análise das Vivências Académicas e da Saúde 

Mental, deve utilizar-se o coeficiente de correlação de Spearman. 

 

Através da Tabela 48, constata-se a existência de uma relação positiva 

estatisticamente significativa forte entre a Idade e a subescalas Criatividade 

(r(620)=0,148, p<0,001), Competência Intelectual (r(620)=0,165, p<0,001) e Relações 

Amorosas  (r(620)=0,234, p<0,001). Verifica-se uma relação positiva estatisticamente 

significativa entre a Idade e as subescalas Competência Académica (r(620)=0,122, 

p=0,002), Aparência (r(620)=0,138, p=0,001), Moralidade (r(620)=0,079, p=0,048) e 

Apreciação Global (r(620)=0,109, p=0,006). Significam estas relações que, à medida que 

aumenta a Idade, aumentam os valores apresentados nestas dimensões. Verifica-se 

também uma relação negativa estatisticamente significativa forte entre a Idade e a 

subescala Humor (r(620)=-0,084, p=0,036), significando que à medida que aumenta a 

Idade, diminuem os valores apresentados nesta dimensão das Competências Pessoais. 

 
Tabela 48 – Correlação de Spearman 

Hipótese 2: Competências Pessoais - Idade 

  Idade 

Criatividade r 0,148 
p 0,000** 

Competência Académica r 0,122 
p 0,002* 

Competência Intelectual r 0,165 
p 0,000** 

Competência Atlética r 0,036 
p 0,373 

Aparência r 0,138 
p 0,001* 

Amizades Intimas r 0,015 
p 0,714 

Aceitação Social r 0,030 
p 0,453 

Relação com os Pais r 0,041 
p 0,313 

Relações Amorosas r 0,234 
p 0,000** 

Humor r -0,084 
p 0,036* 

Moralidade r 0,079 
p 0,048* 

Apreciação Global r 0,109 
p 0,006* 

*p<0,05; **p<0,001 
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Hipótese 3: As opções de escolha de curso e instituição, influenciam 
significativamente os valores dos sujeitos na avaliação das 
Vivências Académicas, da Saúde Mental e das Competências 
Pessoais. 

 

Uma vez que, para ambas as questões, relativas às opções de escolha de curso e 

instituição, as escolhas 3.ª opção e outra opção apresentavam poucas observações, 

foram ambas integradas numa única categoria, de acordo com as Tabelas 49 e 50: 

 
Tabela 49 – Hipótese 3  

Opção por Curso Frequentado 

 Frequência Percentagem 

1.ª Opção 515 83,1 
2.ª Opção 88 14,2 
3.ª ou Outra Opção 17 2,7 
Total 620 100,0 

 

 
Tabela 50 – Hipótese 3  

Opção por Instituição do Ensino Superior 

 Frequência Percentagem 

1.ª Opção 290 46,8 
2.ª Opção 162 26,1 
3.ª ou Outra Opção 168 27,1 
Total 620 100,0 

 

 

Vivências Académicas 

 

Pressupostos do modelo MANOVA: 

 

Os resultados obtidos, apresentados na Tabela 51, permitem não rejeitar a 

hipótese de igualdade de variâncias dentro dos grupos para todas as variáveis (p>0,05), 

excepto para o Relacionamento com a Família e Envolvimento em Actividades Extra-

Curriculares. Sendo assim, verifica-se o pressuposto da homogeneidade de variâncias, 

com as excepções referidas. 
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Tabela 51 – MANOVA 

Hipótese 3: Vivências Académicas - teste de Levene 

 F gl1 gl2 p 

Bases de Conhecimento para o Curso 0,927 8 611 0,494 
Relacionamento com a Família 2,027 8 611 0,041* 
Autonomia 0,777 8 611 0,623 
Métodos de Estudo 0,567 8 611 0,805 
Desenvolvimento da Carreira 1,831 8 611 0,069 
Bem-Estar Físico 0,951 8 611 0,473 
Bem-Estar Psicológico 1,214 8 611 0,288 
Relacionamento com os Professores 0,522 8 611 0,840 
Adaptação ao Curso 1,246 8 611 0,270 
Gestão do Tempo 1,090 8 611 0,368 
Adaptação à Instituição 0,668 8 611 0,720 
Gestão dos Recursos Económicos 1,482 8 611 0,160 
Auto-Confiança 0,685 8 611 0,705 
Relacionamento com os Colegas 1,507 8 611 0,151 
Percepção Pessoal de Competência 0,602 8 611 0,776 
Envolvimento  em Actividades Extra-Curriculares 2,031 8 611 0,041* 
Realização de Exames 1,458 8 611 0,170 

 *p<0,05 
 

De acordo com a Tabela 52, os resultados obtidos conduzem à rejeição da 

hipótese de que as variâncias-covariâncias para todas as dimensões das Vivências 

Académicas, sejam iguais nos vários grupos estudados (p<0,001). Desta forma, não se 

verifica o pressuposto da homogeneidade das covariâncias das VDs, pois, como já se 

verificou anteriormente, a estatística M de Box é sensível a amostras de grande 

dimensão, originando a detecção de pequenos desvios à homogeneidade. 

 
Tabela 52 – MANOVA 

Hipótese 3: Vivências Académicas - teste M de Box 

M de Box F gl1 gl2 p 

1112,3 1,193 765 29829 0,000* 
*p<0,001 

 

 

Resultados 

 

Conforme se mostra na Tabela 53, os resultados de todos os testes, indicam que 

o factor Opção do Curso é estatisticamente significativo para explicar as variáveis 

dependentes (p<0,001), tal como o factor Opção da Instituição (p<0,05). Para os efeitos 

de interacção (Opção do Curso * Opção da Instituição), os resultados dos testes indicam 

que estes não são estatisticamente significativos para explicar as variáveis dependentes 

(p>0,05). 
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O Eta parcial ao quadrado apresenta valores superiores para a Opção do Curso, 

seguido dos valores para a Opção da Instituição. A contribuição da Opção do Curso para 

a explicação do modelo é superior à contribuição da Opção da Instituição. 

 
Tabela 53 – MANOVA 

Hipótese 3: Vivências Académicas - testes multivariados 

Factor  Valor F gl hipótese gl erro p Eta parcial2 

Intercepção Traço de Pillai 0,931 473,815 17,000 595,000 0,000** 0,931 
  Lambda de Wilks 0,069 473,815 17,000 595,000 0,000** 0,931 
  Traço de Hotelling 13,538 473,815 17,000 595,000 0,000** 0,931 
  Maior raiz de Roy 13,538 473,815 17,000 595,000 0,000** 0,931 
Opção  Traço de Pillai 0,127 2,378 34,000 1192,000 0,000** 0,064 
Curso Lambda de Wilks 0,875 2,416 34,000 1190,000 0,000** 0,065 
  Traço de Hotelling 0,140 2,454 34,000 1188,000 0,000** 0,066 
  Maior raiz de Roy 0,121 4,249 17,000 596,000 0,000** 0,108 
Opção  Traço de Pillai 0,082 1,497 34,000 1192,000 0,034* 0,041 
Instituição Lambda de Wilks 0,919 1,505 34,000 1190,000 0,032* 0,041 
  Traço de Hotelling 0,087 1,514 34,000 1188,000 0,030* 0,042 
  Maior raiz de Roy 0,069 2,432 17,000 596,000 0,001* 0,065 
Opção Curso  Traço de Pillai 0,119 1,075 68,000 2392,000 0,317 0,030 
* Opção  Lambda de Wilks 0,886 1,073 68,000 2337,267 0,322 0,030 
Instituição Traço de Hotelling 0,123 1,070 68,000 2374,000 0,327 0,030 
  Maior raiz de Roy 0,044 1,547 17,000 598,000 0,073 0,042 

*p<0,05, **p<0,001 

 

Para o Modelo Global (ver Tabela 54), as variáveis Autonomia (F=2,305, 

p=0,019), Desenvolvimento da Carreira (F=6,055, p<0,001), Relacionamento com os 

Professores (F=2,637, p=0,008), Adaptação ao Curso (F=5,910, p<0,001), Adaptação à 

Instituição (F=6,115, p<0,001) e Auto-Confiança (F=2,399, p=0,015), estão relacionadas 

com os factores Opção do Curso e da Instituição de forma estatisticamente significativa. 

 

Através da análise dos valores de Eta parcial ao quadrado, podemos verificar que 

as variáveis dependentes mais relacionadas com os factores do modelo (Opção do Curso 

e da Instituição) são a Adaptação à Instituição, Desenvolvimento da Carreira, Adaptação 

ao Curso, por esta ordem, seguidas dos factores Relacionamento com os Professores, 

Auto-Confiança e Autonomia. 

 
Tabela 54 – MANOVA 

Hipótese 3: Vivências Académicas - testes dos efeitos entre sujeitos (Modelo Global) 
Fonte: MODELO GLOBAL 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Bases de Conhecimento para o Curso 137,085 8 17,136 1,365 0,209 0,018 
Relacionamento com a Família 277,066 8 34,633 1,402 0,192 0,018 
Autonomia 670,969 8 83,871 2,305 0,019* 0,029 
Métodos de Estudo 217,515 8 27,189 1,008 0,429 0,013 
Desenvolvimento da Carreira 2383,263 8 297,908 6,055 0,000** 0,073 
Bem-Estar Físico 542,234 8 67,779 1,415 0,187 0,018 
Bem-Estar Psicológico 533,307 8 66,663 0,743 0,654 0,010 
Relacionamento com os Professores 1171,631 8 146,454 2,637 0,008* 0,033 
Adaptação ao Curso 2497,273 8 312,159 5,910 0,000** 0,072 
Gestão do Tempo 219,644 8 27,456 1,464 0,167 0,019 
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Tabela 54 (cont.) – MANOVA 

Hipótese 3: Vivências Académicas - testes dos efeitos entre sujeitos (Modelo Global) 
Fonte: MODELO GLOBAL 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Adaptação à Instituição 1662,902 8 207,863 6,115 0,000** 0,074 
Gestão dos Recursos Económicos 166,304 8 20,788 0,465 0,881 0,006 
Auto-Confiança 878,196 8 109,774 2,399 0,015* 0,030 
Relacionamento com os Colegas 347,987 8 43,498 0,696 0,695 0,009 
Percepção Pessoal de Competência 200,747 8 25,093 1,054 0,394 0,014 
Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares 334,996 8 41,875 1,068 0,384 0,014 
Realização de Exames 507,868 8 63,484 1,857 0,064 0,024 

 *p<0,05; **p<0,001 

 

Na Tabela 55, apresentam-se os valores obtidos para cada factor. 

 

Relativamente à Opção do Curso, verifica-se que existe uma relação forte entre a 

Opção do Curso e as dimensões Desenvolvimento da Carreira (F=18,805, p<0,001) e 

Adaptação ao Curso (F=17,177, p<0,001). 

 

Relativamente à Opção da Instituição, verifica-se que existe uma relação 

estatisticamente significativa entre a Opção da Instituição e a Auto-Confiança (F=3,806, 

p=0,023). 

 

Relativamente ao efeito de interacção entre a Opção do Curso e Opção da 

Instituição, verifica-se que existe uma relação estatisticamente significativa com a 

Autonomia (F=2,750, p=0,027). 

 
Tabela 55 – MANOVA 

Hipótese 3: Vivências Académicas - testes dos efeitos entre sujeitos 

(Opção do Curso, Opção da Instituição, Interacção entre Opção do Curso e Opção da Instituição) 
Fonte: OPÇÃO CURSO 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Bases de Conhecimento para o Curso 10,308 2 5,154 0,410 0,664 0,001 
Relacionamento com a Família 51,367 2 25,684 1,040 0,354 0,003 
Autonomia 158,586 2 79,293 2,179 0,114 0,007 
Métodos de Estudo 49,089 2 24,545 0,910 0,403 0,003 
Desenvolvimento da Carreira 1850,319 2 925,160 18,805 0,000** 0,058 
Bem-Estar Físico 156,147 2 78,073 1,630 0,197 0,005 
Bem-Estar Psicológico 329,499 2 164,749 1,836 0,160 0,006 
Relacionamento com os Professores 42,701 2 21,350 0,384 0,681 0,001 
Adaptação ao Curso 1814,584 2 907,292 17,177 0,000** 0,053 
Gestão do Tempo 64,355 2 32,177 1,716 0,181 0,006 
Adaptação à Instituição 136,909 2 68,455 2,014 0,134 0,007 
Gestão dos Recursos Económicos 26,694 2 13,347 0,299 0,742 0,001 
Auto-Confiança 200,422 2 100,211 2,190 0,113 0,007 
Relacionamento com os Colegas 93,970 2 46,985 0,752 0,472 0,002 
Percepção Pessoal de Competência 71,871 2 35,936 1,510 0,222 0,005 
Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares 97,706 2 48,853 1,246 0,288 0,004 
Realização de Exames 130,239 2 65,120 1,905 0,150 0,006 
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Tabela 55 (cont.) – MANOVA 

Hipótese 3: Vivências Académicas - testes dos efeitos entre sujeitos 

(Opção do Curso, Opção da Instituição, Interacção entre Opção do Curso e Opção da Instituição 
Fonte: OPÇÃO INSTITUIÇÃO 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Bases de Conhecimento para o Curso 62,130 2 31,065 2,474 0,085 0,008 
Relacionamento com a Família 97,082 2 48,541 1,966 0,141 0,006 
Autonomia 147,700 2 73,850 2,030 0,132 0,007 
Métodos de Estudo 48,366 2 24,183 0,896 0,409 0,003 
Desenvolvimento da Carreira 9,956 2 4,978 0,101 0,904 0,000 
Bem-Estar Físico 94,324 2 47,162 0,985 0,374 0,003 
Bem-Estar Psicológico 74,800 2 37,400 0,417 0,659 0,001 
Relacionamento com os Professores 72,419 2 36,210 0,652 0,521 0,002 
Adaptação ao Curso 0,977 2 0,489 0,009 0,991 0,000 
Gestão do Tempo 37,807 2 18,903 1,008 0,366 0,003 
Adaptação à Instituição 78,045 2 39,023 1,148 0,318 0,004 
Gestão dos Recursos Económicos 55,955 2 27,978 0,626 0,535 0,002 
Auto-Confiança 348,291 2 174,145 3,806 0,023* 0,012 
Relacionamento com os Colegas 132,280 2 66,140 1,059 0,347 0,003 
Percepção Pessoal de Competência 31,169 2 15,584 0,655 0,520 0,002 
Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares 217,147 2 108,574 2,770 0,063 0,009 
Realização de Exames 196,437 2 98,218 2,873 0,057 0,009 
Fonte: OPÇÃO CURSO * OPÇÃO INSTITUIÇÃO 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Bases de Conhecimento para o Curso 61,661 4 15,415 1,228 0,298 0,008 
Relacionamento com a Família 224,244 4 56,061 2,270 0,060 0,015 
Autonomia 400,184 4 100,046 2,750 0,027* 0,018 
Métodos de Estudo 104,731 4 26,183 0,970 0,423 0,006 
Desenvolvimento da Carreira 236,674 4 59,169 1,203 0,308 0,008 
Bem-Estar Físico 138,077 4 34,519 0,721 0,578 0,005 
Bem-Estar Psicológico 123,163 4 30,791 0,343 0,849 0,002 
Relacionamento com os Professores 470,952 4 117,738 2,120 0,077 0,014 
Adaptação ao Curso 370,999 4 92,750 1,756 0,136 0,011 
Gestão do Tempo 25,094 4 6,273 0,334 0,855 0,002 
Adaptação à Instituição 303,602 4 75,900 2,233 0,064 0,014 
Gestão dos Recursos Económicos 107,054 4 26,764 0,599 0,663 0,004 
Auto-Confiança 358,435 4 89,609 1,958 0,099 0,013 
Relacionamento com os Colegas 220,625 4 55,156 0,883 0,474 0,006 
Percepção Pessoal de Competência 63,933 4 15,983 0,672 0,612 0,004 
Envolvimento  em Actividades Extra-Curriculares 184,044 4 46,011 1,174 0,321 0,008 
Realização de Exames 217,547 4 54,387 1,591 0,175 0,010 

 *p<0,05; **p<0,001 

 
 

Análise por Opção do Curso: 
 

De acordo com o Gráfico 17A, as variáveis Bases de Conhecimento para o Curso, 

Relacionamento com a Família, Autonomia e Métodos de Estudo apresentam um valor 

médio superior para a 1.ª opção, no entanto, as diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas. 
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Gráfico 17A – Hipótese 3 

Vivências Académicas: Análise por Opção do Curso 
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Conforme se mostra no Gráfico 17B, o Desenvolvimento da Carreira apresenta 

um valor médio superior para a 1.ª opção, quando comparado com a 2.ª opção (teste de 

Tukey HSD: diferença das médias=4,74, DP=0,80, p<0,001) e com a 3.ª opção (teste de 

Tukey HSD: diferença das médias=5,77, DP=1,72, p=0,003). A Adaptação ao Curso 

apresenta um valor médio superior para a 1.ª opção, quando comparado com a 2.ª opção 

(teste de Tukey HSD: diferença das médias=4,57, DP=0,83, p<0,001), e com a 3.ª opção 

(teste de Tukey HSD: diferença das médias=5,19, DP=1,79, p=0,011). O Bem-Estar 

Físico e Bem-Estar Psicológico apresentam um valor médio superior para a 1.ª opção, e 

o Relacionamento com os Professores apresenta um valor médio superior para a 2.ª 

opção, no entanto, estas diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 

 
Gráfico 17B – Hipótese 3 

Vivências Académicas: Análise por Opção do Curso 
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O Gráfico 17C mostra a Gestão do Tempo apresentando um valor médio superior 

para a 1.ª opção, quando comparada com a 3.ª opção (teste de Tukey HSD: diferença 

das médias=2,82, DP=1,06, p=0,023), apesar de não se verificar globalmente uma 

relação estatisticamente significativa da Opção do Curso com esta variável, o teste de 

Tukey sinaliza esta relação como estatisticamente significativa. A Auto-Confiança 
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apresenta um valor médio superior para a 1.ª opção, quando comparada com a 2.ª opção 

(teste de Tukey HSD: diferença das médias=1,87, DP=0,78, p=0,044), não se verificando, 

também, uma relação global estatisticamente significativa da Opção do Curso com esta 

variável, o teste de Tukey sinaliza como uma relação estatisticamente significativa. A 

Adaptação à Instituição e a Gestão dos Recursos Económicos apresentam um valor 

médio superior para a 1.ª opção, no entanto, as diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas. 

 
Gráfico 17C – Hipótese 3 
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O Relacionamento com os Colegas, Percepção Pessoal de Competência, 

Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares e Realização de Exames apresentam 

um valor médio superior para a 1.ª opção, no entanto, as diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas (ver Gráfico 17D). 

 
Gráfico 17D – Hipótese 3 

Vivências Académicas: Análise por Opção do Curso 

0 10 20 30 40 50 60 70

Relacionamento com os Colegas

Percepção Pessoal de Competência

Envolvimento em Actividades Extra-
Curriculares

Realização de Exames

Valor médio observado

1.ª Opção 2.ª Opção 3.ª ou Outra Opção  
 
 
 
 



120 
 

Análise por Opção da Instituição: 
 

Conforme se mostra no Gráfico 18A, as Bases de Conhecimento para o Curso, 

Autonomia e Métodos de Estudo, apresentam um valor médio com tendência para ser 

superior para a 3.ª opção e, o Relacionamento com a Família um valor médio superior 

para a 2.ª opção. No entanto, estas diferenças observadas não são estatisticamente 

significativas. 
 

Gráfico 18A – Hipótese 3 

Vivências Académicas: Análise por Opção da Instituição 
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De acordo com o Gráfico 18B, o Relacionamento com os Professores apresenta 

um valor médio inferior para a 3.ª ou Outra Opção, quando comparada com a 1.ª opção 

(teste de Tukey HSD: diferença das médias=-2,31, DP=0,72, p=0,004) e com a 2.ª opção 

(teste de Tukey HSD: diferença das médias=-2,14, DP=0,82, p=0,025), (apesar de não se 

verificar globalmente uma relação estatisticamente significativa da Opção da Instituição 

com esta variável, o teste de Tukey sinaliza esta relação como estatisticamente 

significativa). O Desenvolvimento da Carreira, o Bem-Estar Físico, o Bem-Estar 

Psicológico e a Adaptação ao Curso apresentam tendência para ter um valor médio 

superior para a 1.ª opção, no entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente 

significativas. 
 

Gráfico 18B – Hipótese 3 

Vivências Académicas: Análise por Opção da Instituição 
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Como se mostra no Gráfico 18C, a Gestão do Tempo apresenta um valor médio 

superior para a 3.ª opção e a Gestão dos Recursos Económicos apresenta um valor 

médio superior para a 1.ª opção, no entanto, as diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas. A Adaptação à Instituição apresenta um valor médio 

inferior para a 3.º opção, quando comparado com a 1.ª opção (teste de Tukey HSD: 

diferença das médias=-3,45, DP=0,56, p<0,001) e com a 2.ª opção (teste de Tukey HSD: 

diferença das médias=-2,71, DP=0,64, p<0,001), apesar de não se verificar globalmente 

uma relação estatisticamente significativa da Opção da Instituição com esta variável, o 

teste de Tukey sinaliza esta relação como estatisticamente significativa. A Auto-

Confiança apresenta um valor médio superior para a 3.ª opção, no entanto, as diferenças 

observadas não são estatisticamente significativas, atendendo a que o teste de Tukey 

não sinaliza nenhuma relação como estatisticamente significativa, apesar de se verificar 

globalmente uma relação estatisticamente significativa da Opção da Instituição com esta 

variável. 

 
Gráfico 18C – Hipótese 3 

Vivências Académicas: Análise por Opção da Instituição 
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Através do Gráfico 18D verificamos que, o Relacionamento com os Colegas, a 

Percepção Pessoal de Competência, o Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares e 

a Realização de Exames, apresentam pequenas diferenças entre as várias opções, no 

entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 
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Gráfico 18D – Hipótese 3 

Vivências Académicas: Análise por Opção da Instituição 
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Apresentam-se no Anexo H, os gráficos que ilustram a variação de valores médios 

de cada dimensão, para cada opção relativamente à instituição, dentro de cada opção 

relativamente ao curso. 

 
 
Saúde Mental 

 

Pressupostos do modelo MANOVA: 

 

Os resultados obtidos indicam que se rejeita a hipótese de igualdade de 

variâncias dentro dos grupos para quatro das dimensões em análise (p<0,05), excepto 

para a Depressão. Sendo assim, não se verifica o pressuposto da homogeneidade de 

variâncias, com a excepção referida (ver Tabela 56). 

 
Tabela 56 – MANOVA 

Hipótese 3: Saúde Mental - teste de Levene 

 F gl1 gl2 p 

Ansiedade 1,445 8 611 0,175 
Depressão 2,398 8 611 0,015* 
Perda de Controlo Emocional/Comportamental 1,760 8 611 0,082 
Afecto Positivo 0,904 8 611 0,513 
Laços Emocionais 0,766 8 611 0,633 
Distress Psicológico 1,614 8 611 0,117 
Bem-Estar Psicológico 0,945 8 611 0,479 

*p<0,05 

 

O teste M de Box à homogeneidade de variância-covariância não pôde ser 

calculado, pois existem menos de duas matrizes de covariância com células não 

singulares. 
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Resultados 
 

Os resultados de todos os testes, de acordo com a Tabela 57, indicam que os 

factores Opção do Curso e Opção da Instituição, bem como os efeitos de interacção 

(Opção do Curso * Opção da Instituição) não são estatisticamente significativos para 

explicar as variáveis dependentes (p>0,05), ou seja, os factores da Saúde Mental. O eta 

parcial ao quadrado apresenta valores superiores para a Opção da Instituição, seguido 

da Opção do Curso e efeito de interacção Opção do Curso * Opção da Instituição, 

embora nenhum deles seja significativo para o modelo. 

 
Tabela 57 – MANOVA 

Hipótese 3: Saúde Mental - testes multivariados 

Factor  Valor F gl hipótese gl erro p Eta parcial2 

Intercepção Traço de Pillai 0,747 358,955 5,000 607,000 0,000* 0,747 
  Lambda de Wilks 0,253 358,955 5,000 607,000 0,000* 0,747 
  Traço de Hotelling 2,957 358,955 5,000 607,000 0,000* 0,747 
  Maior raiz de Roy 2,957 358,955 5,000 607,000 0,000* 0,747 
Opção  Traço de Pillai 0,011 0,678 10,000 1216,000 0,746 0,006 
Curso Lambda de Wilks 0,989 0,678 10,000 1214,000 0,746 0,006 
  Traço de Hotelling 0,011 0,677 10,000 1212,000 0,747 0,006 
  Maior raiz de Roy 0,008 1,029 5,000 608,000 0,400 0,008 
Opção  Traço de Pillai 0,020 1,225 10,000 1216,000 0,270 0,010 
Instituição Lambda de Wilks 0,980 1,223 10,000 1214,000 0,271 0,010 
  Traço de Hotelling 0,020 1,222 10,000 1212,000 0,272 0,010 
  Maior raiz de Roy 0,014 1,663 5,000 608,000 0,141 0,013 
Opção Curso  Traço de Pillai 0,025 0,779 20,000 2440,000 0,742 0,006 
* Opção Lambda de Wilks 0,975 0,777 20,000 2014,141 0,745 0,006 
Instituição Traço de Hotelling 0,026 0,775 20,000 2422,000 0,747 0,006 
  Maior raiz de Roy 0,012 1,440 5,000 610,000 0,208 0,012 

   *p<0,001  

 

Através da Tabela 58, podemos constatar que para o Modelo Global, nenhuma 

das dimensões da Saúde Mental estão relacionadas com os factores Opção do Curso e 

da Instituição de forma estatisticamente significativa. 

 
Tabela 58 – MANOVA 

Hipótese 3: Saúde Mental - testes dos efeitos entre sujeitos (Modelo Global) 
Fonte: MODELO GLOBAL 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Ansiedade 414,410 8 51,801 0,697 0,695 0,009 
Depressão 120,012 8 15,001 0,802 0,601 0,010 
Perda de Controlo Emocional/Comportamental 350,070 8 43,759 0,840 0,567 0,011 
Afecto Positivo 511,045 8 63,881 0,859 0,551 0,011 
Laços Emocionais 47,711 8 5,964 0,537 0,829 0,007 
Distress Psicológico 2285,563 8 285,695 0,777 0,624 0,010 
Bem-Estar Psicológico 625,256 8 78,157 0,657 0,729 0,009 

 

Relativamente à Opção do Curso, à Opção da Instituição e ao efeito de interacção 

entre a Opção do Curso e a Opção da Instituição, verifica-se que não existe qualquer 
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relação estatisticamente significativa com as dimensões da escala de Saúde Mental (ver 

Tabela 59). 

 
Tabela 59 – MANOVA 

Hipótese 3: Saúde Mental - testes dos efeitos entre sujeitos 

(Opção do Curso, Opção da Instituição, Interacção entre Opção do Curso e Opção da Instituição) 
Fonte: OPÇÃO CURSO 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Ansiedade 2,504 2 1,252 0,017 0,983 0,000 
Depressão 8,921 2 4,461 0,238 0,788 0,001 
Perda de Controlo Emocional/Comportamental 41,387 2 20,694 0,397 0,672 0,001 
Afecto Positivo 133,227 2 66,613 0,895 0,409 0,003 
Laços Emocionais 1,360 2 0,680 0,061 0,941 0,000 
Distress Psicológico 111,752 2 55,876 0,152 0,859 0,000 
Bem-Estar Psicológico 141,615 2 70,808 0,596 0,552 0,002 
Fonte: OPÇÃO INSTITUIÇÃO 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Ansiedade 204,035 2 102,017 1,372 0,254 0,004 
Depressão 47,441 2 23,721 1,267 0,282 0,004 
Perda de Controlo Emocional/Comportamental 91,806 2 45,903 0,882 0,415 0,003 
Afecto Positivo 160,457 2 80,229 1,078 0,341 0,004 
Laços Emocionais 7,633 2 3,816 0,344 0,709 0,001 
Distress Psicológico 883,820 2 441,910 1,201 0,302 0,004 
Bem-Estar Psicológico 105,463 2 52,732 0,444 0,642 0,001 
Fonte: OPÇÃO CURSO * OPÇÃO INSTITUIÇÃO 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Ansiedade 158,368 4 39,592 0,532 0,712 0,003 
Depressão 43,864 4 10,966 0,586 0,673 0,004 
Perda de Controlo Emocional/Comportamental 116,975 4 29,244 0,562 0,691 0,004 
Afecto Positivo 98,153 4 24,538 0,330 0,858 0,002 
Laços Emocionais 26,036 4 6,509 0,586 0,673 0,004 
Distress Psicológico 777,885 4 194,471 0,529 0,715 0,003 
Bem-Estar Psicológico 99,017 4 24,754 0,208 0,934 0,001 

 

Análise por Opção do Curso: 

 

De acordo com o Gráfico 19A, a Ansiedade, a Depressão, a Perda de Controlo 

Emocional/Comportamental e o Afecto Positivo, apresentam uma tendência para um 

valor médio superior para a 1.ª opção e inferior para a 3.ª opção, no entanto, as 

diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 

 
Gráfico 19A – Hipótese 3 

Saúde Mental: Análise por Opção do Curso 
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O Gráfico 19B mostra que os Laços Emocionais, o Distress Psicológico e o Bem-

Estar Psicológico apresentam uma tendência para um valor médio superior para a 1.ª 

opção e inferior para a 3.ª opção. No entanto, as diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas. 

 
Gráfico 19B – Hipótese 3 

Saúde Mental: Análise por Opção do Curso 

 
 

 

Análise por Opção da Instituição: 

 

A Ansiedade, a Depressão, a Perda de Controlo Emocional/Comportamental e o 

Afecto Positivo apresentam uma tendência para um valor médio inferior para a 1.ª opção 

e superior para a 3.ª opção, não sendo, no entanto, estas diferenças observadas 

estatisticamente significativas (ver Gráfico 20A). 

 
Gráfico 20A – Hipótese 3 
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No Gráfico 20B, podemos verificar que os Laços Emocionais, o Distress 

Psicológico e o Bem-Estar Psicológico, apresentam uma tendência para um valor médio 
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inferior para a 1.ª opção e superior para a 3.ª opção, mas igualmente, as diferenças 

observadas não são estatisticamente significativas. 

 
Gráfico 20B – Hipótese 3 

Saúde Mental: Análise por Opção da Instituição 

 
 

 

No Anexo I, apresentam-se os gráficos que ilustram a variação de valores médios 

de cada dimensão, para cada Opção da Instituição, dentro de cada Opção do Curso. 

 

 

Competências Pessoais 

 

Pressupostos do modelo MANOVA: 

 

Os resultados obtidos, apresentados na Tabela 60, indicam que não se rejeita a 

hipótese de igualdade de variâncias dentro dos grupos para nenhuma das VDs em 

análise (p>0,05). Sendo assim, verifica-se o pressuposto da homogeneidade de 

variâncias. 

 
Tabela 60 – MANOVA 

Hipótese 3: Competências Pessoais - teste de Levene 

 F gl1 gl2 p 

Criatividade 0,586 8 610 0,790 
Competência Académica 0,780 8 610 0,620 
Competência Intelectual 0,764 8 610 0,635 
Competência Atlética 1,558 8 610 0,134 
Aparência 0,551 8 610 0,818 
Amizades Íntimas 1,511 8 610 0,150 
Aceitação Social 0,593 8 610 0,784 
Relações com os Pais 1,106 8 610 0,357 
Relações Amorosas 0,609 8 610 0,770 
Humor 1,393 8 610 0,196 
Moralidade 1,565 8 610 0,132 
Apreciação Global 1,198 8 610 0,297 

0 20 40 60 80 100 120 

Laços Emocionais 

Distress 
Psicológico 

Bem-Estar 
Psicológico 

Valor médio observado 

1.ª Opção 2.ª Opção 3.ª ou Outra Opção 



127 
 

Os resultados obtidos no teste de Box (Tabela 61), conduzem à não rejeição da 

hipótese de que as variâncias-covariâncias, para todas as variáveis dependentes, sejam 

iguais nos vários grupos estudados (p<0,001). Desta forma, verifica-se o pressuposto da 

homogeneidade das covariâncias das dimensões das Competências Pessoais. 

 
Tabela 61 – MANOVA 

Hipótese 3: Competências Pessoais - teste M de Box 

M de Box F gl1 gl2 p 

486,3 1,094 390 30130 0,098 

 

 

Resultados 
 

Através da análise da Tabela 62, podemos constatar que os resultados de todos 

os testes, indicam que os factores Opção do Curso e Opção da Instituição, bem como os 

efeitos de interacção (Opção do Curso * Opção da Instituição) não são estatisticamente 

significativos para explicar as variáveis dependentes (p>0,05), ou seja, os factores das 

competências pessoais. 

 

O eta parcial ao quadrado apresenta valores idênticos para a Opção do Curso, a 

Opção da Instituição e o efeito de interacção Opção do Curso * Opção da Instituição, 

embora nenhum deles seja significativo para o modelo. 

 
Tabela 62 – MANOVA 

Hipótese 3: Competências Pessoais - testes multivariados 

Factor  Valor F gl hipótese gl erro p Eta parcial2 

Intercepção Traço de Pillai 0,887 392,601 12,000 599,000 0,000* 0,887 
  Lambda de Wilks 0,113 392,601 12,000 599,000 0,000* 0,887 
  Traço de Hotelling 7,865 392,601 12,000 599,000 0,000* 0,887 
  Maior raiz de Roy 7,865 392,601 12,000 599,000 0,000* 0,887 
Opção  Traço de Pillai 0,046 1,179 24,000 1200,000 0,251 0,023 
Curso Lambda de Wilks 0,954 1,179 24,000 1198,000 0,251 0,023 
  Traço de Hotelling 0,047 1,179 24,000 1196,000 0,250 0,023 
  Maior raiz de Roy 0,033 1,649 12,000 600,000 0,074 0,032 
Opção  Traço de Pillai 0,047 1,199 24,000 1200,000 0,232 0,023 
Instituição Lambda de Wilks 0,954 1,198 24,000 1198,000 0,232 0,023 
  Traço de Hotelling 0,048 1,198 24,000 1196,000 0,233 0,023 
  Maior raiz de Roy 0,032 1,600 12,000 600,000 0,087 0,031 
Opção Curso  Traço de Pillai 0,086 1,107 48,000 2408,000 0,285 0,022 
* Opção Lambda de Wilks 0,916 1,109 48,000 2309,449 0,282 0,022 
Instituição Traço de Hotelling 0,089 1,110 48,000 2390,000 0,280 0,022 
  Maior raiz de Roy 0,045 2,279 12,000 602,000 0,008 0,043 

   *p<0,001 

 

Para o Modelo Global (ver Tabela 63), apenas as variáveis Competência 

Académica (F=2,876, p=0,004) e Relações com os Pais (F=2,038, p=0,040), estão 
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relacionadas com os factores Opção do Curso e Opção da Instituição de forma 

estatisticamente significativa.  

 

Através da análise dos valores de Eta parcial ao quadrado, podemos verificar que 

as variáveis dependentes mais relacionadas com os factores do modelo (Opção do Curso 

e Opção da Instituição) são a Competência Académica, Competência Intelectual, 

Apreciação Global e Relações Amorosas, por esta ordem, embora apenas o primeiro seja 

estatisticamente significativo. 

 
Tabela 63 – MANOVA 

Hipótese 3: Competências Pessoais - testes dos efeitos entre sujeitos (Modelo Global) 
Fonte: MODELO GLOBAL 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Criatividade 77,887 8 9,736 1,808 0,073 0,053 
Competência Académica 145,073 8 18,134 2,876 0,004* 0,120 
Competência Intelectual 72,038 8 9,005 1,272 0,255 0,088 
Competência Atlética 31,858 8 3,982 0,620 0,761 0,052 
Aparência 107,539 8 13,442 1,367 0,208 0,037 
Amizades Íntimas 83,194 8 10,399 1,458 0,169 0,050 
Aceitação Social 43,383 8 5,423 0,843 0,565 0,045 
Relações com os Pais 100,255 8 12,532 2,038 0,040* 0,027 
Relações Amorosas 32,281 8 4,035 0,482 0,869 0,063 
Humor 36,533 8 4,567 1,332 0,224 0,013 
Moralidade 34,242 8 4,280 0,926 0,494 0,028 
Apreciação Global 148,385 8 18,548 1,059 0,391 0,087 

  *p<0,05 

 

Como se pode observar na Tabela 64, relativamente à Opção do Curso, à Opção 

da Instituição e ao efeito de interacção entre a Opção do Curso e a Opção da Instituição, 

não se verifica qualquer relação estatisticamente significativa com as dimensões das 

Competências Pessoais. 
 

Tabela 64 – MANOVA 

Hipótese 3: Competências Pessoais - testes dos efeitos entre sujeitos 

(Opção do Curso, Opção da Instituição, Interacção entre Opção do Curso e Opção da Instituição) 
Fonte: OPÇÃO CURSO 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Criatividade 8,387 2 4,193 0,779 0,459 0,003 
Competência Académica 38,065 2 19,033 3,018 0,050 0,010 
Competência Intelectual 0,727 2 0,363 0,051 0,950 0,000 
Competência Atlética 1,471 2 0,735 0,115 0,892 0,000 
Aparência 75,801 2 37,900 3,853 0,022* 0,012 
Amizades Íntimas 38,920 2 19,460 2,729 0,066 0,009 
Aceitação Social 11,908 2 5,954 0,925 0,397 0,003 
Relações com os Pais 16,119 2 8,059 1,311 0,270 0,004 
Relações Amorosas 14,731 2 7,366 0,880 0,415 0,003 
Humor 0,225 2 0,112 0,033 0,968 0,000 
Moralidade 3,075 2 1,538 0,333 0,717 0,001 
Apreciação Global 57,141 2 28,570 1,631 0,197 0,005 
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Tabela 64 (cont.) – MANOVA 

Hipótese 3: Competências Pessoais - testes dos efeitos entre sujeitos 

(Opção do Curso, Opção da Instituição, Interacção entre Opção do Curso e Opção da Instituição) 
Fonte: OPÇÃO INSTITUIÇÃO 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Criatividade 24,179 2 12,090 2,245 0,107 0,007 
Competência Académica 16,142 2 8,071 1,280 0,279 0,004 
Competência Intelectual 18,047 2 9,023 1,274 0,280 0,004 
Competência Atlética 19,058 2 9,529 1,484 0,227 0,005 
Aparência 11,369 2 5,684 0,578 0,561 0,002 
Amizades Íntimas 13,493 2 6,747 0,946 0,389 0,003 
Aceitação Social 2,641 2 1,321 0,205 0,815 0,001 
Relações com os Pais 26,965 2 13,483 2,193 0,113 0,007 
Relações Amorosas 8,617 2 4,308 0,515 0,598 0,002 
Humor 14,913 2 7,457 2,176 0,114 0,007 
Moralidade 17,317 2 8,658 1,874 0,154 0,006 
Apreciação Global 20,273 2 10,136 0,579 0,561 0,002 
Fonte: OPÇÃO CURSO * OPÇÃO INSTITUIÇÃO 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Criatividade 47,120 4 11,780 2,187 0,069 0,014 
Competência Académica 55,509 4 13,877 2,201 0,068 0,014 
Competência Intelectual 29,492 4 7,373 1,041 0,385 0,007 
Competência Atlética 25,767 4 6,442 1,003 0,405 0,007 
Aparência 15,622 4 3,905 0,397 0,811 0,003 
Amizades Íntimas 41,807 4 10,452 1,466 0,211 0,010 
Aceitação Social 12,317 4 3,079 0,478 0,752 0,003 
Relações com os Pais 24,108 4 6,027 0,980 0,418 0,006 
Relações Amorosas 10,808 4 2,702 0,323 0,863 0,002 
Humor 14,751 4 3,688 1,076 0,367 0,007 
Moralidade 18,838 4 4,710 1,019 0,397 0,007 
Apreciação Global 22,594 4 5,648 0,322 0,863 0,002 

  *p<0,05 

 

 

Análise por Opção do Curso: 
 

De acordo com o Gráfico 21A, a Criatividade não apresenta variações, a 

Competência Intelectual e a Competência Atlética apresentam uma tendência para um 

valor médio superior para a 1.ª opção e inferior para a 3.ª opção, no entanto, as 

diferenças observadas não são estatisticamente significativas. A Competência 

Académica apresenta um valor médio superior para a 1.ª opção, quando comparado com 

a 2.ª opção (teste de Tukey HSD: diferença das médias=0,71, DP=0,29, p=0,037) e com 

a 3.ª opção (teste de Tukey HSD: diferença das médias=1,77, DP=0,61, p=0,012), apesar 

de não se verificar globalmente uma relação estatisticamente significativa da Opção do 

Curso com esta dimensão, o teste de Tukey sinaliza esta relação estatisticamente 

significativa. 
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Gráfico 21A – Hipótese 3 

Competências Pessoais: Análise por Opção do Curso 
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Através do Gráfico 21B, constatamos que a Aparência apresenta um valor médio 

superior para a 1.ª opção, quando comparado com a 2.ª opção (teste de Tukey HSD: 

diferença das médias=1,04, DP=0,36, p=0,012). As Amizades Íntimas e a Aceitação 

Social apresentam um valor médio superior para a 1.ª opção e inferior para a 3.ª opção, 

no entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente significativas. As 

Relações com os Pais apresentam um valor médio superior para a 1.ª opção, quando 

comparado com a 3.ª opção (teste de Tukey HSD: diferença das médias=1,81, DP=0,61, 

p=0,009), também neste caso não se verificando globalmente uma relação 

estatisticamente significativa da Opção do Curso com esta variável, o teste de Tukey 

sinaliza esta relação como estatisticamente significativa. 

 
Gráfico 21B – Hipótese 3 

Competências Pessoais: Análise por Opção do Curso 
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No Gráfico 21C, as Relações Amorosas, o Humor, a Moralidade e a Apreciação 

Global apresentam um valor médio superior para a 1.ª opção e inferior para a 3.ª opção, 

no entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 
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Gráfico 21C – Hipótese 3 

Competências Pessoais: Análise por Opção do Curso 
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Análise por Opção da Instituição: 
 

A Criatividade e Competência Intelectual apresentam uma tendência para um 

valor médio superior para a 3.ª opção e inferior para a 1.ª opção, no entanto, as 

diferenças observadas não estatisticamente significativas. A Competência Académica e 

Competência Atlética apresentam pequenas diferenças, no entanto, as diferenças 

observadas não são estatisticamente significativas (ver Gráfico 22A). 

 
Gráfico 22A – Hipótese 3 

Competências Pessoais: Análise por Opção da Instituição 
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Como se pode observar no Gráfico 22B, a Aparência e as Relações com os Pais 

apresentam um valor médio superior para a 2.ª opção, no entanto, as diferenças 

observadas não são estatisticamente significativas. As Amizades Íntimas e a Aceitação 

Social apresentam um valor médio superior para a 1.ª opção, no entanto, também as 

diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 
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Gráfico 22B – Hipótese 3 

Competências Pessoais: Análise por Opção da Instituição 
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No Gráfico 22C verificamos que o Humor, a Moralidade e a Apreciação Global 

apresentam um valor médio superior para a 2.ª opção, no entanto, as diferenças 

observadas não são estatisticamente significativas. As Relações Amorosas apresentam 

um valor médio superior para a 1.ª opção, não sendo, igualmente, a diferença observada 

estatisticamente significativa.  

 
Gráfico 22C – Hipótese 3 

Competências Pessoais: Análise por Opção da Instituição 
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Mostram-se no Anexo J, os gráficos que ilustram a variação de valores médios de 

cada dimensão, para cada Opção da Instituição, dentro de cada Opção do Curso. 
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Hipótese 4: Residir em casa dos pais e não estar a trabalhar, influencia 
positivamente os valores dos sujeitos na avaliação das Vivências 
Académicas, da Saúde Mental e das Competências Pessoais. 

 

Uma vez que, para a variável Estar a Trabalhar, se verificavam as escolhas part-

time e full-time, ambas com poucas observações, foram ambas integradas numa única 

categoria, de acordo com (ver Tabela 65): 

 
Tabela 65 – Hipótese 4  

Situação Actual 

 Frequência Percentagem 

Só a Estudar 560 90,3 
A Trabalhar 60 9,7 
Total 620 100,0 

 

 

Vivências Académicas 

 

Pressupostos do modelo MANOVA: 

 

Os resultados obtidos, de acordo com a Tabela 66, permitem não rejeitar a 

hipótese de igualdade de variâncias dentro dos grupos para todas as dimensões das 

Vivências Académicas (p>0,05), excepto para o Relacionamento com a Família e a 

Gestão dos Recursos Económicos. Sendo assim, verifica-se o pressuposto da 

homogeneidade de variâncias, com as excepções referidas. 

 
Tabela 66 – MANOVA 

Hipótese 4: Vivências Académicas - teste de Levene 

 F gl1 gl2 p 

Bases de Conhecimento para o Curso 2,367 3 616 0,070 
Relacionamento com a Família 5,094 3 616 0,002* 
Autonomia 0,808 3 616 0,490 
Métodos de Estudo 0,885 3 616 0,448 
Desenvolvimento da Carreira 0,384 3 616 0,765 
Bem-Estar Físico 0,365 3 616 0,778 
Bem-Estar Psicológico 0,443 3 616 0,722 
Relacionamento com os Professores 1,275 3 616 0,282 
Adaptação ao Curso 1,229 3 616 0,298 
Gestão do Tempo 0,978 3 616 0,403 
Adaptação à Instituição 0,333 3 616 0,801 
Gestão dos Recursos Económicos 2,878 3 616 0,035* 
Auto-Confiança 1,098 3 616 0,349 
Relacionamento com os Colegas 1,016 3 616 0,385 
Percepção Pessoal de Competência 0,541 3 616 0,655 
Envolvimento  em Actividades Extra-Curriculares 0,400 3 616 0,753 
Realização de Exames 0,070 3 616 0,976 

 *p<0,05 
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Na Tabela 67, os resultados obtidos conduzem à rejeição da hipótese de que as 

variâncias-covariâncias para todas as dimensões das Vivências Académicas, sejam 

iguais nos vários grupos estudados (p<0,001). Desta forma, não se verifica o pressuposto 

da homogeneidade das covariâncias das VDs, pois, como já se verificou anteriormente, a 

estatística M de Box é sensível a amostras de grande dimensão, originando a detecção 

de pequenos desvios à homogeneidade. 

 
Tabela 67 – MANOVA 

Hipótese 4: Vivências Académicas - teste M de Box 

M de Box F gl1 gl2 p 

436,9 1,313 306 70453 0,000* 
*p<0,001 

 
 

Resultados 
 

De acordo com a Tabela 68, constatamos que os resultados de todos os testes, 

indicam que o factor Trabalhar é estatisticamente significativo para explicar as variáveis 

dependentes (p<0,001), para o factor Saída de Casa e para os efeitos de interacção 

(Trabalhar * Saída de Casa), os resultados dos testes indicam que estes não são 

estatisticamente significativos para explicar as variáveis dependentes (p>0,05). 

 

O eta parcial ao quadrado apresenta valores superiores para Trabalhar, seguido 

dos valores para o efeito de interacção Trabalhar * Saída de Casa, apresentando valores 

inferiores para a Saída de Casa, que já vimos não serem significativos. A contribuição de 

Trabalhar para a explicação do modelo é superior. 

 
Tabela 68 – MANOVA 

Hipótese 4: Vivências Académicas - testes multivariados 

Factor  Valor F gl hipótese gl erro p Eta parcial2 

Intercepção Traço de Pillai 0,950 665,058 17,000 600,000 0,000* 0,950 
  Lambda de Wilks 0,050 665,058 17,000 600,000 0,000* 0,950 
  Traço de Hotelling 18,843 665,058 17,000 600,000 0,000* 0,950 
  Maior raiz de Roy 18,843 665,058 17,000 600,000 0,000* 0,950 
Trabalhar Traço de Pillai 0,069 2,629 17,000 600,000 0,000* 0,069 
  Lambda de Wilks 0,931 2,629 17,000 600,000 0,000* 0,069 
  Traço de Hotelling 0,074 2,629 17,000 600,000 0,000* 0,069 
  Maior raiz de Roy 0,074 2,629 17,000 600,000 0,000* 0,069 
Saída Casa Traço de Pillai 0,022 0,783 17,000 600,000 0,714 0,022 
  Lambda de Wilks 0,978 0,783 17,000 600,000 0,714 0,022 
  Traço de Hotelling 0,022 0,783 17,000 600,000 0,714 0,022 
  Maior raiz de Roy 0,022 0,783 17,000 600,000 0,714 0,022 
Trabalhar *  Traço de Pillai 0,033 1,219 17,000 600,000 0,243 0,033 
Saída Casa Lambda de Wilks 0,967 1,219 17,000 600,000 0,243 0,033 
  Traço de Hotelling 0,035 1,219 17,000 600,000 0,243 0,033 
  Maior raiz de Roy 0,035 1,219 17,000 600,000 0,243 0,033 

*p<0,001 
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Para o Modelo Global (ver Tabela 69), as dimensões Bases de Conhecimento 

para o Curso (F=5,486, p=0,001), Autonomia (F=4,528, p=0,004), Adaptação à Instituição 

(F=4,816, p=0,003), Gestão dos Recursos Económicos (F=12,724, p<0,001), Auto-

Confiança (F=4,695, p=0,003), Relacionamento com os Colegas (F=4,295, p=0,005), 

Percepção Pessoal de Competência (F=4,433, p=0,004), Envolvimento em Actividades 

Extra-Curriculares (F=5,400, p=0,001) e Realização de Exames (F=2,934, p=0,033), 

estão relacionadas com os factores Trabalhar e Saída de Casa de forma estatisticamente 

significativa. 

 

Através da análise dos valores de Eta parcial ao quadrado, podemos verificar que 

as variáveis dependentes mais relacionadas com os factores do modelo (Trabalhar e 

Saída de Casa) são: a Gestão dos Recursos Económicos, as Bases de Conhecimento 

para o Curso, o Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares, a Adaptação à 

Instituição, a Autonomia, a Auto-Confiança, a Percepção Pessoal de Competência, o 

Relacionamento com os Colegas e a Realização de Exames, por esta ordem. 

 
Tabela 69 – MANOVA 

Hipótese 4: Vivências Académicas - testes dos efeitos entre sujeitos (Modelo Global) 

Fonte: MODELO GLOBAL 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Bases de Conhecimento para o Curso 203,237 3 67,746 5,486 0,001* 0,026 
Relacionamento com a Família 157,745 3 52,582 2,130 0,095 0,010 
Autonomia 494,133 3 164,711 4,528 0,004* 0,022 
Métodos de Estudo 196,199 3 65,400 2,440 0,063 0,012 
Desenvolvimento da Carreira 145,764 3 48,588 0,927 0,427 0,004 
Bem-Estar Físico 262,299 3 87,433 1,823 0,142 0,009 
Bem-Estar Psicológico 482,892 3 160,964 1,806 0,145 0,009 
Relacionamento com os Professores 166,660 3 55,553 0,979 0,402 0,005 
Adaptação ao Curso 84,359 3 28,120 0,499 0,683 0,002 
Gestão do Tempo 55,871 3 18,624 0,987 0,398 0,005 
Adaptação à Instituição 514,063 3 171,354 4,816 0,003* 0,023 
Gestão dos Recursos Económicos 1602,228 3 534,076 12,724 0,000** 0,058 
Auto-Confiança 644,637 3 214,879 4,695 0,003* 0,022 
Relacionamento com os Colegas 789,073 3 263,024 4,295 0,005* 0,020 
Percepção Pessoal de Competência 311,550 3 103,850 4,433 0,004* 0,021 
Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares 622,282 3 207,427 5,400 0,001* 0,026 
Realização de Exames 301,482 3 100,494 2,934 0,033* 0,014 

 *p<0,05; **p<0,001 

 

De acordo com a Tabela 70, verificam-se relações estatisticamente significativas 

apenas entre a situação de Estar a Trabalhar e as dimensões Relacionamento com a 

Família (F=5,759, p=0,017), Adaptação à Instituição (F=9,045, p<0,003), Gestão dos 

Recursos Económicos (F=15,493, p<0,001), Relacionamento com os Colegas (F=6,333, 

p=0,012) e Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares (F=10,100, p=0,002). 
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Tabela 70 – MANOVA 

Hipótese 4: Vivências Académicas - testes dos efeitos entre sujeitos 

(Estar a Trabalhar, Saída de Casa, Interacção entre Estar a Trabalhar e Saída de Casa) 
Fonte: TRABALHAR 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Bases de Conhecimento para o Curso 0,000 1 0000 0,000 0,996 0,000 
Relacionamento com a Família 142,177 1 142,177 5,759 0,017* 0,009 
Autonomia 0,850 1 0,850 0,023 0,879 0,000 
Métodos de Estudo 21,167 1 21,167 0,790 0,375 0,001 
Desenvolvimento da Carreira 52,773 1 52,773 1,007 0,316 0,002 
Bem-Estar Físico 23,640 1 23,640 0,493 0,483 0,001 
Bem-Estar Psicológico 26,399 1 26,399 0,296 0,586 0,000 
Relacionamento com os Professores 0,004 1 0,004 0,000 0,994 0,000 
Adaptação ao Curso 9,844 1 9,844 0,175 0,676 0,000 
Gestão do Tempo 12,193 1 12,193 0,646 0,422 0,001 
Adaptação à Instituição 321,840 1 321,840 9,045 0,003* 0,014 
Gestão dos Recursos Económicos 650,300 1 650,300 15,493 0,000** 0,025 
Auto-Confiança 20,341 1 20,341 0,444 0,505 0,001 
Relacionamento com os Colegas 387,813 1 387,813 6,333 0,012* 0,010 
Percepção Pessoal de Competência 1,618 1 1,618 0,069 0,793 0,000 
Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares 387,959 1 387,959 10,100 0,002* 0,016 
Realização de Exames 0,362 1 ,362 0,011 0,918 0,000 
Fonte: SAÍDA DE CASA 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Bases de Conhecimento para o Curso 4,923 1 4,923 0,399 0,528 0,001 
Relacionamento com a Família 43,912 1 43,912 1,779 0,183 0,003 
Autonomia 126,071 1 126,071 3,466 0,063 0,006 
Métodos de Estudo 1,360 1 1,360 0,051 0,822 0,000 
Desenvolvimento da Carreira 132,869 1 132,869 2,534 0,112 0,004 
Bem-Estar Físico 1,542 1 1,542 0,032 0,858 0,000 
Bem-Estar Psicológico 9,098 1 9,098 0,102 0,749 0,000 
Relacionamento com os Professores 2,591 1 2,591 0,046 0,831 0,000 
Adaptação ao Curso 6,281 1 6,281 0,112 0,739 0,000 
Gestão do Tempo 13,763 1 13,763 0,729 0,393 0,001 
Adaptação à Instituição 29,366 1 29,366 0,825 0,364 0,001 
Gestão dos Recursos Económicos 2,286 1 2,286 0,054 0,816 0,000 
Auto-Confiança 64,564 1 64,564 1,411 0,235 0,002 
Relacionamento com os Colegas 129,832 1 129,832 2,120 0,146 0,003 
Percepção Pessoal de Competência 5,514 1 5,514 0,235 0,628 0,000 
Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares 63,018 1 63,018 1,641 0,201 0,003 
Realização de Exames 38,465 1 38,465 1,123 0,290 0,002 
Fonte: TRABALHAR * SAÍDA DE CASA 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Bases de Conhecimento para o Curso 13,928 1 13,928 1,128 0,289 0,002 
Relacionamento com a Família 47,719 1 47,719 1,933 0,165 0,003 
Autonomia 7,900 1 7,900 0,217 0,641 0,000 
Métodos de Estudo 47,668 1 47,668 1,779 0,183 0,003 
Desenvolvimento da Carreira 80,731 1 80,731 1,540 0,215 0,002 
Bem-Estar Físico 24,792 1 24,792 0,517 0,472 0,001 
Bem-Estar Psicológico 22,865 1 22,865 0,257 0,613 0,000 
Relacionamento com os Professores 13,775 1 13,775 0,243 0,622 0,000 
Adaptação ao Curso 0,549 1 0,549 0,010 0,921 0,000 
Gestão do Tempo 1,171 1 1,171 0,062 0,803 0,000 
Adaptação à Instituição 30,354 1 30,354 0,853 0,356 0,001 
Gestão dos Recursos Económicos 0,857 1 0,857 0,020 0,886 0,000 
Auto-Confiança 5,377 1 5,377 0,117 0,732 0,000 
Relacionamento com os Colegas 31,213 1 31,213 0,510 0,476 0,001 
Percepção Pessoal de Competência 26,238 1 26,238 1,120 0,290 0,002 
Envolvimento  em Actividades Extra-Curriculares 37,216 1 37,216 0,969 0,325 0,002 
Realização de Exames 1,341 1 1,341 0,039 0,843 0,000 

 *p<0,05; **p<0,001 

 

 

Na interpretação dos resultados (Análise por Estar a Trabalhar e Análise por 

Saída de Casa), que seguidamente faremos, como as variáveis têm apenas duas 
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categorias, não há necessidade de realizar qualquer teste Post-Hoc: as diferenças 

significativas, a existirem, são entre as duas categorias. 

 

 

Análise por Estar a Trabalhar: 
 

Como se pode observar no Gráfico 23A, o Relacionamento com a Família 

apresenta um valor médio superior para os sujeitos que apenas estudam, sendo as 

diferenças estatisticamente significativas (Só a Estudar: Média=41,10, DP=4,82; A 

Trabalhar: Média=39,68, DP=6,19). Os Métodos de Estudo e o Desenvolvimento da 

Carreira não apresentam diferenças. As Bases de Conhecimento para o Curso e o Bem-

Estar Físico apresentam valores médios superiores para os que apenas estudam e a 

Autonomia apresenta valores superiores para os trabalhadores-estudantes. No entanto, 

estas diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 

 
Gráfico 23A – Hipótese 4 

Vivências Académicas: Análise por Estar a Trabalhar 
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Os sujeitos que apenas estudam apresentam valores médios superiores na  

Adaptação à Instituição (Só a Estudar: Média=39,81, DP=5,91; A Trabalhar: 

Média=36,83, DP=6,34) e na Gestão dos Recursos Económicos (Só a Estudar: 

Média=27,24, DP=6,33; A Trabalhar: Média=21,81, DP=7,63), sendo as diferenças 

estatisticamente significativas. As dimensões Bem-Estar Psicológico, Relacionamento 

com os Professores, Adaptação ao Curso e Gestão do Tempo, apresentam valores 

médios superiores para os que apenas estudam, no entanto, as diferenças observadas 

não são estatisticamente significativas (ver Gráfico 23B). 
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Gráfico 23B – Hipótese 4 

Vivências Académicas: Análise por Estar a Trabalhar 
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Podemos verificar através do Gráfico 23C que os jovens que apenas estudam 

apresentam valores médios superiores no Relacionamento com os Colegas (Só a 

Estudar: Média=58,66, DP=7,80; A Trabalhar: Média=55,53, DP=7,80) e no Envolvimento 

em Actividades Extra-Curriculares (Só a Estudar: Média=32,80, DP=6,21; A Trabalhar: 

Média=29,61, DP=5,99), sendo estas diferenças estatisticamente significativas. As 

variáveis Auto-Confiança, Percepção Pessoal de Competência e Realização de Exames 

apresentam pequenas diferenças, não sendo estas estatisticamente significativas. 

 
Gráfico 23C – Hipótese 4 

Vivências Académicas: Análise por Estar a Trabalhar 
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Análise por Saída de Casa: 
 

As Bases de Conhecimento para o Curso, o Relacionamento com a Família, a 

Autonomia, os Métodos de Estudo, o Desenvolvimento da Carreira e o Bem-Estar Físico, 

tendem a apresentar valor médio superior para jovens somente estudam, no entanto, as 

diferenças observadas não são estatisticamente significativas (ver Gráfico 24A). 
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Gráfico 24A – Hipótese 4 

Vivências Académicas: Análise por Saída de Casa 
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O Gráfico 24B mostra que as dimensões Bem-Estar Psicológico, Relacionamento 

com os Professores, Adaptação ao Curso, Gestão do Tempo, Adaptação à Instituição e 

Gestão dos Recursos Económicos, tendem a apresentar valores médios superiores para 

os sujeitos que apenas estudam, no entanto, as diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas. 

 
Gráfico 24B – Hipótese 4 

Vivências Académicas: Análise por Saída de Casa 
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A Auto-Confiança, o Relacionamento com os Colegas, a Percepção Pessoal de 

Competência, o Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares e a Realização de 

Exames, tendem a apresentar valor médio superior para os alunos que apenas estudam, 

no entanto, as diferenças observadas não se revelam estatisticamente significativas (ver 

Gráfico 24C). 
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Gráfico 24C – Hipótese 4 

Vivências Académicas: Análise por Saída de Casa 
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Os gráficos que ilustram a variação de valores médios de cada dimensão, para os 

sujeitos que saíram de casa ou não, dentro dos que apenas estudam ou trabalham, são 

apresentados no Anexo K. 

 

 

Saúde Mental 

 

Pressupostos do modelo MANOVA: 

 

De acordo com a Tabela 71, os resultados obtidos indicam que não se rejeita a 

hipótese de igualdade de variâncias dentro dos grupos para nenhuma das variáveis 

dependentes em análise (p>0,05). Sendo assim, verifica-se o pressuposto da 

homogeneidade de variâncias. 

 
Tabela 71 – MANOVA 

Hipótese 4: Saúde Mental - teste de Levene 

 F gl1 gl2 p 

Ansiedade 1,303 3 616 0,273 
Depressão 1,259 3 616 0,287 
Perda de Controlo Emocional/Comportamental 0,075 3 616 0,973 
Afecto Positivo 1,167 3 616 0,322 
Laços Emocionais 1,022 3 616 0,382 
Distress Psicológico 0,855 3 616 0,464 
Bem-Estar Psicológico 0,681 3 616 0,564 

 

 

O teste M de Box à homogeneidade de variância-covariância não pôde ser 

calculado, pois existem menos de duas matrizes de covariância com células não 

singulares. 
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Resultados 
 

Os resultados de todos os testes, apresentados na Tabela 72, indicam que o 

factor Trabalhar é estatisticamente significativo para explicar as variáveis dependentes 

(p<0,05), para o factor Saída de Casa e para os efeitos de interacção (Trabalhar * Saída 

de Casa), os resultados dos testes indicam que estes não são estatisticamente 

significativos para explicar as variáveis dependentes (p>0,05). 

 

O Eta parcial ao quadrado apresenta valores superiores para Trabalhar, 

apresentando valores inferiores para a Saída de Casa e o efeito de interacção Trabalhar * 

Saída de Casa, que já vimos não serem significantes. A contribuição de Trabalhar para a 

explicação do modelo é superior. 

 
Tabela 72 – MANOVA 

Hipótese 4: Saúde Mental - testes multivariados 

Factor  Valor F gl hipótese gl erro p Eta parcial2 
Intercepção Traço de Pillai 0,808 513,667 5,000 612,000 0,000** 0,808 
  Lambda de Wilks 0,192 513,667 5,000 612,000 0,000** 0,808 
  Traço de Hotelling 4,197 513,667 5,000 612,000 0,000** 0,808 
  Maior raiz de Roy 4,197 513,667 5,000 612,000 0,000** 0,808 
Trabalhar Traço de Pillai 0,026 3,213 5,000 612,000 0,007* 0,026 
  Lambda de Wilks 0,974 3,213 5,000 612,000 0,007* 0,026 
  Traço de Hotelling 0,026 3,213 5,000 612,000 0,007* 0,026 
  Maior raiz de Roy 0,026 3,213 5,000 612,000 0,007* 0,026 
Saída Casa Traço de Pillai 0,012 1,530 5,000 612,000 0,178 0,012 
  Lambda de Wilks 0,988 1,530 5,000 612,000 0,178 0,012 
  Traço de Hotelling 0,012 1,530 5,000 612,000 0,178 0,012 
  Maior raiz de Roy 0,012 1,530 5,000 612,000 0,178 0,012 
Trabalhar *  Traço de Pillai 0,013 1,619 5,000 612,000 0,153 0,013 
Saída casa Lambda de Wilks 0,987 1,619 5,000 612,000 0,153 0,013 
  Traço de Hotelling 0,013 1,619 5,000 612,000 0,153 0,013 
  Maior raiz de Roy 0,013 1,619 5,000 612,000 0,153 0,013 

*p<0,05;**p<0,001 

 

Para o Modelo Global (ver Tabela 73), nenhuma das dimensões da Saúde Mental 

está relacionada com os factores Trabalhar e Saída de Casa, de forma estatisticamente 

significativa. 

 

Através da análise dos valores de Eta parcial ao quadrado, podemos verificar que 

as variáveis dependentes mais relacionadas com os factores do modelo (Trabalhar e 

Saída de Casa) são o Bem-Estar Psicológico, Afecto Positivo, Laços Emocionais e Perda 

de Controlo Emocional/Comportamental, por esta ordem. 
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Tabela 73 – MANOVA 

Hipótese 4: Saúde Mental - testes dos efeitos entre sujeitos (Modelo Global) 
Fonte: MODELO GLOBAL 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Ansiedade 211,082 3 70,361 0,950 0,416 0,005 
Depressão 55,592 3 18,531 0,993 0,396 0,005 
Perda de Controlo Emocional/Comportamental 180,653 3 60,218 1,160 0,324 0,006 
Afecto Positivo 436,577 3 145,526 1,969 0,117 0,009 
Laços Emocionais 49,478 3 16,493 1,497 0,214 0,007 
Distress Psicológico 980,165 3 326,722 0,890 0,446 0,004 
Bem-Estar Psicológico 748,381 3 249,460 2,119 0,097 0,010 

 

Como se constata através da análise da Tabela 74, relativamente a Estar a 

Trabalhar, à Saída de Casa e ao efeito de interacção entre Estar a Trabalhar e a Saída 

de Casa, não se verifica qualquer relação estatisticamente significativa com as 

dimensões da Saúde Mental. 

 
Tabela 74 – MANOVA 

Hipótese 4: Saúde Mental - testes dos efeitos entre sujeitos 

(Estar a Trabalhar, Saída de Casa, Interacção entre Estar a Trabalhar e Saída de Casa) 
Fonte: TRABALHAR 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Ansiedade 54,422 1 54,422 0,735 0,392 0,001 
Depressão 31,464 1 31,464 1,685 0,195 0,003 
Perda de Controlo Emocional/Comportamental 4,786 1 4,786 0,092 0,762 0,000 
Afecto Positivo 203,214 1 203,214 2,749 0,098 0,004 
Laços Emocionais 7,467 1 7,467 0,678 0,411 0,001 
Distress Psicológico 116,610 1 116,610 0,318 0,573 0,001 
Bem-Estar Psicológico 288,591 1 288,591 2,451 0,118 0,004 
Fonte: SAÍDA DE CASA 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Ansiedade 20,795 1 20,795 0,281 0,596 0,000 
Depressão 12,951 1 12,951 0,694 0,405 0,001 
Perda de Controlo Emocional/Comportamental 5,419 1 5,419 0,104 0,747 0,000 
Afecto Positivo 207,192 1 207,192 2,803 0,095 0,005 
Laços Emocionais 25,013 1 25,013 2,270 0,132 0,004 
Distress Psicológico 109,972 1 109,972 0,300 0,584 0,000 
Bem-Estar Psicológico 376,185 1 376,185 3,196 0,074 0,005 
Fonte: TRABALHAR * SAÍDA DE CASA 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Ansiedade 0,100 1 0,100 0,001 0,971 0,000 
Depressão 4,485 1 4,485 0,240 0,624 0,000 
Perda de Controlo Emocional/Comportamental 11,701 1 11,701 0,225 0,635 0,000 
Afecto Positivo 71,768 1 71,768 0,971 0,325 0,002 
Laços Emocionais 6,153 1 6,153 0,558 0,455 0,001 
Distress Psicológico 0,975 1 0,975 0,003 0,959 0,000 
Bem-Estar Psicológico 119,948 1 119,948 1,019 0,313 0,002 

 

 

Análise por Estar a Trabalhar: 
 

De acordo com o Gráfico 25, a Perda de Controlo Emocional/Comportamental e 

os Laços Emocionais apresentam muito pequenas variações, a Ansiedade, a Depressão, 

o Afecto Positivo, o Distress Psicológico e o Bem-Estar Psicológico, apresentam valores 
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médios superiores para os que apenas estudam, no entanto, as diferenças observadas 

não são estatisticamente significativas. 

 
Gráfico 25 – Hipótese 4 

Saúde Mental: Análise por Estar a Trabalhar 

 
 

 
Análise por Saída de Casa: 

 

Todas as dimensões da escala apresentam pequenas variações, algumas tendem 

a apresentar valor médio superior para os estudantes que não saíram de casa, no 

entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente significativas (ver Gráfico 

26). 

 
Gráfico 26 – Hipótese 4 

Saúde Mental: Análise por Saída de Casa 

 
 

 

No Anexo L mostram-se os gráficos que ilustram a variação de valores médios de 

cada dimensão, para os que jovens que saíram de casa ou não, dentro dos que apenas 

estudam ou trabalham. 
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Competências Pessoais 

 

Pressupostos do modelo MANOVA: 

 

De acordo com a Tabela 75, os resultados obtidos permitem não rejeitar a 

hipótese de igualdade de variâncias dentro dos grupos para todas as dimensões das 

Competências Pessoais (p>0,05), excepto para a Aceitação Social. Sendo assim, 

verifica-se o pressuposto da homogeneidade de variâncias, com a excepção referida. 

 
Tabela 75 – MANOVA 

Hipótese 4: Competências Pessoais - teste de Levene 

 F gl1 gl2 p 

Criatividade 0,122 3 615 0,947 
Competência Académica 1,455 3 615 0,226 
Competência Intelectual 1,016 3 615 0,385 
Competência Atlética 1,013 3 615 0,386 
Aparência 1,835 3 615 0,139 
Amizades Íntimas 1,748 3 615 0,156 
Aceitação Social 2,745 3 615 0,042* 
Relações com os Pais 0,343 3 615 0,794 
Relações Amorosas 1,245 3 615 0,292 
Humor 0,506 3 615 0,678 
Moralidade 0,595 3 615 0,618 
Apreciação Global 0,287 3 615 0,835 

*p<0,05 

 

Os resultados obtidos através do teste M de Box, apresentados na Tabela 76, 

conduzem à não rejeição da hipótese de que as variâncias-covariâncias para todas as 

dimensões das Competências Pessoais sejam iguais nos vários grupos estudados 

(p<0,001). Desta forma, verifica-se o pressuposto da homogeneidade das covariâncias 

das variáveis dependentes. 
 

Tabela 76 – MANOVA 

Hipótese 4: Competências Pessoais - teste M de Box 

M de Box F gl1 gl2 p 

180,1 1,089 156 71516 0,211 

 

 

Resultados 
 

A Tabela 77 mostra que os resultados de todos os testes, indicam que o factor 

Trabalhar, o factor Saída de Casa e os efeitos de interacção (Trabalhar * Saída de Casa) 

não são estatisticamente significativos para explicar as variáveis dependentes (p>0,05). 
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O Eta parcial ao quadrado apresenta valores ligeiramente superiores para a Saída 

de Casa, seguidos de Trabalhar, e do efeito de interacção Trabalhar * Saída de Casa, 

que já vimos não serem significativos. 

 
Tabela 77 – MANOVA 

Hipótese 4: Competências Pessoais - testes multivariados 

Factor  Valor F gl hipótese gl erro p Eta parcial2 

Intercepção Traço de Pillai 0,913 525,517 12,000 604,000 0,000* 0,913 
  Lambda de Wilks 0,087 525,517 12,000 604,000 0,000* 0,913 
  Traço de Hotelling 10,441 525,517 12,000 604,000 0,000* 0,913 
  Maior raiz de Roy 10,441 525,517 12,000 604,000 0,000* 0,913 
Trabalhar Traço de Pillai 0,026 1,365 12,000 604,000 0,178 0,026 
  Lambda de Wilks 0,974 1,365 12,000 604,000 0,178 0,026 
  Traço de Hotelling 0,027 1,365 12,000 604,000 0,178 0,026 
  Maior raiz de Roy 0,027 1,365 12,000 604,000 0,178 0,026 
Saída Casa Traço de Pillai 0,027 1,422 12,000 604,000 0,151 0,027 
  Lambda de Wilks 0,973 1,422 12,000 604,000 0,151 0,027 
  Traço de Hotelling 0,028 1,422 12,000 604,000 0,151 0,027 
  Maior raiz de Roy 0,028 1,422 12,000 604,000 0,151 0,027 
Trabalhar *  Traço de Pillai 0,023 1,210 12,000 604,000 0,272 0,023 
Saída Casa Lambda de Wilks 0,977 1,210 12,000 604,000 0,272 0,023 
  Traço de Hotelling 0,024 1,210 12,000 604,000 0,272 0,023 
  Maior raiz de Roy 0,024 1,210 12,000 604,000 0,272 0,023 

   *p<0,001 

 

Para o Modelo Global, apresentado na Tabela 78, as dimensões Criatividade 

(F=3,537, p=0,015), Competência Académica (F=4,840, p=0,002), Competência 

Intelectual (F=5,909, p=0,001), Amizades Íntimas (F=4,827, p=0,002), Aceitação Social 

(F=2,808, p=0,039), Moralidade (F=3,209, p=0,023) e Apreciação Global (F=4,089, 

p=0,007), apresentam relações significativas com os factores em estudo. 

 

Através da análise dos valores de Eta parcial ao quadrado, podemos verificar que 

as variáveis dependentes mais relacionadas com os factores do modelo (Trabalhar e 

Saída de Casa) são a Competência Intelectual, Competência Académica, Amizades 

Íntimas, Apreciação Global, Criatividade, Moralidade e Aceitação Social, por esta ordem. 

 
Tabela 78 – MANOVA 

Hipótese 4: Competências Pessoais - testes dos efeitos entre sujeitos (Modelo Global) 

Fonte: MODELO GLOBAL 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Criatividade 57,037 3 19,012 3,537 0,015* 0,017 
Competência Académica 92,066 3 30,689 4,840 0,002* 0,023 
Competência Intelectual 123,016 3 41,005 5,909 0,001* 0,028 
Competência Atlética 2,659 3 0,886 0,138 0,937 0,001 
Aparência 12,763 3 4,254 0,429 0,732 0,002 
Amizades Íntimas 101,973 3 33,991 4,827 0,002* 0,023 
Aceitação Social 53,633 3 17,878 2,808 0,039* 0,014 
Relações com os Pais 14,153 3 4,718 0,756 0,519 0,004 
Relações Amorosas 32,750 3 10,917 1,315 0,268 0,006 
Humor 6,287 3 2,096 0,608 0,610 0,003 
Moralidade 43,964 3 14,655 3,209 0,023* 0,015 
Apreciação Global 211,909 3 70,636 4,089 0,007* 0,020 

 *p<0,05 
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Na Tabela 79, apresentam-se os valores obtidos para cada factor. 

 

Constata-se que Estar a Trabalhar apresenta uma relação significativa com as 

dimensões Amizades Íntimas (F=9,268, p=0,002) e Aceitação Social (F=3,889, p=0,049). 

 

Verifica-se que existe uma relação significativa entre a Saída de Casa e as 

dimensões Amizades Íntimas (F=9,034, p=0,003) e Moralidade (F=8,084, p=0,005). 

 

Relativamente ao efeito de interacção entre Estar a Trabalhar e a Saída de Casa,  

existem relações significativas com as dimensões Amizades Íntimas (F=4,655, p<0,031) e 

Moralidade (F=4,803, p=0,029). 

 

Tabela 79 – MANOVA 

Hipótese 4: Competências Pessoais - testes dos efeitos entre sujeitos 

(Estar a Trabalhar, Saída de Casa, Interacção entre Estar a Trabalhar e Saída de Casa) 
Fonte: TRABALHAR 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Criatividade 11,109 1 11,109 2,067 0,151 0,003 
Competência Académica 0,259 1 0,259 0,041 0,840 0,000 
Competência Intelectual 0,202 1 0,202 0,029 0,865 0,000 
Competência Atlética 0,685 1 0,685 0,107 0,744 0,000 
Aparência 0,925 1 0,925 0,093 0,760 0,000 
Amizades Íntimas 65,265 1 65,265 9,268 0,002* 0,015 
Aceitação Social 24,760 1 24,760 3,889 0,049* 0,006 
Relações com os Pais 3,833 1 3,833 0,614 0,433 0,001 
Relações Amorosas 0,206 1 0,206 0,025 0,875 0,000 
Humor 3,530 1 3,530 1,023 0,312 0,002 
Moralidade 8,418 1 8,418 1,843 0,175 0,003 
Apreciação Global 13,722 1 13,722 0,794 0,373 0,001 
Fonte: SAÍDA DE CASA 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Criatividade 2,803 1 2,803 0,522 0,470 0,001 
Competência Académica 3,488 1 3,488 0,550 0,459 0,001 
Competência Intelectual 14,317 1 14,317 2,063 0,151 0,003 
Competência Atlética 0,533 1 0,533 0,083 0,773 0,000 
Aparência 0,851 1 0,851 0,086 0,770 0,000 
Amizades Íntimas 63,618 1 63,618 9,034 0,003* 0,014 
Aceitação Social 19,107 1 19,107 3,001 0,084 0,005 
Relações com os Pais 6,896 1 6,896 1,105 0,294 0,002 
Relações Amorosas 3,254 1 3,254 0,392 0,531 0,001 
Humor 0,596 1 0,596 0,173 0,678 0,000 
Moralidade 36,916 1 36,916 8,084 0,005* 0,013 
Apreciação Global 39,036 1 39,036 2,260 0,133 0,004 
Fonte: TRABALHAR * SAÍDA DE CASA 
VD 

Soma dos 
quadrados gl Média dos 

quadrados F p Eta parcial2 

Criatividade 0,443 1 0,443 0,082 0,774 0,000 
Competência Académica 4,493 1 4,493 0,709 0,400 0,001 
Competência Intelectual 0,857 1 0,857 0,124 0,725 0,000 
Competência Atlética 0,038 1 0,038 0,006 0,939 0,000 
Aparência 0,252 1 0,252 0,025 0,873 0,000 
Amizades Íntimas 32,777 1 32,777 4,655 0,031* 0,008 
Aceitação Social 5,538 1 5,538 0,870 0,351 0,001 
Relações com os Pais 11,738 1 11,738 1,881 0,171 0,003 
Relações Amorosas 0,393 1 0,393 0,047 0,828 0,000 
Humor 0,239 1 0,239 0,069 0,792 0,000 
Moralidade 21,934 1 21,934 4,803 0,029* 0,008 
Apreciação Global 0,154 1 0,154 0,009 0,925 0,000 

 *p<0,05 
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Na interpretação dos resultados, como as variáveis têm apenas duas categorias, 

não há necessidade de realizar qualquer teste Post-Hoc: as diferenças significativas, a 

existirem, são entre as duas categorias. 

 

 

Análise por Estar a Trabalhar: 
 

De acordo com o Gráfico 27A, as Amizades Íntimas apresentam um valor médio 

superior para os que apenas estudam, sendo as diferenças estatisticamente significativas 

(Só a Estudar: Média=12,56, DP=2,65; A Trabalhar: Média=11,88, DP=2,84). A 

Criatividade, Competência Intelectual e Aparência e apresentam valores médios 

superiores para os que trabalham, no entanto, as diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas. A Competência Académica e Competência Atlética 

apresentam valores médios superiores para os que apenas estudam, mas também, as 

diferenças encontradas não são estatisticamente significativas. 

 
Gráfico 27A – Hipótese 4 

Competências Pessoais: Análise por Estar a Trabalhar 
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Conforme se pode apreciar no Gráfico 27B, a Aceitação Social apresenta um valor 

médio superior para os que apenas estudam, sendo as diferenças estatisticamente 

significativas (Só a Estudar: Média=12,26, DP=2,50; A Trabalhar: Média=11,66, 

DP=2,74). As dimensões Relações com os Pais, Relações Amorosas e Moralidade 

apresentam valores médios ligeiramente superiores para os que trabalham, no entanto, 

as diferenças observadas não são estatisticamente significativas. O Humor, a Moralidade 

e a Apreciação Global, apresentam valores médios superiores para os que apenas 

estudam, no entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 
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Gráfico 27B – Hipótese 4 

Competências Pessoais: Análise por Estar a Trabalhar 
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Análise por Saída de Casa: 
 
A análise do Gráfico 28A, permite constatar que as Amizades Íntimas apresentam 

um valor médio superior para os que não saíram de casa, sendo as diferenças 

estatisticamente significativas (Saída de Casa Não: Média=12,64, DP=2,56; Saída de 

Casa Sim: Média=12,08, DP=2,95). As dimensões Criatividade, Competência Académica, 

Competência Intelectual, Competência Atlética e Aparência, apresentam valor médio 

superior para os que não saíram de casa, no entanto, as diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas. 

 
Gráfico 28A – Hipótese 4 

Competências Pessoais: Análise por Saída de Casa 
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No Gráfico 28B verificamos que a Moralidade apresenta um valor médio superior 

para os que não saíram de casa, sendo as diferenças estatisticamente significativas 

(Saída de Casa Não: Média=12,69, DP=2,10; Saída de Casa Sim: Média=12,28, 

DP=2,24). As variáveis Aceitação Social, Relações com os Pais, Relações Amorosas, 
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Humor e Apreciação Global, apresentam valor médio superior para os que não saíram de 

casa, mas as diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 

 
Gráfico 28B – Hipótese 4 

Competências Pessoais: Análise por Saída de Casa 
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Apresentam-se, no Anexo M, os gráficos que ilustram a variação de valores 

médios de cada dimensão, para os estudantes que saíram de casa ou não, dentro dos 

que apenas estudam ou trabalham. 
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Hipótese 5: O tipo de Vivências Académicas experimentadas pelos sujeitos pode 
predizer os seus níveis de Saúde Mental. 

 

 

Antes de procedermos à análise de regressão linear múltipla, vamos realizar a 

análise da matriz de correlações de Pearson entre o QVA e o MHI, mostrada na Tabela 

80, a qual indica que todas as correlações são positivas e significativas.  

 

Destacam-se os valores de correlação entre a subescala de Bem-Estar 

Psicológico do QVA e as subescalas do MHI: Escala Total (r(620)=0,79, p<0,01); Distress 

Psicológico (r(620)=0,79, p<0,01); Depressão (r(620)=0,77, p<0,01); Perda de Controlo 

Emocional/Comportamental (r(620)=0,76, p<0,01); Ansiedade (r(620)=0,75, p<0,01); 

Afecto Positivo (r(620)=0,72, p<0,01) e Bem-Estar Psicológico (r(620)=0,70, p<0,01). 

Destaca-se ainda o valor de correlação entre a subescala de Auto-Confiança do QVA e a 

Escala Total do MHI (r(620)=0,70, p<0,01). Estes valores correspondem, conforme 

Pestana e Gageiro (2000), a níveis de correlação alta (entre 0,70 e 0,89).  

 

De referir ainda algumas correlações com valores moderados (de 0,40 a 0,69, de 

acordo com os autores atrás citados) entre a subescala de Auto-Confiança e as 

subescalas do MHI Afecto Positivo (r(620)=0,69, p<0,01); Distress Psicológico 

(r(620)=0,68, p<0,01); Bem-Estar Psicológico (r(620)=0,67, p<0,01); Perda de Controlo 

Emocional/Comportamental (r(620)=0,66, p<0,01) e Ansiedade (r(620)=0,65, p<0,01); as 

correlações entre a subescala Realização de Exames e as subescalas Ansiedade 

(r(620)=0,67, p<0,01), Distress Psicológico (r(620)=0,66, p<0,01)  e Escala Total do MHI 

(r(620)=0,66, p<0,01) e, a correlação entre a subescala Bem-Estar Físico e a subescala 

Distress Psicológico (r(620)=0,68, p<0,01). 
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Tabela 80 – Hipótese 5 

Correlações entre o QVA e o MHI 

 ANS DEP PCE/C AFP LE DIP BEP ET 
BCC 0,47(**) 0,44(**) 0,48(**) 0,48(**) 0,30(**) 0,49(**) 0,47(**) 0,51(**) 

RF 0,29(**) 0,35(**) 0,37(**) 0,38(**) 0,33(**) 0,35(**) 0,40(**) 0,38(**) 

AUT 0,46(**) 0,44(**) 0,51(**) 0,53(**) 0,37(**) 0,50(**) 0,53(**) 0,53(**) 

ME 0,35(**) 0,33(**) 0,38(**) 0,40(**) 0,26(**) 0,37(**) 0,40(**) 0,40(**) 

DC 0,31(**) 0,33(**) 0,39(**) 0,43(**) 0,26(**) 0,36(**) 0,42(**) 0,40(**) 

BEF 0,63(**) 0,62(**) 0,62(**) 0,54(**) 0,31(**) 0,66(**) 0,52(**) 0,64(**) 

BEPS 0,75(**) 0,77(**) 0,76(**) 0,72(**) 0,42(**) 0,79(**) 0,70(**) 0,79(**) 

RP 0,20(**) 0,25(**) 0,24(**) 0,33(**) 0,19(**) 0,23(**) 0,32(**) 0,28(**) 

AC 0,26(**) 0,31(**) 0,35(**) 0,41(**) 0,22(**) 0,32(**) 0,39(**) 0,36(**) 

GT 0,32(**) 0,28(**) 0,32(**) 0,36(**) 0,24(**) 0,33(**) 0,36(**) 0,35(**) 

AI 0,20(**) 0,22(**) 0,24(**) 0,28(**) 0,10(**) 0,23(**) 0,26(**) 0,25(**) 

GRE 0,24(**) 0,26(**) 0,22(**) 0,26(**) 0,16(**) 0,25(**) 0,26(**) 0,26(**) 

AUTC 0,65(**) 0,61(**) 0,66(**) 0,69(**) 0,41(**) 0,68(**) 0,67(**) 0,70(**) 

RC 0,35(**) 0,39(**) 0,41(**) 0,44(**) 0,31(**) 0,40(**) 0,44(**) 0,44(**) 

PPC 0,50(**) 0,47(**) 0,53(**) 0,52(**) 0,35(**) 0,53(**) 0,52(**) 0,55(**) 

EAEC 0,24(**) 0,25(**) 0,23(**) 0,33(**) 0,10(**) 0,25(**) 0,29(**) 0,28(**) 

RE 0,67(**) 0,59(**) 0,61(**) 0,61(**) 0,32(**) 0,66(**) 0,59(**) 0,66(**) 

(**) p<0,01  MHI - ANS: Ansiedade; DEP: Depressão; PCE/C: Perda de Controlo Emocional/Comportamental; AFP: 
Afecto Positivo; LE: Laços Emocionais; DIP: Distress Psicológico; BEP: Bem-Estar Psicológico; ET: Escala Total (Índice 
de Saúde Mental). QVA - BCC: Bases de Conhecimentos para o Curso; RF: Relacionamento com a Família; AUT: 
Autonomia; ME: Métodos de Estudo; DC: Desenvolvimento de Carreira; BEF: Bem-Estar Físico; BEPS: Bem-Estar 
Psicológico; RP: Relacionamento com os Professores; AC: Adaptação ao Curso; GT: Gestão do Tempo; AI: Adaptação 
à Instituição; GRE: Gestão de Recursos Económicos; AUTC: Auto-Confiança; RC: Relacionamento com os Colegas; 
PPC: Percepção Pessoal de Competências Cognitivas; EAEC: Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares; RE: 
Realização de Exames. 

 

 

Construção de um primeiro Modelo de Regressão, com todas as variáveis 

 

O modelo de regressão, inicialmente, pode integrar todas as variáveis 

independentes. São apresentados os resultados mais relevantes para o modelo de 

regressão inicialmente construído, bem como as variáveis independentes seleccionadas 

para integrar este modelo e respectivos níveis de significância ou valor de prova. 

 

Modelo 1: 

Variável Dependente – MHI (Escala Total: Índice de Saúde Mental) 

Variáveis Independentes – Todas as dimensões das Vivências Académicas 

 

Para este modelo, o coeficiente de determinação R2=0,694, o que significa que as 

dimensões das Vivências Académicas explicam 69,4% da variação observada na Saúde 

Mental, o coeficiente de determinação ajustado Ra
2=0,685. 
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O teste F valida a significância global do modelo, pois F17,602

 

=80,249, p<0,001, ou 

seja, rejeita-se a hipótese de que não existam variáveis estatisticamente significativas no 

modelo de regressão. 

 

Para determinar quais as variáveis significativas, apresenta-se a tabela seguinte: 
 

Tabela 81 – Hipótese 5 

Regressão Linear: Modelo 1 (Totalidade das Variáveis) 

bi s(bi) t p 

(Constante) -4,474 7,836 -0,571 0,568 
Bases de Conhecimento para o Curso 0,089 0,285 0,311 0,756 
Relacionamento com a Família 0,231 0,160 1,436 0,151 
Autonomia 0,064 0,187 0,342 0,733 
Métodos de Estudo -0,248 0,203 -1,220 0,223 
Desenvolvimento da Carreira 0,082 0,158 0,518 0,605 
Bem-Estar Físico 0,555 0,141 3,925 0,000* 
Bem-Estar Psicológico 1,485 0,130 11,467 0,000* 
Relacionamento com os Professores 0,030 0,108 0,278 0,781 
Adaptação ao Curso -0,054 0,162 -0,336 0,737 
Gestão do Tempo -0,100 0,216 -0,465 0,642 
Adaptação à Instituição -0,061 0,158 -0,383 0,702 
Gestão dos Recursos Económicos -0,099 0,111 -0,896 0,370 
Auto-Confiança 0,801 0,217 3,701 0,000* 
Relacionamento com os Colegas 0,202 0,130 1,554 0,121 
Percepção Pessoal de Competência 0,407 0,237 1,716 0,087 
Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares -0,208 0,142 -1,469 0,142 
Realização de Exames 0,243 0,212 1,150 0,251 

 *p<0,001 
  bi e s(bi) – estimativas do coeficiente e do seu desvio padrão para a variável i.   
  t – Estatística do teste t de Student. p – nível de significância do teste t de Student. 
 

Verifica-se que três variáveis são estatisticamente significativas para o modelo, no 

entanto, os seus efeitos são influenciados pela presença de variáveis não significativas. 

 

 

Construção de um Modelo de Regressão final, com as variáveis significativas 

 

O modelo de regressão, inicialmente, pode integrar todas as variáveis 

independentes. Através de um processo de análise sistemática da importância de cada 

variável nos modelos desenvolvidos, vão sendo eliminadas, passo a passo, variáveis que 

não apresentam relevância, de acordo com os critérios de análise da significância das 

variáveis independentes, de maximização do coeficiente de determinação ajustado. 

Utiliza-se o procedimento Stepwise que, essencialmente, desenvolve uma sequência de 

modelos de regressão, retirando em cada passo uma variável independente. 

 

São apresentados os resultados para o modelo de regressão com as variáveis 

significantes: as variáveis independentes seleccionadas para integrar o modelo e 

respectivos níveis de significância ou valor de prova. 
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Modelo 2: 

Variável Dependente – MHI (Escala Total: Índice de Saúde Mental) 

Variáveis Independentes – As dimensões relevantes das Vivências Académicas 

 

Para este modelo, o coeficiente de determinação R2=0,689, o que significa que as 

dimensões das Vivências Académicas explicam 68,9% da variação observada na saúde 

mental, sendo o coeficiente de determinação ajustado Ra
2=0,687. 

 

O teste F valida a significância global do modelo, pois F4,615

 

=340,066, p<0,001, ou 

seja, rejeita-se a hipótese de que não existam variáveis estatisticamente significativas no 

modelo de regressão. 

 

Para determinar quais as variáveis significativas, apresenta-se a tabela seguinte 

(ver Tabela 82): 

 
Tabela 82 – Hipótese 5 

Regressão Linear: Modelo 2 (Variáveis Significativas) 

bi s(bi) t p 

(Constante) -1,248 5,745 -0,217 0,828 
Bem-Estar Psicológico 1,549 0,119 13,018 0,000** 
Auto-Confiança 0,951 0,170 5,612 0,000** 
Bem-Estar Físico 0,515 0,135 3,807 0,000** 
Percepção Pessoal de Competência 0,457 0,196 2,328 0,020* 

 *p<0,05; **p<0,001,  
  bi e s(bi) – estimativas do coeficiente e do seu desvio padrão para a variável i.   
  t – Estatística do teste t de Student. p – nível de significância do teste t de Student. 
 

A variável ou dimensão das Vivências Académicas, cuja estimativa do coeficiente 

(bi) apresenta valor positivo contribui positivamente para o aumento da variável 

dependente Saúde Mental, tendo as estimativas negativas o efeito contrário: uma 

variação de uma unidade na variável independente provoca uma variação média 

esperada na variável dependente igual ao valor da estimativa do coeficiente. 

 

A significância do teste t de Student para cada variável indica-nos a probabilidade 

dessa variável tomar um valor nulo no modelo, não sendo significante, apresentando 

todas as variáveis p<0,05 e três delas apresentam valores de p<0,001, sendo portanto 

estas quatro variáveis significantes para o modelo desenvolvido. 

 

As variáveis incluídas no modelo indicam que: 
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a) O aumento de uma unidade na escala de medida da dimensão Bem-Estar 

Psicológico provoca um aumento médio de 1,549 na escala de medida da 

Saúde Mental, mantendo-se as restantes variáveis constantes; 

 

b) O aumento de uma unidade na escala de medida da dimensão Auto-

Confiança provoca um aumento médio de 0,951 na escala de medida da 

Saúde Mental, mantendo-se as restantes variáveis constantes; 

 

c) O aumento de uma unidade na escala de medida da dimensão Bem-Estar 

Físico provoca um aumento médio de 0,515 na escala de medida da 

Saúde Mental, mantendo-se as restantes variáveis constantes; 

 

d) O aumento de uma unidade na escala de medida da dimensão Percepção 

Pessoal de Competência provoca um aumento médio de 0,457 na escala 

de medida da Saúde Mental, mantendo-se as restantes variáveis 

constantes. 

 

Estas dimensões das Vivências Académicas apresentam uma relação positiva 

com a escala de medida da Saúde Mental, portanto, podemos afirmar que contribuem de 

forma positiva para a Saúde Mental dos alunos. 

 

 

Modelo 2: Validação do Modelo de Regressão Final 
 

Os modelos de regressão devem cumprir determinados pressupostos, cuja 

verificação valida os modelos desenvolvidos. Deste modo, torna-se necessária a 

concretização de testes estatísticos, que incluem análise gráfica de resíduos, estudo da 

multicolinearidade (correlação entre variáveis independentes), análise da 

homocedasticidade (variância constante dos termos de erro) e medida da auto-

correlação, com o objectivo de validar os modelos (Pestana & Gageiro, 2000). 

 

Em primeiro lugar será verificada a homocedasticidade. Resultando um resíduo da 

diferença entre os valores previstos pelo modelo e os valores observados, um dos 

processos alternativos para analisar a homocedasticidade consiste em observar a relação 

entre os resíduos estandardizados e os valores estimados estandardizados da variável 

dependente.  
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No Gráfico 29 ilustra-se esta relação. 

 
Gráfico 29 – Hipótese 5 

Regressão Linear: Modelo 2 (Análise de Resíduos) 
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Verifica-se uma dispersão relativamente uniforme dos valores dos resíduos 

relativamente aos valores estimados, que não sugere a existência de uma dispersão 

significativamente diferente de valores da variável dependente. 

 

Um segundo pressuposto a analisar é a inexistência de auto-correlação entre as 

variáveis independentes, através do teste de Durbin-Watson, que permite verificar se os 

termos de erro são independentes, ou seja, se o parâmetro de auto-correlação é nulo. A 

estatística de teste apresenta o valor de 1,89. Para um nível de significância de 5%, o 

valor crítico considerado para este teste é de 1,78, pelo que não podemos rejeitar a 

hipótese, de que a auto-correlação seja nula. 

 

Um terceiro pressuposto define que os resíduos devem seguir uma distribuição 

normal, podendo ser verificado pelo teste Kolmogorov-Smirnov (K-S), com a correcção de 

Lilliefors, apresentado de seguida (ver Tabela 83). 

 
Tabela 83 – Hipótese 5 

Regressão Linear: Modelo 2 (teste K-S) 

Estatística K-S (Lilliefors) gl p 

0,039 620 0,024 
 

Exige-se, normalmente, um nível de significância de 5% para não rejeitar a 

hipótese dos resíduos seguirem uma distribuição normal, o que não sucede para este 
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modelo. No entanto, se o nível de significância for de 1%, já não se rejeita a hipótese dos 

resíduos seguirem uma distribuição normal. 

 

De modo a complementar o estudo da normalidade dos resíduos, apresenta-se o 

Gráfico 30, que regista os desvios à normalidade, que podem ser observados no gráfico 

Q-Q, de modo a ilustrar, pelos desvios à linha oblíqua, as diferenças em relação à 

distribuição normal. Verifica-se que estes desvios não apresentam magnitude elevada e 

são superiores apenas nos extremos. 

 
Gráfico 30 – Hipótese 5 

Regressão Linear: Modelo 2 (Gráfico Q-Q) 
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Finalmente, importa verificar o pressuposto da ausência de multicolinearidade, em 

que o Factor de Inflação da Variância (FIV) é uma medida da multicolineariedade, que 

contabiliza a inflação sofrida pela variância dos coeficientes de regressão estimados, 

provocada pela correlação entre variáveis.  

 

Valores elevados do FIV são indicadores de multicolinearidade, considerando-se 

valores superiores a 10 influenciadores das estimativas dos coeficientes de regressão 

(Pestana & Gageiro, 2000). Apresentam-se, na Tabela 84, os FIV para as variáveis 

utilizadas no modelo, cujos valores não indicam a existência de multicolinearidade. 

 
Tabela 84 – Hipótese 5 

Regressão Linear: Modelo 2 (FIV) 
 FIV 

Bem-Estar Psicológico 3,018 
Auto-Confiança 3,192 
Bem-Estar Físico 2,097 
Percepção Pessoal de Competência 2,185 
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A análise do modelo construído permite concluir que pode ser aplicado aos dados 

em análise, uma vez que cumpre, de um modo geral, os pressupostos analisados, com a 

excepção da normalidade da distribuição dos resíduos para um nível de significância de 

0,05. A não verificação deste pressuposto pode dificultar a utilização do modelo para a 

previsão dos valores da variável dependente com outros valores das variáveis 

independentes. 
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Hipótese 6: As Competências Pessoais possuídas pelos sujeitos podem predizer 
os seus níveis de Saúde Mental. 

 

 

Previamente à análise de regressão linear múltipla, vamos realizar a análise da 

matriz de correlações de Pearson entre o SPPCS e o MHI, mostrada na Tabela 85, a qual 

indica que todas as correlações são positivas e significativas.  

 

As correlações entre o SPPCS e o MHI são todas positivas e significativas, tal 

como pode ser observado na Tabela 85. Apresentam-se como mais elevadas, embora 

em associação moderada, as correlações entre a subescala de Apreciação Global e as 

seguintes dimensões do MHI: Escala Total (r(620)=0,69, p<0,01); Perda de Controlo 

Emocional/Comportamental (r(620)=0,67, p<0,01); Distress Psicológico (r(620)=0,66, 

p<0,01); Bem-Estar Psicológico (r(620)=0,66, p<0,01) e Afecto Positivo (r(620)=0,65, 

p<0,01). 

 
Tabela 85 – Hipótese 6 

Correlações entre o SPPCS e o MHI 

 CR CA CI CAT AP AI AS RP RA HU MO AG 

ANS 0,33(**) 0,51(**) 0,53(**) 0,27(**) 0,36(**) 0,28(**) 0,35(**) 0,27(**) 0,26(**) 0,13(**) 0,23(**) 0,60(**) 

DEP 0,28(**) 0,48(**) 0,48(**) 0,24(**) 0,37(**) 0,32(**) 0,38(**) 0,28(**) 0,28(**) 0,15(**) 0,22(**) 0,60(**) 

PCE/C 0,33(**) 0,53(**) 0,54(**) 0,26(**) 0,41(**) 0,35(**) 0,40(**) 0,29(**) 0,36(**) 0,15(**) 0,26(**) 0,67(**) 

AFP 0,35(**) 0,52(**) 0,49(**) 0,25(**) 0,39(**) 0,40(**) 0,45(**) 0,32(**) 0,38(**) 0,18(**) 0,23(**) 0,65(**) 

LE 0,21(**) 0,33(**) 0,32(**) 0,18(**) 0,36(**) 0,39(**) 0,33(**) 0,26(**) 0,62(**) 0,08(*) 0,18(**) 0,49(**) 

DIP 0,34(**) 0,54(**) 0,55(**) 0,27(**) 0,40(**) 0,33(**) 0,39(**) 0,30(**) 0,32(**) 0,15(**) 0,25(**) 0,66(**) 

BEP 0,34(**) 0,51(**) 0,49(**) 0,25(**) 0,42(**) 0,43(**) 0,46(**) 0,33(**) 0,49(**) 0,16(**) 0,24(**) 0,66(**) 

ET 0,35(**) 0,55(**) 0,55(**) 0,28(**) 0,42(**) 0,38(**) 0,43(**) 0,32(**) 0,40(**) 0,16(**) 0,26(**) 0,69(**) 

(*) p<0,05 (**) p<0,01 
SPPCS - CR: Criatividade; CA: Competência Académica; CI: Competência Intelectual; CAT: Competência Atlética; AP: Aparência; AI: Amizades Íntimas; AS: 
Aceitação Social; RP: Relações com os Pais; RA: Relações Amorosas; HU: Humor; MO: Moralidade; AG: Apreciação Global. 
MHI - ANS: Ansiedade; DEP: Depressão; PCE/C: Perda de Controlo Emocional/Comportamental; AFP: Afecto Positivo; LE: Laços Emocionais; DIP: 
Distress Psicológico; BEP: Bem-Estar Psicológico; ET: Escala Total (Índice de Saúde Mental). 

 
 
Construção de um primeiro Modelo de Regressão, com todas as variáveis 

 

O modelo de regressão inicial integra todas as variáveis independentes, 

correspondentes às dimensões das Competências Pessoais. 

 

Modelo 1: 

Variável Dependente – Escala total da Saúde Mental 



159 
 

Variáveis Independentes – Todas as dimensões das Competências Pessoais. 

 

Para este modelo, o coeficiente de determinação R2=0,519, o que significa que as 

dimensões das Competências Pessoais explicam 51,9% da variação observada na saúde 

mental, sendo o coeficiente de determinação ajustado Ra
2=0,509. 

 

O teste F valida a significância global do modelo, pois F17,606

 

=54,437, p<0,001, ou 

seja, rejeita-se a hipótese de que não existam variáveis estatisticamente significativas no 

modelo de regressão. 

 

Apresentam-se na Tabela 86, as variáveis significativas encontradas. 

 
Tabela 86 – Hipótese 6 

Regressão Linear: Modelo 1 (Totalidade das Variáveis) 

bi s(bi) t p 

(Constante) 30,306 7,325 4,137 0,000** 
Criatividade -0,315 0,442 -0,713 0,476 
Competência Académica 0,901 0,490 1,839 0,066 
Competência Intelectual 1,938 0,469 4,132 0,000** 
Competência Atlética 0,525 0,361 1,456 0,146 
Aparência 0,529 0,322 1,641 0,101 
Amizades Íntimas 0,559 0,413 1,355 0,176 
Aceitação Social -0,015 0,477 -0,031 0,975 
Relações com os Pais 0,792 0,376 2,108 0,035* 
Relações Amorosas 0,548 0,339 1,614 0,107 
Humor -0,072 0,479 -0,150 0,881 
Moralidade -0,382 0,432 -0,885 0,376 
Apreciação Global 2,939 0,345 8,507 0,000** 

 *p<0,05; **p<0,001 
  bi e s(bi) – estimativas do coeficiente e do seu desvio padrão para a variável i.   
  t – Estatística do teste t de Student. p – nível de significância do teste t de Student. 
 

Verifica-se que três variáveis são estatisticamente significativas para o modelo, no 

entanto, os seus efeitos são influenciados pelas variáveis não significativas. 

 

 

Construção de um Modelo de Regressão final, com as variáveis significativas 

 

Utiliza-se o procedimento Stepwise que, essencialmente, desenvolve uma 

sequência de modelos de regressão, retirando em cada passo uma variável 

independente. 

 

São apresentados os resultados para o modelo de regressão com as variáveis 

significativas: as variáveis independentes seleccionadas para integrar o modelo e 

respectivos níveis de significância ou valor de prova. 
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Modelo 2: 

Variável Dependente – Escala total da Saúde Mental 

Variáveis Independentes – As dimensões relevantes das Competências Pessoais 

 

Para este modelo, o coeficiente de determinação R2=0,512, o que significa que as 

dimensões das Vivências Académicas explicam 51,2% da variação observada na saúde 

mental, o coeficiente de determinação ajustado Ra
2=0,508. 

 

O teste F valida a significância global do modelo, pois F5,613

 

=128,419, p<0,001, ou 

seja, rejeita-se a hipótese de que não existam variáveis estatisticamente significativas no 

modelo de regressão. 

 

Na Tabela 87, mostram-se as variáveis significativas. 

 
Tabela 87 – Hipótese 6 

Regressão Linear: Modelo 2 (Variáveis Significativas) 

bi s(bi) t p 

(Constante) 34,771 5,544 6,272 0,000** 
Apreciação Global 3,221 0,293 10,990 0,000** 
Competência Intelectual 2,246 0,385 5,839 0,000** 
Aparência 0,664 0,308 2,155 0,032* 
Relações com os Pais 0,736 0,359 2,053 0,040* 

*p<0,05; **p<0,001  
 bi e s(bi) – estimativas do coeficiente e do seu desvio padrão para a variável i.   
 t – Estatística do teste t de Student. p – nível de significância do teste t de Student. 
 

A variável, ou dimensão das Competências Pessoais, cuja estimativa do 

coeficiente (bi) apresenta valor positivo contribui positivamente para o aumento da 

variável dependente Saúde Mental, tendo as estimativas negativas o efeito contrário: uma 

variação de uma unidade na variável independente provoca uma variação média 

esperada na variável dependente igual ao valor da estimativa do coeficiente. 

 

A significância do teste t de Student para cada variável indica-nos a probabilidade 

dessa variável tomar um valor nulo no modelo, não sendo significativa, apresentando 

duas variáveis p<0,05 e outras duas apresentam valores de p<0,001, sendo portanto 

estas quatro variáveis significantes para o modelo desenvolvido. 

 

As variáveis incluídas no modelo indicam que: 

a) O aumento de uma unidade na escala de medida da dimensão Apreciação 

Global provoca um aumento médio de 3,221 na escala de medida da 

Saúde Mental, mantendo-se as restantes variáveis constantes; 
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b) O aumento de uma unidade na escala de medida da dimensão 

Competência Intelectual provoca um aumento médio de 2,246 na escala 

de medida da Saúde Mental, mantendo-se as restantes variáveis 

constantes; 

 

c) O aumento de uma unidade na escala de medida da dimensão Aparência 

provoca um aumento médio de 0,664 na escala de medida da Saúde 

Mental, mantendo-se as restantes variáveis constantes; 

 

d) O aumento de uma unidade na escala de medida da dimensão Relações 

com os Pais provoca um aumento médio de 0,736 na escala de medida da 

Saúde Mental, mantendo-se as restantes variáveis constantes; 

 

Portanto, todas estas dimensões das Competências Pessoais apresentam uma 

relação positiva com a escala de medida da Saúde Mental, portanto, podemos afirmar 

que contribuem de forma positiva para a saúde mental dos alunos. 

 
 
Modelo 2: Validação do Modelo de Regressão final 

 

Na avaliação da homocedasticidade (ver Gráfico 31), verifica-se uma dispersão 

relativamente uniforme dos valores dos resíduos relativamente ao valores estimados, que 

não sugere a existência de uma dispersão significativamente diferente de valores da 

variável dependente. 
 

Gráfico 31 – Hipótese 6 

Regressão Linear: Modelo 2 (Análise de Resíduos) 
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Um segundo pressuposto a analisar é a inexistência de auto-correlação entre as 

variáveis independentes, através do teste de Durbin-Watson, que permite verificar se os 

termos de erro são independentes, ou seja, se o parâmetro de auto-correlação é nulo. A 

estatística de teste apresenta o valor de 1,949. Para um nível de significância de 5%, o 

valor crítico considerado para este teste é de 1,78, pelo que não podemos rejeitar a 

hipótese de que a auto-correlação seja nula. 

 

Um terceiro pressuposto, apresentado na Tabela 88, define que os resíduos 

devem seguir uma distribuição normal, podendo ser verificado pelo teste Kolmogorov-

Smirnov (K-S), com a correcção de Lilliefors. 

 

Tabela 88 – Hipótese 6 

Regressão Linear: Modelo 2 (teste K-S) 
Estatística K-S (Lilliefors) gl p 

0,025 619 0,200 
 

Exige-se, normalmente, um nível de significância de 5% para não rejeitar a 

hipótese dos resíduos seguirem uma distribuição normal, o que sucede para este modelo. 

 

De modo a complementar o estudo da normalidade dos resíduos, apresenta-se o 

gráfico (ver Gráfico 32), que regista os desvios à normalidade, que podem ser 

observados no gráfico Q-Q, de modo a ilustrar, pelos desvios à linha oblíqua, as 

diferenças em relação à distribuição normal. Verifica-se que estes desvios não 

apresentam magnitude elevada e são superiores apenas nos extremos. 
 

Gráfico 32 – Hipótese 6 

Regressão Linear: Modelo 2 (Gráfico Q-Q) 
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Importa ainda verificar o pressuposto da ausência de multicolinearidade, através 

do factor de inflação da variância (FIV) como medida da multicolinearidade. 

 

Da análise dos valores do FIV, de acordo com a Tabela 89, podemos constatar 

que não existe multicolinearidade, pois verificam-se valores inferiores ao limite mínimo de 

10. 

 
Tabela 89 – Hipótese 6 

Regressão Linear: Modelo 2 (FIV) 

 FIV 

Apreciação Global 2,278 
Competência Intelectual 1,589 
Relações Amorosas 1,332 
Aparência 1,418 
Relações com os Pais 1,212 

 

 

A análise do modelo construído permite concluir que pode globalmente ser 

aplicado aos dados em análise, uma vez que cumpre, de um modo geral, todos os 

pressupostos analisados.  
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DISCUSSÃO 
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Introdução 
 
 

 Relativamente aos resultados apresentados no capítulo anterior, começaremos 

por apresentar, em síntese, as principais características da amostra. Seguindo-se uma 

breve referência às qualidades psicométricas dos instrumentos de avaliação utilizados e 

às correlações entre eles.  

 

Posteriormente, em detalhe, discutiremos, relativamente a cada hipótese 

formulada, as principais implicações dos resultados obtidos, quer ao nível desta 

investigação e suas consequências para futuras bases de actuação sustentada de 

intervenção psicológica, com a população a que este estudo se refere; quer ao nível de 

verificação comparativa dos nossos resultados, com a matriz teórica e de investigação 

existente sobre as áreas de incidência do estudo efectuado, nomeadamente, o jovem 

adulto estudante do Ensino Superior das Ciências da Saúde e as condições pessoais e 

contextuais que concorrem para a sua adaptação académica e bem-estar psicológico. 

 

Finalizaremos esta discussão com a apresentação das principais implicações que, 

em nosso entender, os resultados obtidos podem conter para os domínios de actuação 

clínico e educacional. 

 

 

Amostra 
 
 

 Maioritariamente a amostra é composta por jovens do sexo feminino, o que 

confirma, não apenas para a área das Ciências da Saúde, mas sendo nesta realmente 

notória, uma tendência crescente para a “feminização” da frequência e procura de 

formação nesta área do conhecimento, realidade comum na generalidade dos países da 

Europa e nos EUA, da qual Portugal não é excepção (Balsa, Simões, Nunes, Carmo & 

Campos, 2001) 

 

 A distribuição etária apresenta-se, como era nosso propósito, com um intervalo 

etário entre os 18 anos, início do período desenvolvimental de jovem adulto e idade 
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habitual de entrada no ensino superior, e os 25 anos, entendendo-se como sendo o limite 

etário superior do período inicial de formação do jovem adulto (Arnett, 2000, 2006b). 

 

 A amostra é maioritariamente formada por estudantes do curso superior de 

Enfermagem, frequentando cerca de 50% dos alunos o estabelecimento de ensino que 

escolheram em primeira opção, estão maioritariamente matriculados na Escola Superior 

de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa, num curso que corresponde, para um número 

muito significativo de jovens (cerca de 83%), à sua primeira opção de escolha vocacional. 

Pensamos que alguma discrepância entre opção curso e a opção estabelecimento de 

ensino, se poderá dever ao facto de apenas os alunos de medicina frequentarem uma 

instituição de ensino superior pública (ICBAS), pertencente à Universidade do Porto. 

 

Os restantes alunos, dos cursos de enfermagem e tecnologias da saúde, 

frequentam estabelecimentos de ensino superior privados, que habitualmente não são 

primeira opção, principalmente por razões económicas, surgindo igualmente a 

oportunidade de frequência do curso desejado nestas instituições privadas, para os 

jovens que não obtêm médias de acesso aos mesmos cursos a funcionarem no ensino 

público. 

 

 A nossa amostra contempla, relativamente ao ano de frequência, todos os anos 

disponíveis para os respectivos cursos, existentes nos estabelecimentos de ensino onde 

recolhemos os dados, no ano lectivo de 2005/2006. Excepção para o curso de Medicina, 

onde apenas participaram alunos matriculados no 1.º ano e para o curso de Radiologia 

em que apenas participaram alunos do 1.º e 2.º ano. Os alunos do 4.º ano pertencem 

todos ao curso de Enfermagem. 

 

 Os alunos que saíram de casa dos pais para frequentarem um curso superior, 

representam cerca de 25% do total da amostra, valor que possui no entanto algum 

significado, pois verifica-se uma tendência crescente para um maior número de 

estudantes que se deslocam das suas regiões de proveniência familiar, afim de poderem 

concretizar a sua escolha vocacional. Este facto pode apresentar-se com repercussões 

no processo de autonomia e independência do jovem relativamente à família, embora, a 

maioria dos estudantes do ensino superior prefira, conforme apresentado num estudo 

realizado no nosso país pela Direcção-Geral do Ensino Superior (2005), morar com os 

seus pais, pois essa situação garante melhores condições de vida. 
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De destacar que a maioria dos estudantes deslocados vive num apartamento com 

outros colegas, confirmando que, se por um lado esta tem sido considerada pelos jovens 

a forma mais interessante de vida (Figueiredo, 2001), esta decisão parece também ter 

óbvias implicações económicas, embora a opção por residência universitária (opção 

menos onerosa) não tenha, nesta amostra, quase significado. 

 

Merece-nos este aspecto algumas interrogações: Será esta opção apenas uma 

questão de gosto ou desejo dos estudantes? Este facto resultará da inexistência de 

opções ao nível dos Serviços Sociais Universitários, que permitam a mais estudantes 

deslocados serem hospedados em residências pertencentes a estes Serviços? Existirá 

por parte dos estudantes uma percepção algo “estigmatizante” para a opção residência 

universitária, conotando-a com “dificuldades económicas”, que, a existirem, se pretende 

não divulgar? 

 

Embora estas questões ultrapassem o âmbito desta investigação, pensamos que 

em estudos posteriores se deverão caracterizar os motivos que cada estudante 

deslocado apresenta para a sua escolha por determinado local de residência. 

 

 A percentagem de trabalhadores-estudantes na amostra é reduzida (cerca de 

10% do total de participantes), o que pode justificar-se atendendo à carga horária dos 

cursos da Área da Saúde (com cerca de 7/8 horas por dia de aulas e com estágios a 

tempo completo ou em turnos) e ao tipo de regime de funcionamento (fundamentalmente 

diurno, com muitas aulas práticas e teórico-práticas), o que torna praticamente impossível 

uma actividade laboral a tempo completo e em horário normal.  

 

 Em conclusão: podemos descrever o sujeito “tipo” participante neste estudo como 

pertencente ao género feminino, com cerca de 20 anos de idade, podendo frequentar o 

1.º ou 2.º ano do Curso Superior de Enfermagem, na Escola Superior de Saúde da Cruz 

Vermelha Portuguesa, curso escolhido em 1.ª opção e instituição em 1.ª ou 2.ª opção, 

residindo em casa dos pais e estando apenas na situação de estudante. 
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Instrumentos 

 

 

QVA 

 

 De um modo geral a estatística descritiva do QVA e a análise factorial efectuada, 

apresentam valores e estrutura semelhantes aos dos autores do questionário. O mesmo 

se pode afirmar sobre os índices de consistência interna, nomeadamente, o valor muito 

positivo obtido para a escala completa, o qual confirma que estamos em presença de um 

instrumento com boa fidelidade (exactidão da informação obtida), assente na coerência e 

homogeneidade das respostas dos sujeitos nos diferentes itens (Almeida & Freire, 1997). 
 

 

MHI 
 

 Também no MHI encontramos valores de estatística descritiva semelhantes aos 

encontrados no estudo de adaptação à população Portuguesa. O mesmo se pode afirmar 

sobre os valores de consistência interna, destacando-se o valor mais elevado para a 

escala total, que avalia a Saúde Mental, e que permite afirmar que também este 

instrumento apresenta uma boa fidelidade. 

 

 

SPPCS 

 

 Sobre este questionário, apesar da não existência de valores normativos para a 

população Portuguesa, podemos igualmente confirmar que apresenta valores de 

consistência interna semelhantes aos encontrados pelo autor da adaptação Portuguesa, 

possui uma fidelidade bastante aceitável, contribuindo assim também para o rigor e 

credibilidade da nossa investigação. 

 

 

Correlações entre os Instrumentos 

 

 Todas as correlações que calculámos são positivas e na sua grande maioria 

significativas. Este facto permite confirmar uma relação entre as variáveis dependentes 
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do nosso estudo, no sentido de podermos considerar os valores mais positivos nas 

subescalas das Vivências Académicas associados aos valores mais positivos das 

subescalas da Saúde Mental e das Competências Pessoais e, igualmente uma 

associação entre os valores mais positivos das subescalas da Saúde Mental e das 

Competências Pessoais. 

 

 Em particular, obtiveram-se valores altos entre a subescala de Bem-Estar 

Psicológico e a maioria das subescalas do MHI (excepto a subescala de Laços 

Emocionais), o que poderá ser explicado pela proximidade conceptual entre esta 

subescala das Vivências Académicas e o constructo Saúde Mental e respectivas 

subescalas constituintes, nomeadamente aquelas que avaliam as dimensões associadas 

ao Distress Psicológico. Igualmente, constatou-se um valor elevado de correlação entre a 

subescala Autoconfiança e a Saúde Mental (Escala Total), o que deixa em aberto a 

possibilidade, a ser confirmada num modelo de regressão linear (Hipótese 5), de uma 

importância acrescida desta dimensão das Vivências Académicas para a Saúde Mental. 

 

 

Hipóteses 

 

 

 De um modo geral, todas as hipóteses foram confirmadas, se não para a 

totalidade das dimensões, para a sua maioria, pois em grande medida se verificou que os 

resultados suportaram os fundamentos que presidiram à elaboração das principais 

questões desta investigação, permitindo assim um melhor conhecimento das diferentes 

variáveis em avaliação. Ainda no âmbito das hipóteses empíricas, foram desenvolvidos 

dois modelos preditivos da Saúde Mental, que serão igualmente discutidos. Vamos, 

seguidamente, abordar os principais aspectos que resultaram da testagem das hipóteses 

de investigação. 

 

 

 Hipótese 1 
 

Os resultados obtidos permitem afirmar que o Curso e Ano frequentados 

influenciam a maioria das Vivências Académicas, excepto para as dimensões 

Relacionamento com a Família e Envolvimento em Actividades Extracurriculares, não 

significativas no Modelo Global. 
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De igual modo, o Curso Frequentado condiciona significativamente a maioria das 

dimensões das Vivências Académicas, excepção feita para os Relacionamentos com a 

Família e Colegas, a Gestão do Tempo e o Envolvimento em Actividades 

Extracurriculares, onde não verificámos diferenças em função do curso frequentado. 

 

 Os alunos de Enfermagem, pertencentes à nossa amostra, são os que 

apresentam conhecimentos mais sólidos para o curso frequentado, são mais autónomos, 

possuem métodos de estudo mais eficazes e são mais auto-confiantes. Em conjunto com 

os alunos de Medicina acreditam e investem mais na sua carreira, presente e futura, têm 

menor ansiedade aos exames e, os alunos destes dois cursos partilham, também com os 

estudantes de Cardiopneumologia, uma melhor percepção das suas capacidades e 

competências. No entanto, os alunos de Enfermagem, em conjunto com os de 

Fisioterapia e Cardiopneumologia, são os que se sentem pior na instituição em que 

estudam e, apresentam algumas dificuldades na gestão dos recursos económicos, facto 

manifestado também pelos colegas de todos os outros cursos, à excepção dos 

estudantes de Medicina.  

 

Pensamos que a estas últimas constatações não serão alheios dois factores: mais 

de metade dos alunos da amostra não estão matriculados no estabelecimento de ensino 

escolhido em primeira opção o qual provavelmente corresponderia ao seu maior desejo; 

e, todos estes cursos, exceptuando o curso de Medicina, são frequentados em 

instituições privadas de Ensino Superior, com um óbvio custo de frequência 

significativamente superior, comparativamente aos encargos com a mesma finalidade, 

suportados pelos alunos de um estabelecimento público. 

 

Os alunos de Medicina são os que estão mais satisfeitos com o curso 

frequentado, conjuntamente com os alunos de enfermagem e que têm menos problemas 

na gestão dos seus recursos económicos. São os que se sentem melhor na instituição de 

ensino que frequentam e avaliam mais positivamente o seu Bem-Estar Psicológico e a 

sua Saúde Física, ao contrário dos seus colegas do curso de Cardiopneumologia. 

 

Facto comum aos cursos de Fisioterapia, Cardiopneumologia e Radiologia é a 

perspectiva de carreira menos clara, comparativamente com os alunos de Enfermagem e 

Medicina. Pensamos que este facto poderá estar relacionado com dúvidas de natureza 

vocacional e de perspectivas menos positivas sobre a garantia de empregabilidade. Na 

actualidade, este último aspecto afecta também significativamente os estudantes de 

Enfermagem, facto ainda não constatado nesta amostra de estudantes, já que os dados 
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foram recolhidos no ano de 2006, quando as expectativas de emprego na área da 

Enfermagem ainda se mostravam optimistas. 

 

Os estudantes de Fisioterapia são os que apresentam melhor relação com os 

professores, ao contrário dos alunos de Medicina, Enfermagem e Cardiopneumologia. No 

entanto, os alunos de Fisioterapia obtêm, comparativamente com os alunos dos outros 

cursos, valores mais baixos nas seguintes dimensões: Bases de Conhecimentos para o 

Curso, Autonomia, Bem-Estar Psicológico, Percepção Pessoal de Competência e 

Realização de Exames. Apresentam igualmente menor Auto-Confiança, em conjunto com 

os estudantes de Medicina. 

 

Este conjunto de apreciações permite afirmar que, face aos estudantes dos outros 

cursos, os alunos de Fisioterapia da nossa amostra, apresentam mais dificuldades no seu 

processo de adaptação à vida académica, do que os alunos dos restantes cursos, 

podendo justificar maiores níveis de stress face às exigências percepcionadas, como 

referem Tucker et al. (2004). 

 

 

 O Ano de Curso frequentado influencia significativamente a maioria das Vivências 

Académicas, excepto as subescalas Relacionamento com a Família, Autonomia, 

Desenvolvimento da Carreira, Relacionamento com os Professores, Gestão dos 

Recursos Económicos e Envolvimento em Actividades Extra-Curriculares.  

 

Podemos afirmar que o padrão global apresentado, refere os alunos dos últimos 

anos dos cursos com melhores níveis de adaptação, comparativamente com os alunos 

dos primeiros anos dos cursos. Embora possamos salientar duas excepções a este 

padrão, nas dimensões Adaptação ao Curso e Adaptação à Instituição, onde os alunos 

do 1.º ano apresentam níveis médios significativamente superiores aos alunos dos outros 

anos de frequência. Este facto contraria a tendência encontrada nas investigações, que 

referem sistematicamente os alunos do 1.º ano com maiores dificuldades na integração 

nos estabelecimentos e cursos de ensino superior (Ball & Bax, 2002). 

 

No entanto, estas dimensões avaliam também o grau de satisfação e gosto pela 

instituição de ensino, o seu ambiente físico em redor e ainda a satisfação pela frequência 

de um curso superior. Assim, poderemos, eventualmente encontrar, na nossa amostra 

maior contentamento com factores de natureza ambiental e satisfação por estar a 

frequentar uma instituição e curso de ensino superior nos alunos do 1.º ano, justificando-
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se pelo gosto que a nova experiência trará ao estudante que está numa fase de 

descoberta. Em contrapartida, os estudantes dos outros anos aparentam algum desgaste 

e insatisfação (desencanto) face à instituição e aos seus modos de funcionamento, sendo 

que os alunos do 3.º ano são os que apresentam menor satisfação com o curso 

frequentado, facto eventualmente relacionado com factores de fadiga e desgaste face às 

exigências académicas a que estão sujeitos desde o início do curso. Parece-nos que este 

aspecto deverá merecer, em futuras investigações, uma melhor caracterização. 

 

 Como referimos acima, as diferenças significativas encontradas, penalizam os 

alunos do 1.º ano, corroborando compreensivelmente, os estudos que sustentam o 1.º 

ano no Ensino Superior como um período de transição, acompanhado de diferentes 

desafios e exigências colocadas às capacidades de adaptação do jovem adulto (Diniz e 

Almeida, 2006). 

 

 Preocupantes são também os resultados menos positivos obtidos pelos alunos do 

1.º ano (comparativamente com os alunos do 4.º ano), na dimensão Bases de 

Conhecimentos para o Curso, domínio que podemos considerar como um indicador forte 

de dificuldades de Adaptação Académica (Soares, Guisande, Almeida & Páramo, 2009). 

 

Nos Métodos de Estudo e Gestão do Tempo, apenas os alunos do 4.º ano se 

apresentam com níveis mais positivos. Por conseguinte, apenas os alunos finalistas têm 

uma avaliação dos seus conhecimentos positiva, realizam com mais eficácia o seu 

estudo e conseguem efectuar uma adequada planificação e organização do tempo em 

função das exigências académicas. De algum modo, estamos em face de constatações e 

aprendizagens, só tornadas consistentes no final do processo de formação académica. 

 

 Nesta perspectiva desenvolvimental poderemos ainda compreender as diferenças 

entre os alunos do 1.º ano e os alunos do 4.º ano, nas dimensões Auto-Confiança, 

Percepção Pessoal de Competência e Realização de Exames. Todas elas remetem para 

aspectos do desenvolvimento psicossocial, que se confirma estar mais consistente nos 

alunos que estão prestes a terminar uma licenciatura. Explica-se, com o envolvimento em 

diferentes tarefas (vectores), o facto dos estudantes do 1.º ano apresentarem valores 

significativamente mais baixos nestas dimensões, pois estão a desenvolver o sentido de 

competência, a aprender a gerir adequadamente as suas emoções, nomeadamente a 

ansiedade e, finalmente procuram atingir a autonomia e a interdependência (Chickering & 

Reisser, 1993)  
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Este facto mostra, em larga medida, a insegurança que muitos dos estudantes 

apresentam numa fase inicial do seu curso superior, em contraste com a maior 

capacidade de gestão emocional em situações exigentes, que um finalista, 

nomeadamente de enfermagem, apresenta, pois realizou um percurso que lhe exigiu 

essa auto-eficácia, aumentando a sua capacidade de controlo emocional e a percepção 

mais exacta das suas competências (Redwood & Pollak, 2007), podendo explicar-se 

assim a percepção mais positiva que os alunos do 4.º ano realizam do seu Bem-Estar 

Físico e Psicológico, comparativamente com os alunos do 1.º ano. 

 

 

 Na avaliação da Saúde Mental, todas as dimensões do MHI são significativamente 

influenciadas pela consideração global das variáveis Curso e Ano. 

 

Embora o Curso frequentado não constitua um factor estatisticamente relevante, 

encontrámos algumas dimensões da Saúde Mental com relação significativa face a esta 

variável, sendo os alunos de Enfermagem os que apresentam melhores resultados. 

 

 Destacamos as diferenças encontradas ao nível da avaliação da Ansiedade, com 

os estudantes de Fisioterapia a apresentarem os valores mais baixos (maior Ansiedade) 

e os de Enfermagem e Radiologia os valores mais altos (menor Ansiedade).  

 

Pensamos que, pelas correlações positivas que constatámos entre as subescalas 

Realização de Exames e Auto-Confiança, com a subescala Ansiedade do MHI, 

poderemos relacionar estes níveis de ansiedade com a ansiedade experimentada face às 

situações de avaliação e, a uma menor expectativa pessoal de sucesso nessas mesmas 

avaliações, o que se confirma por estudos que indicam serem a ansiedade face às 

avaliações e a menor autoconfiança, importantes factores de perturbação para o 

estudante do Ensino Superior (Sender, Valles, Puig, Salero & Valdês, 2004).  

 

Acreditamos, no entanto, na possibilidade de outros factores, de natureza 

contextual, pessoal ou relacional, que possam influenciar negativamente a estabilidade 

emocional destes estudantes, que se manifestam nas relações significativas que 

encontrámos, ao nível do seu menor estado de ânimo e de satisfação pessoal, menor 

Bem-Estar Psicológico e maior nível de Distress.  

 

Estes aspectos devem merecer uma avaliação particular sobre a sua causalidade 

mais específica, podendo também neste processo ser importante o envolvimento dos 
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docentes do curso de Fisioterapia, com os quais os alunos confirmam ter uma boa 

relação (a melhor de toda a amostra), podendo/devendo estes também funcionar como 

elementos de tranquilização emocional. Não esquecendo, igualmente, que os estudantes 

de Fisioterapia se consideram com menos conhecimentos de base para o seu curso, 

facto que se constituirá para os docentes, na necessidade de utilização de uma 

metodologia pedagógica que permita aos estudantes ultrapassar a suas dificuldades, 

principalmente nos primeiros anos do curso. 

 

Neste contexto, referimos ainda as dificuldades manifestadas na Gestão do 

Tempo (problemática comum nos estudantes do Ensino Superior), as quais dependem, 

por um lado, da capacidade de organização do próprio estudante em função muitas 

vezes de prazos fixados pelos seus professores, e por outro, de factores de percepção 

pessoal sobre a própria organização curricular e da sua adequação articulada em termos 

de calendarização das actividades pedagógicas.  

 

Um exemplo desta dificuldade, resulta da organização semanal dos horários 

escolares, com distribuição horária das disciplinas variando sistematicamente, e, 

igualmente com sobrecarga diária, muitas vezes com oito horas de aulas, não permitindo 

tempo útil para a realização de estudo ou trabalhos de pesquisa, com repercussões na 

capacidade de organização de vida dos jovens e promovendo, como estratégia 

desadequada, o absentismo escolar (o estudante falta a determinadas aulas para 

preparar momentos de avaliação). 

 

Consideramos relevante que os alunos de Fisioterapia se avaliem menos 

positivamente que os outros estudantes na dimensão Autonomia. Poderá este facto ser 

relevante do ponto de vista desenvolvimental, nomeadamente, na capacidade de gestão 

das emoções, para a qual provavelmente apresentam significativas expectativas de apoio 

por parte de familiares, colegas e professores e, menor eficácia pessoal. 

 

Por fim, constatámos algumas dificuldades que os alunos de Medicina 

apresentam na dimensão Laços Emocionais, ou seja, uma percepção menos positiva das 

suas relações de pertença ou intimidade. Pensamos que, entre outras causas, esta 

problemática poderá estar associada a um dos principais stressores reconhecidos no 1.º 

ano de Medicina (Wolf, 2001): demasiado tempo dedicado às aulas e estudo, retirando 

oportunidades para o desenvolvimento e manutenção das relações sociais e afectivas 

com pessoas significativas, criando sentimentos de solidão. 
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Nesta óptica, e no âmbito da avaliação da Saúde Mental em função do Ano 

frequentado, verificámos que os alunos do 1.º ano apresentam resultados menos 

positivos na dimensão Laços Emocionais, do que os alunos dos restantes anos. 

 

Este facto parece ir ao encontro de uma tendência geral de investigação, que 

reconhece nos alunos do 1.º ano de um curso superior, um maior risco para problemas 

que afectam o bem-estar psicológico (Diniz & Almeida, 2006; Waddell et al., 2004), e em 

particular, nos alunos do 1.º ano dos cursos das Ciências da Saúde (Omigbodun, 

Omigbodun & Odukogbe, 2006).  

 

Também nos parece possível enquadrar numa perspectiva do desenvolvimento 

psicossocial esta diferença. Os Laços Emocionais podem ser definidos em relação com 

uma conquista importante para o jovem adulto: a intimidade. Portanto, parece-nos 

essencial focalizar os possíveis problemas que os jovens recém-chegados ao ensino 

superior podem apresentar relativamente a este aspecto do seu desenvolvimento. De 

acordo com Grayson (2006), os problemas mais habituais relacionados com a intimidade 

podem ser: timidez e solidão, desconfiança relativamente aos outros, preocupações de 

natureza sexual, problemas com o namoro, rupturas amorosas, perseguição e assédio, 

relacionamentos obsessivos e relações onde se verificam abusos. 

 

Relativamente à nossa amostra não temos forma de qualificar especificamente 

o(s) tipo(s) de problema(s) que podem afectar estes jovens. Parece-nos, no entanto, 

necessário desenvolver estratégias que possam promover o estabelecimento de relações 

inter-pares e a intimidade em meio universitário, através de programas, como o 

mentorado (Johnson, 2002; Sambunjak, Straus & Marušić, 2006), que visa integrar os 

novos estudantes através do apoio disponibilizado pelos estudantes mais velhos, e que 

simultaneamente permitem o desenvolvimento de novas relações de intimidade; ou o 

peer counselling e peer support (Archer e Cooper, 1998), que visa o desenvolvimento de 

competências de aprendizagem dos conteúdos curriculares, através da ajuda de 

estudantes mais habilitados (Kuh et al., 2005). Ainda neste seguimento, competirá às 

instituições a implementação de medidas preventivas face a alguns problemas 

relacionados com a violência e agressão, permitindo que seja percepcionado pelo novo 

estudante um clima acolhedor e seguro. 

 

 

Em síntese, como se demonstrou nos nossos resultados, os estudantes do 1.º ano  

e do curso de Fisioterapia, apresentam mais condicionalismos na sua Saúde Mental, 
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facto que nos parece ter fundamentação ao nível de alguma desadaptação à vida 

académica e a dificuldades relacionadas com o seu desenvolvimento psicossocial, das 

quais destacaríamos os problemas associados com o estabelecimento de relações de 

intimidade. 

  

Na análise das Competências Pessoais, podemos afirmar que se verifica uma relação 

global entre estas competências e as variáveis Ano e Curso, excepto para o 

Relacionamento com os Pais, Humor e Moralidade, que não estão significativamente 

relacionados. 

 

Relativamente ao Curso frequentado, constata-se, nas dimensões com diferenças 

encontradas, que os estudantes de Enfermagem percepcionam melhores níveis nas suas 

capacidades intelectuais e maior capacidade para o estabelecimento de relações de 

intimidade. Conjuntamente com os alunos de Medicina, são mais competentes no plano 

académico e apresentam uma auto-estima mais positiva.  

 

 Confirmando uma apreciação menos positiva da Adaptação Académica e da 

Saúde Mental, os estudantes do curso de Fisioterapia apresentam uma Auto-Estima 

menos consistente. Em conjunto com os alunos de Cardiopneumologia realizam uma 

auto-apreciação mais negativa das suas competências académicas e intelectuais. No 

entanto, são os alunos de Radiologia que se avaliam com mais dificuldades face à 

construção de relações de intimidade. 

 

 

 Em síntese, destacamos os estudantes de Enfermagem, que se apresentam na 

nossa amostra com mais dimensões satisfatórias da adaptação académica e das 

competências pessoais, nomeadamente quando comparados com os estudantes de 

Fisioterapia, facto que se assemelha ao encontrado por Klang (2005), num estudo 

comparando alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional. Em contraponto, os estudantes de fisioterapia, que surgem com mais 

dificuldades em diferentes domínios da adaptação académica, com mais 

condicionalismos ao nível emocional, nomeadamente são os mais ansiosos e, 

apresentam percepções mais negativas em competências importantes para a vida 

académica, apresentando também uma menor auto-estima. 
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Na avaliação da relação entre o Ano frequentado e as Competências Pessoais, 

destacam-se as diferenças entre os alunos do 1.º ano e os do 4.º ano. Estes últimos têm 

uma percepção das suas competências mais positiva. Vêem-se como pessoas que 

utilizam a criatividade, são competentes académica e intelectualmente, estão satisfeitos 

com a sua imagem física e possuem, em conjunto com os alunos do 2.º ano uma boa 

auto-estima. 

 

Indubitavelmente, os alunos do 4.º ano pertencentes à nossa amostra, estão mais 

seguros de si e confiam nas suas competências. Tal facto não parece verificar-se com os 

alunos do 1.º ano, que têm uma percepção pouco favorável nas competências com 

maiores implicações no trabalho académico (Competência Académica e Competência 

Intelectual) e também na capacidade para a realização de actividades desportivas 

(Competência Atlética), embora esta capacidade não pareça ser essencial, quer para os 

planos curriculares dos cursos na área da Saúde, quer para uma futura actividade 

profissional. Num plano mais pessoal e associado com o que referimos relativamente aos 

Laços Emocionais, avaliam mais dificuldades no estabelecimento de Relações Amorosas 

e apresentam uma apreciação sobre si próprios (auto-estima) menos positiva. 

 

 

Em conclusão, frequentar um curso superior na área da Saúde, no 1.º ano ou no 

4.º ano, corresponde, em muitos aspectos da Adaptação Académica, Saúde Mental e 

Competências Pessoais, a experiências totalmente opostas. De acordo com os dados 

que recolhemos, os alunos do 4.º ano têm globalmente melhores Vivências Académicas, 

mais Bem-estar Psicológico e realizam uma percepção tendencialmente positiva das 

suas Competências Pessoais, contrariamente aos alunos que frequentam o 1.º ano. De 

uma forma geral, podemos portanto afirmar que o Curso e Ano frequentados influenciam 

os resultados obtidos nas variáveis dependentes do nosso estudo. 

 

Parece-nos que estas constatações, que não serão exclusivas para os cursos da 

área da Saúde, mas extensíveis a estudantes de outros cursos superiores, devem 

merecer uma reflexão aprofundada no que à promoção da adaptação ao ensino superior 

diz respeito, e também a aspectos específicos do desenvolvimento psicossocial e 

promoção da saúde mental nos alunos recém-chegados ao Ensino Superior. Não sendo 

devidamente acompanhados neste processo exigente de integração, os jovens poderão 

não ultrapassar as suas dificuldades, resultando desta circunstância o aumento da 

probabilidade de insucesso e abandono académico, conforme se revela em alguns 

estudos, com estudantes universitários, em geral, (Cooke, Bewick, Barkham, Bradley & 
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Audin, 2006; Machado & Almeida, 2000), e com estudantes na área da saúde (Adams, 

Hean, Sturgis & Clarck, 2006; Barkovskaia, 2001; Bravo, Skarneo & Cerda, 2006; 

Gutherie, Black, Shaw, Hamilton, Creed & Tomenson, 1995; Miller, 1994; Moffat, 

McConnachie, Ross & Morrison, 2004). 

 

 

Hipótese 2 
 
Procurámos nesta hipótese testar a relação entre Género, Idade e a eventual 

Saída de Casa, considerando estas variáveis como factores de influência nas variáveis 

dependentes do nosso estudo. Podemos afirmar que, nos modelos encontrados, estas 

variáveis são globalmente importantes para as Vivências Académicas, a Saúde Mental e 

para as Competências Académicas. 

 

 

Nas Vivências Académicas apenas as dimensões Relacionamento com a Família, 

Desenvolvimento de Carreira, Bem-Estar Físico e Adaptação ao Curso, não são 

influenciadas significativamente pelo efeito conjunto destas variáveis independentes, 

significando que apenas alguns (poucos) aspectos do contexto pessoal e académico não 

dependem destas variáveis em estudo. 

 

 

Na nossa amostra, como anteriormente foi referido, é muito significativo o número 

de jovens do Género Feminino, comparativamente com o número de jovens pertencentes 

ao Género Masculino. Esta diferença, que pode ter como significado uma maior aposta 

por parte das jovens na procura de profissões que requerem a frequência de um curso 

superior, como acontece na saúde, não significa necessariamente que a experiência de 

estudante do Ensino Superior seja mais gratificante para o Género Feminino do que para 

o Masculino. 

 

Os dados por nós encontrados, confirmam que, relativamente à Adaptação 

Académica, as raparigas apresentam mais dificuldades que os rapazes. Apesar de não 

se verificarem diferenças nos conhecimentos académicos, nas relações familiares, na 

perspectiva de carreira, na saúde física e no grau de satisfação com o curso frequentado; 

os rapazes pontuam, em média, com valores mais elevados na maioria das dimensões, 

excepto nos Métodos de Estudo e na Gestão do Tempo. 
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Significa portanto, que ao nível desta amostra e, estando o género feminino 

maioritariamente representado, o nível geral de Adaptação Académica é menos favorável 

para as jovens, mostrando estas mais dificuldades nesse processo de adaptação, 

particularmente nas dimensões mais relacionadas com aspectos pessoais e de 

desenvolvimento psicossocial e nas dimensões que se referem ao contexto académico.  

 

Os melhores resultados obtidos nos Métodos de Estudo e Gestão do Tempo, 

atenuam as dificuldades de adaptação nas dimensões que se fundamentam nas 

percepções associadas à aprendizagem e ao rendimento académico e justificam uma 

melhor organização pessoal face às tarefas escolares (Machado et al., 2002).  

 

 

Entendemos que seria importante o estudo da variável Saída de Casa, pois tem 

vindo tornar-se numa situação cada vez mais habitual, os estudantes deslocarem-se para 

frequentar um curso superior e mudarem a sua residência habitual, ficando longe da sua 

família e de outras pessoas significativas, durante períodos de tempo que por vezes são 

longos. 

 

Tal como refere Grayson (2006), a separação da família corresponde a um 

desafio desenvolvimental específico para os estudantes do ensino superior, sendo as 

suas principais exigências: o distanciamento da família, a autonomia (por vezes 

precocemente forçada) e a necessidade de um maior envolvimento na vida académica. 

 

Embora na nossa amostra o número de estudantes deslocados não se apresente 

como muito significativo (cerca de 25% do total de participantes), ele corresponde a um 

grupo de estudantes que, devido a essa condição, pode apresentar condicionalismos ao 

nível da Adaptação Académica. 

 

As diferenças encontradas na Adaptação Académica entre alunos deslocados e 

não deslocados, penaliza estes últimos numa dimensão dos domínios relacionados com 

a aprendizagem e rendimento académico (Bases de Conhecimentos para o Curso) e, 

numa dimensão relacionada com aspectos pessoais e de desenvolvimento psicossocial 

(Auto-Confiança). 

 

Estar deslocado associa-se a uma percepção de conhecimentos e do nível de 

preparação para a frequência do Ensino Superior menos favorável e maiores dificuldades 

na organização do estudo. De um modo geral, o processo de adaptação académica é 
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vivido pelos estudantes deslocados com uma significativa insegurança, 

comparativamente com os estudantes não deslocados, a qual pode produzir 

condicionantes em termos de sucesso escolar. 

 

A menor Auto-Confiança apresentada pelos estudantes deslocados, em 

comparação com os colegas não-deslocados, pode influenciar a adaptação académica, 

através de expectativas tendencialmente mais pessimistas sobre o rendimento e sucesso 

académico e maior dependência de colegas e professores no processo de ajustamento 

às exigências escolares. 

 

Situação paradoxal, embora em nosso entender explicável, pois se a saída de 

casa se oferece também como oportunidade de obtenção da autonomia, a sua imposição 

contextual por razões de frequência escolar, tem principalmente consequências 

negativas, pois como refere Fleming (1988; 2003, 2005), este acontecimento pode dar 

origem a alterações emocionais, inadaptação face à mudança, inibição social e 

diminuição do rendimento escolar, que surgem como consequências da separação 

emocional do jovem em relação aos seus pais. 

 

Mesmo que esta experiência da saída de casa, não signifique ruptura dos laços 

afectivos com os pais nem incapacidade de gerir a separação, ela pode ser considerada, 

como refere Almeida et al. (2003), uma situação de compromisso (interdependência), 

entre a dependência e a independência familiar, sendo deste modo possível a construção 

da autonomia, em simultâneo com a existência de relações com os pais de natureza 

afectiva e social. 

 

 

A variável Idade associa-se positivamente com dimensões das Vivências 

Académicas relacionadas com domínios importantes para os processos de aprendizagem 

(Bases de Conhecimentos para o Curso, Métodos de Estudo, Gestão do Tempo e 

Realização de Exames) e domínios relacionados com o indivíduo e o seu 

desenvolvimento psicossocial (Autonomia, Auto-Confiança e Percepção Pessoal de 

Competências). 

 

Por outro lado, os sujeitos mais jovens parecem mais adaptados ao contexto 

académico, pontuando de forma significativa na Adaptação à Instituição, Gestão dos 

Recursos Económicos, Relacionamento com os Colegas e Envolvimento em Actividades 

Extracurriculares. 
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Neste sentido, verificamos que os estudantes mais velhos (embora não 

ultrapassando a idade de 25 anos), se encontram melhor preparados para algumas 

exigências da vida escolar, principalmente as relacionadas com o estudo e as avaliações 

de conhecimentos. Esta melhor preparação será suportada por uma maior maturidade 

psicológica, comparativamente com os seus colegas mais jovens (embora com 

diferenças etárias não muito significativas).  

 

No entanto, este cenário poderá não ser suficiente para que estejam 

adequadamente adaptados, pois estes estudantes poderão estar menos envolvidos no 

contexto de vida académica, inclusivamente, algo isolados relacionalmente dos seus 

colegas. Este facto poderá dever-se também a uma maior percepção das dificuldades na 

Gestão dos Recursos Económicos (alguns destes estudantes serão porventura 

trabalhadores-estudantes), facto que pode condicionar a sua participação em algumas 

actividades de natureza social relacionadas com a vida académica. 

 

Estes resultados, algo incoerentes, vão ao encontro de alguma literatura sobre o 

impacto da idade do estudante na sua aprendizagem e adaptação à vida escolar. De 

acordo com Jeffreys (2004), os resultados encontrados em algumas investigações são 

contraditórios, existindo autores que referem a Idade como um bom preditor da 

Adaptação Académica (são habitualmente estudantes mais responsáveis e com hábitos 

de estudo adequados) e, outros estudos que referem que estes estudantes apresentam 

menor capacidade de integração nas turmas e conflitualidade com a organização 

académica. 

 

 

Em síntese, os estudantes do Género Masculino, Não Deslocados e com maior 

Idade, poderão estar mais adaptados em alguns domínio da vida académica, sendo que 

poderão estes últimos apresentar dificuladades de integração face ao contexto 

académico, nomeadamente, dificuldades face às modalidades de funcionamento das 

instituições de Ensino Superior e isolamento relacional face aos colegas. 

 

 

Relativamente às dimensões da Saúde Mental, verificamos que, para um Modelo 

Global, todas são influenciadas pelas variáveis Género, Saída de Casa e Idade, desde 

que assumidas conjuntamente. 
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Confirmando plenamente o que muitos autores indicam sobre uma maior 

incidência e prevalência de problemas psicológicos no Género Feminino (Sparrenberger, 

Santos & Lima, 2003; Zahn-Waxler, Crick, Shirtcliff & Woods, 2006), nomeadamente em 

Portugal (Alto Comissariado da Saúde, 2008; The European Opinion Research Group, 

2003), os dados deste estudo referem os rapazes como pontuando significativamente 

com valores mais elevados que as raparigas, em todas as dimensões da avaliação da 

Saúde Mental, indo ao encontro de uma perspectiva, presente noutras investigações com 

estudantes universitárias em geral (Goldman & Wong, 1997; Wohlgemuth & Betz, 1991), 

e de Ciências da Saúde (Hojat & Lyons, 1998; Hojat, Glaser, Xu, Veloski & Christian, 

1999), de maior reactividade do género feminino ao stress e ansiedade. 

 

Mais uma vez e, pensando na maioria da amostra, parece-nos preocupante esta 

análise, pois retrata não só a realidade presente destas jovens, que podem ter problemas 

de saúde mental, ou estar em risco de os ter num futuro próximo, enquanto estudantes 

ou em início de vida profissional. 

 

A este propósito e relativamente ao risco de Burnout3

                                                 
3 Síndrome composta por sintomas de exaustão física e emocional, despersonalização e realização pessoal 
reduzida, que afecta principalmente profissionais que desempenham tarefas de ajuda a pessoas, entre os 
quais, os técnicos de saúde (Delbrouck, 2006).  

 em médicos e enfermeiros, 

estudos (Dyrbye et al., 2006; Deary, Watson, & Hogston, 2003; Schaufeli, Martínez, 

Marques Pinto, Salanova, & Bakker, 2002), indicam como principais factores de risco os 

relacionados com os jovens profissionais em início de carreira, que apresentam 

expectativas irrealistas de realização profissional e, também jovens profissionais que ao 

longo do percurso académico apresentaram maiores dificuldades no confronto com os 

stressores da vida académica e que por isso desenvolveram problemas de saúde mental, 

que precipitam o Burnout num período de transição e adaptação à vida profissional. 

 

Naturalmente que estamos conscientes do fenómeno que diferencia os géneros 

relativamente à percepção de problemas de Saúde Mental. A tendência continua a 

apresentar o Género Feminino como mais consciente destes problemas e por 

conseguinte a declarar a sua existência numa procura de ajuda especializada. O 

contrário verifica-se, de um modo geral (talvez com tendência para diminuir), com as 

pessoas do género masculino. É um fenómeno de raiz sociocultural, associado a 

estereótipos sobre os papéis atribuídos e esperados em função do género (Brooks, 2001; 

Rabasquinho & Pereira, 2007; Von Bergen & Soper, 1996). 
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Em síntese, o género feminino sendo maioritário na nossa amostra de estudantes 

das ciências da saúde, apresenta diferenças relativamente ao género masculino, nas 

diferentes dimensões analisadas. Na adaptação académica, as jovens evidenciam 

maiores dificuldades, principalmente nos domínios que se relacionam com factores de 

natureza pessoal e de desenvolvimento psicossocial. As jovens estudantes apresentam 

uma avaliação da sua saúde mental mais negativa em todas as dimensões, facto que 

comprovando a maioria dos resultados obtidos em estudos sobre esta temática, são 

preocupantes e merecem a implementação de medidas preventivas e/ou remediativas 

por parte das instituições de ensino, pois apresentam-se como potencialmente de risco 

para o adoecer mental, no presente ou num futuro próximo. São ainda as estudantes que 

se percepcionam, em média, de forma mais desfavorável, principalmente nas dimensões 

relacionadas com a aparência, a aceitação social e a auto-estima. Esta estrutura de 

avaliação de si, coloca estas jovens também em risco em termos do seu bem-estar 

psicológico, condicionando o seu processo de desenvolvimento de uma identidade 

profissional consistente. 

 

 

Esperávamos encontrar, relativamente à variável Saída de Casa, algumas 

implicações para o Bem-Estar Psicológico. No entanto, tal não se revelou no nosso 

estudo, podendo afirmar-se que os estudantes deslocados pertencentes à nossa amostra 

não apresentam, comparativamente aos seus colegas não-deslocados, uma percepção 

significativamente diferente das dimensões constituintes da Saúde Mental. 

 

Não se confirmam, portanto, associados a esta situação, algumas consequências 

possíveis, ao nível psicológico e de risco de desenvolvimento de psicopatologia referidos 

em anteriores investigações: homesickness, maior vulnerabilidade face ao stress, 

problemas com a definição da identidade, questões relacionadas com a separação das 

figuras parentais, depressão, dificuldades de adaptação aos contextos sociais, diminuição 

do rendimento escolar e dificuldades no relacionamento afectivo e intimidade (Fisher, 

1994; Fleming, 2003, 2005). 

 

Podemos assim considerar, de acordo com Ferrera (2009), que o processo de 

Saída de Casa se atenua no seu impacto eventualmente perturbador do ponto de vista 

psicológico, quando os pais funcionam como figuras de afecto de retaguarda, disponíveis 

para o apoio ao jovem quando necessário. 
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A maior Idade dos estudantes aparece associada a melhores relações de 

natureza emocional e melhor Bem-Estar Psicológico. Deste modo, também podemos 

referir que, em sentido oposto, os estudantes mais jovens terão mais risco de 

apresentarem problemas relacionados com a dimensão de relacionamento emocional e 

maior afectação do seu Bem-Estar Psicológico. 

 

Parece-nos, pelo que apresentámos anteriormente, que os estudantes mais 

velhos, por revelarem uma Auto-Confiança mais consistente e, inclusivamente, melhor 

domínio emocional em situações de avaliação escolar (verificámos que correspondem a 

dimensões das Vivências Académicas correlacionadas moderadamente com a sub-

escala Bem-Estar Psicológico do MHI), terão óbvias vantagens para o seu equilíbrio 

emocional e Bem-Estar Psicológico.  

 

 

O Modelo Global encontrado para a relação entre as Competências Pessoais e as 

variáveis Género, Saída de Casa e Idade, mostra que apenas a intimidade, o 

relacionamento com os pais, o sentido de humor e a adequação moral do 

comportamento, não são influenciados por estas três variáveis independentes associadas 

simultaneamente. 

 

 

As diferenças entre géneros na percepção de Competências Pessoais, mostram 

que o Género Masculino se avalia mais positivamente que o Feminino, nas variáveis 

Criatividade, Competência Intelectual, Competência Atlética, Aparência, Aceitação Social 

e Apreciação Global. 

 

 Estes resultados confirmam algumas perspectivas sobre as diferenças de género 

na avaliação do auto-conceito e da auto-estima, nomeadamente, as que afirmam a auto-

estima feminina essencialmente dependente da aparência física e da avaliação que os 

outros fazem de si e, a auto-estima masculina mais relacionada com a avaliação do 

sucesso em determinadas competências, nomeadamente, físicas e intelectuais (Clack & 

Head, 1999; Cordeiro, 2005; Mruk, 2006). 

 

 Neste sentido, podemos constatar relativamente às jovens estudantes da amostra, 

maiores dificuldades na vivência positiva da sua imagem física e mais insegurança 

relativamente à sua aceitação pelos outros. Estes factos, associados a uma percepção 

desfavorável no plano intelectual e criativo, não relevando o domínio atlético por razões 
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de menor importância face às exigências académicas e profissionais, parecem 

condicionar negativamente os sentimentos sobre o self e, portanto a auto-estima. 

 

Achamos ainda pertinente referir a este propósito, a relação entre baixa auto-

estima/baixo auto-conceito e risco de problemas de saúde mental (Garaigordobil, Pérez, 

& Mozaz, 2008; Neves & Pais-Ribeiro, 2000; Prout & Prout, 1996), nomeadamente, 

ansiedade, depressão e perturbações do comportamento alimentar, bastante importantes 

em termos de afectação da população universitária (Kadison & DiGeronimo, 2004; 

Sharkin, 2006).  

 

Para Harter (1999), a baixa auto-estima apresenta-se como um importante 

predictor para a depressão, principalmente se associada à insatisfação com a aparência 

física, à avaliação negativa de competências que o indivíduo considere fundamentais 

para o seu desempenho (ex.: competência intelectual) e, ao descontentamento com o 

comportamento do próprio nas interacções sociais. 

 

Park (2006), reforça esta perspectiva, afirmando que um auto-conceito reduzido 

na adolescência, está fortemente associado a níveis elevados de distress no jovem 

adulto, sendo igualmente predictor de maior tendência para a inactividade física e 

obesidade, enquanto um auto-conceito elevado melhora a auto-percepção de saúde. 

 

Os factores de contexto social, nomeadamente associados ao ambiente 

académico, poderão desempenhar um papel muito importante na avaliação do self. A 

aprendizagem dos diferentes currículos escolares (formal, informal e “escondido”), podem 

influenciar estas apreciações, influenciando diferenças de género, principalmente em 

profissões consideradas tradicionalmente mais “femininas”, como é o caso da 

enfermagem.  

 

Neste sentido, considera-se importante o processo de “tornar-se enfermeira” como 

podendo afectar o auto-conceito (Valente, 2002), pela aquisição e reforço dos “traços 

femininos” da profissão e do “bom profissional” (ex.: maternal, obediente, flexível, 

submisso, virtuoso e puro), considerados habitualmente como uma das suas principais 

características (Randle, 2006). 

 

Como refere ainda Randle (2006), a influência do auto conceito no 

comportamento profissional do Enfermeiro é significativa: o auto-conceito mais 
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satisfatório permite prestar melhores cuidados. No fundo quase uma constatação comum: 

“se estou bem comigo próprio, estarei bem com os outros”. 

 

Assim, a socialização para a profissão que decorre durante o processo educativo, 

pode ela própria acentuar alguns aspectos da identidade pessoal, trazendo consigo 

acréscimos na insegurança, provavelmente mais sentidos pelas jovens, com possíveis 

consequências no presente mas também no futuro, já como profissionais de saúde. 

 

Não nos alongaremos mais sobre esta problemática, que nos parece merecer 

atenção para a realização de estudos posteriores, que permitam aumentar o 

conhecimento baseado em evidência, sobre o desenvolvimento do self e da identidade e 

as práticas pedagógicas nas ciências da saúde. 

 

 

Nos resultados obtidos nas dimensões constituintes das Competências Pessoais, 

os alunos deslocados mostram uma percepção pessoal mais desfavorável em relação a 

competências importantes para o ajustamento académico (Competência Académica, 

Competência Intelectual), que reforçam o que anteriormente sublinhámos sobre as 

dificuldades de adaptação potencialmente sentidas por estes estudantes. 

 

A avaliação global da auto-estima nos estudantes que saíram de casa é inferior, 

quando comparada com os seus pares que vivem com os pais. No fundo, pensamos que 

esta apreciação espelha algum grau de insatisfação consigo próprios e com a sua vida, 

que poderemos encontrar principalmente nos estudantes que não encontram na saída de 

casa uma oportunidade para o seu desenvolvimento pessoal e não conseguem colmatar 

a separação afectiva, com o concomitante risco de instalação de uma tristeza patológica 

e desenvolvimento de perturbação depressiva. 

 

 

Os estudantes mais velhos avaliam-se positivamente nas Competências Pessoais 

mais relacionadas com a performance académica (Criatividade, Competência Académica, 

Competência Intelectual) e também, em Competências Pessoais relacionadas com 

domínios de natureza mais pessoal (Aparência, Relações Amorosas e Apreciação 

Global).  

 

Neste sentido, a uma maior Idade associam-se dimensões de apreciação 

académica e pessoal mais positivas (embora acompanhada de uma menor capacidade 
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para o Humor), que naturalmente se associam também ao facto de que, em princípio, os 

estudantes mais velhos estarão mais próximos da conclusão dos seus estudos 

superiores, possuindo um manancial de experiências acumuladas que lhes permitem 

estar mais seguros de si e possuírem uma auto-estima mais consistente, possibilitando 

também acréscimos na Adaptação Académica e no Bem-Estar Psicológico (Harter, 1999; 

Pascarella & Terenzini, 2005). 

 

Em conclusão, no nosso estudo, os alunos do Género Masculino, que não Saíram 

de Casa e que têm mais Idade, apresentam globalmente uma tendência para uma melhor 

Adaptação Académica, mais Bem-Estar Psicológico e melhor apreciação das suas 

Competências Pessoais. 

 
 
Hipótese 3 

 

Relativamente a esta hipótese, procurámos indagar, se existiriam condicionantes 

para a Adaptação Académica, Saúde Mental e Competências Pessoais, resultantes das 

escolhas dos estudantes em função das opções de Curso e de Instituição de Ensino 

Superior. Como já foi anteriormente apresentado, a grande maioria de estudantes que 

fazem parte da amostra frequenta o curso escolhido em 1.ª opção e quase metade dos 

estudantes frequentam o estabelecimento de Ensino Superior pretendido também em 

primeira opção. 

 

 

Ao nível das Vivências Académicas, o Modelo Global encontrado realça a 

importância de dimensões que sublinham aspectos relacionados com as escolhas 

vocacionais e de adaptação ao contexto académico (Desenvolvimento de Carreira, 

Adaptação à Instituição e Adaptação ao Curso e Relacionamento com os Professores), 

mas também dimensões de natureza pessoal e desenvolvimental (Autonomia e Auto-

Confiança). 

 

Deste modo, os estudantes que estão mais convictos da sua decisão vocacional, 

realizam mais investimento pessoal no seu curso, sentindo-se também mais envolvidos e 

satisfeitos com o curso que frequentam, podendo acreditar que terão mais perspectivas 

futuras de realização profissional.  
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São alunos que também valorizam e procuram manter contactos e modos de 

relação (formais ou informais) com os seus professores. Estes contactos podem 

funcionar como formas muito importantes de encorajamento e motivação para o 

desenvolvimento da carreira (Pascarella & Terenzini, 2005), nomeadamente em áreas 

como a Medicina, onde a proximidade e o trabalho conjunto com os professores (que 

funcionam como modelos de actuação), aumentam o envolvimento do estudante nas 

actividades académicas e possibilitam escolhas de carreira profissional mais consistentes 

(Astin, 1993). 

Por outro lado, estas relações com os professores (e igualmente com os pares) 

surgem como oportunidades para o surgimento de novas relações de vinculação, 

estimulando capacidades de natureza relacional e promovendo a criação de laços de 

amizade entre os intervenientes (Ferreira, 2009). 

 

Fica de igual maneira patente que estas opções são tomadas mais 

fundamentadamente quando o jovem apresenta níveis de maturidade psicológica 

adequados, nomeadamente, autonomia, que lhe permita, de forma mais independente no 

plano emocional, tomar as suas decisões. Para que estas decisões se materializem, 

mostra-se também importante uma dimensão de confiança pessoal, que contemple 

expectativas de evolução e crescimento pessoal, muitas vezes sustentadas no estímulo 

positivo dado pelos pares e professores, de modo a que estes estudantes possam sentir-

se seguros na implementação dos seus projectos de vida. 

 

 

Apesar da importância destas decisões de natureza vocacional, elas não parecem 

influenciar de modo significativo os níveis de Bem-Estar Psicológico apresentados pelos 

estudantes da nossa amostra, o que nos transmite uma imagem que tendencialmente 

nos parece associada à ausência de impacto negativo, no plano psicológico, destas 

opções anteriormente tomadas. 

 

 

Em termos das Competências Pessoais, verificamos a existência de uma relação 

global entre a Competência Académica e o Relacionamento com os Pais e as Opções de 

Curso e de Instituição.  

 

Surgem deste modo associadas às decisões sobre o curso frequentado e à 

instituição onde o mesmo é leccionado, percepções construtivas ao nível da competência 

para lidar eficazmente com as exigências da vida académica e um relacionamento com a 
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família que garanta a aprovação face às escolhadas realizadas e transmita o suporte 

emocional, que, como refere Harter (1999), será um contributo fundamental para a auto-

estima do jovem estudante. 

 

  

Em conclusão, estes são alguns aspectos que parecem confirmar a importância 

das opções e escolhas vocacionais dos jovens para o ajustamento académico, a 

permanência no curso e instituição e o sucesso na carreira. Para que estes objectivos se 

concretizem, é necessário que o jovem se desenvolva no plano psicossocial e mobilize os 

seus recursos pessoais para lidar com as exigências da frequência do Ensino Superior e 

se sinta adequadamente acompanhado pelos seus pais. 

 

 

Hipótese 4 
 

Decidimos nesta hipótese verificar ainda a relação entre a variável Saída de Casa 

e o eventual facto do jovem também estar a trabalhar. Procurámos assim explorar uma 

perspectiva recente que se refere aos chamados estudantes “não-tradicionais” (Heagney, 

2008), nomeadamente trabalhadores-estudantes, que em número crescente frequentam 

cursos superiores na área da Saúde.  

 

Para o Modelo Global, assumem maior preponderância dimensões relacionadas 

com o contexto académico (Adaptação à Instituição, Envolvimento em Actividades 

Extracurriculares, Relacionamento com os Colegas, Gestão dos Recursos Económicos e 

Bases de Conhecimentos para o Curso) e o contexto pessoal e de aprendizagem 

(Autonomia, Percepção Pessoal de Competências, Auto-Confiança e Realização de 

Exames). 

  

Os trabalhadores-estudantes da nossa amostra (cerca de 10% do total de 

participantes) apresentam alguns condicionalismos, por nós esperados, no seu processo 

de adaptação à vida académica.  

 

Na literatura, estes estudantes são considerados como tendo necessidades 

específicas para a realização do seu ajustamento e obtenção de sucesso académico, 

fazendo parte, como já foi referido atrás, do chamado grupo de estudantes “não-

tradicionais” (Diniz, 2005), os quais correspondem a indivíduos com um perfil diferente do 

estudante universitário habitual, nomeadamente: idade acima dos 25 anos, casados e 
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com filhos, empregados e que procuram alcançar objectivos de valorização profissional e 

de carreira (Heagney, 2008). 

 

As dimensões relacionadas com o contexto académico, são as únicas em que os 

trabalhadores-estudantes revelam uma apreciação significativamente mais negativa que 

a apreciação dos jovens que só estudam.  

 

Estes alunos têm mais dificuldades na Adaptação à Instituição e, pensamos que, 

principalmente relacionadas com os horários para a frequência de aulas ou outras 

actividades pedagógicas. Conforme já referimos anteriormente, os horários dos cursos 

frequentados pelos estudantes da amostra são bastante intensivos e irregulares, por 

vezes (pelo menos nos cursos de enfermagem, fisioterapia e tecnologias da saúde) com 

alterações todas as semanas. Por outro lado, nenhum dos cursos frequentados 

contempla a hipótese de horário em regime pós-laboral. Por isso também os estudantes-

trabalhadores desta investigação trabalham maioritariamente em part-time, pois mais 

difícil será conciliar um trabalho a tempo completo com a frequência de aulas e estágios 

que decorrem em horário diurno, com uma carga horária de cerca de 7 ou 8 horas por 

dia. 

 

Outro aspecto que se apresenta mais condicionado é o Relacionamento com os 

Colegas, provavelmente com menor investimento (de ambos os tipos de estudantes) nas 

interacções e no estabelecimento de relações de amizade, podendo prevalecer um certo 

afastamento ou isolamento dos alunos trabalhadores-estudantes relativamente aos seus 

colegas, o que nos parece ser um factor promotor de desajustamento académico. 

 

Por motivos que nos parecem óbvios (conciliar os horários escolares com as 

actividades profissionais), os trabalhadores-estudantes apresentam um menor 

envolvimento em actividades de natureza extracurricular desenvolvidas nas instituições 

de ensino superior, participando menos em iniciativas de natureza cultural, recreativa e 

desportiva. Igualmente, estes estudantes não apresentam disponibilidade para 

colaborarem em estruturas associativas de estudantes. 

 

Os trabalhadores-estudantes referem mais dificuldades na Gestão dos Recursos 

Económicos, do que os seus colegas que só estudam. Em face desta avaliação, somos 

levados a reflectir sobre os motivos que poderão originar a decisão de conciliar um 

trabalho (forma de obter rendimentos), com a frequência de um curso superior, não 
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esquecendo que a maioria dos estudantes da amostra frequenta um estabelecimento de 

ensino superior privado. 

 

Parece evidente que os estudantes que trabalham têm uma percepção 

relativamente aos seus ganhos e aos custos que não lhes permite caracterizar a sua 

situação económica de modo favorável. Não sabemos se todos estes estudantes que 

trabalham, o fazem para pagarem sozinhos os seus estudos; ou para contribuírem 

pecuniariamente com parte do valor de custo das propinas e assim ajudarem a sua 

família a suportar uma despesa, que é actualmente muito significativa para os 

orçamentos familiares. Este poderá ser um aspecto a caracterizar em posteriores 

estudos. 

 

Ao nível do relacionamento familiar, os trabalhadores-estudantes percepcionam 

de modo menos positivo que os outros colegas esta dimensão e a sua importância para a 

adaptação académica. De facto, podemos pensar este tipo de estudante menos 

dependente da família e mais auto-suficiente no plano económico. Mas, não sabemos se 

em contrapartida, a situação de trabalhar e estudar é aceite favoravelmente pelos 

familiares, nomeadamente se o jovem não encontrará alguma resistência por parte dos 

seus pais relativamente à decisão de paralelamente às actividades académicas também 

trabalhar.  

 

Outro factor de possível conflitualização do relacionamento será a existência de 

algum afastamento afectivo e emocional, resultante de um processo de autonomia e 

incremento de responsabilidade pessoal, responsável por incompatibilidades com os pais 

que poderão ter dificuldades em acompanhar um desenvolvimento acelerado pelas 

exigências colocadas de forma intensiva ao jovem que procura estar adaptado ao 

domínio académico e profissional, tendo por isso adquirido novos valores que podem 

contrapor-se aos valores familiares. 

 

Também nesta questão particular nos parece adequada a procura de um padrão 

de interacção que respeite os afectos e promova o desenvolvimento psicossocial. Ou 

seja, que promova a “interdependência” do jovem adulto face à sua família, respeitando o 

processo de autonomização em curso e promova as relações afectivas e sociais entre 

todos os intervenientes (Leandro et al., 2003). 

 

Ser trabalhador-estudante na amostra deste estudo não tem, no que diz respeito à 

avaliação das dimensões da Saúde Mental, qualquer reflexo negativo, pois não 
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verificámos nenhuma diferença significativa comparativamente com os alunos que 

apenas estudam. Merece, em nosso entender, este facto um realce positivo, apesar de 

não ser habitual na literatura que consultámos surgirem referências sobre esta temática. 

 

 

No Modelo Global, que associa a variável Estar a Trabalhar e a Saída de Casa, 

estão presentes Competências Pessoais mais relacionadas com o domínio académico 

(Criatividade, Competências Académica e Intelectual) e mais relacionadas com um 

domínio pessoal (Amizades Intímas, Aceitação Social, Moralidade e Apreciação Global). 

 

Ao nível das Competências Pessoais, verificou-se que os estudantes-

trabalhadores percepcionam mais dificuldades na criação de relações de intimidade e de 

amizade. Este facto parece significar que, para estes estudantes-trabalhadores existem 

aspectos de socialização académica que se tornam menos possíveis, com perdas 

significativas na oportunidade de criação de novos relacionamentos ou, noutros casos, de 

manutenção dos relacionamentos existentes. 

 

 

Em síntese, os trabalhadores estudantes apresentam algumas dificuldades de 

adaptação em dimensões associadas ao contexto académico, podendo ser-lhes exigido 

um esforço suplementar para obterem um ajustamento eficaz (Astin, 1993), necessitando 

de tempo e de apoio especializado das instituições de ensino superior para que a sua 

adaptação ocorra adequadamente (Heagney, 2008).  

 

Em particular, Salamonson e Andrew (2006), referem que os estudantes de 

enfermagem que trabalham mais de dezasseis horas por semana apresentam uma 

diminuição significativa no sucesso académico, com repercussões igualmente negativas 

no ensino prático e clínico, por menor disponibilidade para um tipo de ensino que se 

desenvolve ele mesmo em situação profissionalizante. 

 

Os trabalhadores-estudantes não se diferenciam dos outros alunos que apenas 

estudam, em nenhuma das dimensões que avaliam o bem-estar psicológico, o distress e 

a saúde mental, não existindo, portanto, nenhuma relação entre a sua situação e 

eventuais problemas de saúde mental, que os coloque em maior risco que os seus 

colegas. Nas Competências Pessoais, apresentam mais dificuldades na criação e 

consolidação das relações de intimidade e de amizade. 
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Nesta Hipótese, a Saída de Casa não apresenta qualquer associação com as 

dimensões das Vivências Académicas e da Saúde Mental. 

As Amizades Íntimas e a Moralidade apresentam diferenças que beneficiam os 

estudantes que não necessitaram de realizar a Saída de Casa. Deste modo, podemos 

referir que nesta circunstância os jovens deslocados apresentam mais dificuldades para 

as vivências de intimidade e estão possivelmente mais sós, até porque estão afastados 

de familiares e outras pessoas significativas.  

 

Por outro lado, têm mais dificuldades em apresentar comportamentos moralmente 

aceitáveis, o que se pode também relacionar com o facto de se encontrarem longe da 

família que, muito provavelmente, poderia reprimir esses comportamentos. 

 

 

Em Conclusão, a situação de Trabalhador-Estudante e de Saída de Casa 

contribuem de modo diferente para a Adaptação Académica e para as Competências 

Pessoais, resultando maiores condicionalismos da situação de trabalhar e estudar em 

simultâneo, embora sem qualquer afectação, por esse facto, da Saúde Mental. 

 

 

Hipóteses 5 e 6 

 

As constatações realizadas a partir da testagem de hipóteses sobre a associação 

das diferentes variáveis pode tornar-se mais objectiva, nomeadamente, para a definição 

das Vivências Académicas e Competências Pessoais que efectivamente suportam 

(promovem) a Saúde Mental destes jovens estudantes. Nesse sentido, os dois modelos 

de regressão linear construídos, permitem clarificar esta questão. 

 

 

No primeiro modelo as variáveis preditoras pertencem ao domínio pessoal do 

estudante. A ênfase é colocada no Bem-Estar Psicológico, enquanto medida da 

satisfação com a vida, estabilidade emocional e afectiva, felicidade e optimismo do 

estudante; na Auto-Confiança, que depende das expectativas (positivas) pessoais e da 

inferência das expectativas de colegas e professores, que igualmente deverão ser 

positivas, sobre as capacidades e desempenho académicos; no Bem-Estar Físico, 

relacionado principalmente com a ausência de problemas de saúde física e de 

comportamentos de risco para a saúde e, na Percepção Pessoal de Competências 
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Cognitivas, associada à auto-eficácia para a resolução de problemas e estruturação do 

pensamento de modo flexível e profundo. 

 

Esta relação, entre Vivências Académicas e Saúde Mental, reforça a importância 

da adaptação pessoal através da funcionalidade física e mental, face às exigências 

académicas, não se afastando de contributos empíricos recentes (Porta-Nova & Fleming, 

no prelo; Turner, Hammond, Gilchrist & Barlow, 2007; Üner, Özcebe, Telatar & Tezcan, 

2008; Vaez & Laflamme, 2008), que relacionam, de igual modo, a Adaptação Académica 

e a Saúde Mental, contribuindo para o esclarecimento dos principais factores da vida 

académica, dos quais depende a Saúde Mental dos estudantes 

 

 

O segundo modelo complementa o modelo anterior, sublinhando o contributo da 

auto-estima e das competências de natureza intelectual e social/relacional. Ou seja, a 

Saúde Mental, surge dependente dos sentimentos e atitudes do jovem face a si mesmo, 

da crença nas suas capacidades e da importância que considera ter, face aos outros com 

quem estabelece relações significativas. 

 

A importância da auto-estima para a promoção do bem-estar e da adaptação 

psicológica, surge como um factor consensual na investigação, nomeadamente, num 

entendimento de dimensão geral protectora face ao adoecer mental (Ghaderi, 2006; 

Harter, Waters & Whitesell, 1998; Mruk, 2006; Randle, 2006). 

 

A variável Apreciação Global, que corresponde a uma medida geral de auto-

estima, confirma o facto de ser considerada uma referência fundamental quando se 

procura compreender os processos inerentes à Adaptação Académica e à Saúde Mental 

(Bermúdez, 1997; Boulter, 2002). De um modo claro, o nosso contributo investigacional 

coloca esta dimensão como muito significativa para que os estudantes tenham vivências 

académicas positivas e não apresentem problemas psicológicos. 

 

Uma apreciação positiva da Competência Intelectual num estudante do ensino 

superior, tem provavelmente um valor acrescentado, pela importância que as 

capacidades cognitivas têm para o sucesso académico e o não-abandono escolar (Astin, 

1993). Por outro lado, confirmam o valor atribuído aos conhecimentos académicos 

obtidos, os quais são igualmente importantes para as Instituições de Ensino Superior, 

pois são o seu principal indicador de eficácia (Chickering & Reisser, 1993; Crosling, 

Thomas & Heagney, 2008; Pascarella & Terenzini, 2005). 
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A Aparência, que surge muito associada à auto-imagem e à satisfação com o 

próprio corpo, é a única dimensão do auto-conceito que pode ser avaliada em todas as 

etapas do desenvolvimento, podendo igualmente ser entendida como medida de 

desejabilidade social (Harter, 1999; Mruk, 2006). Corresponde a uma preocupação mais 

tradicionalmente associada ao género feminino (não esquecer que a amostra é 

constituída maioritariamente por jovens do sexo feminino), que em níveis positivos 

impede o aparecimento de traços psicopatológicos, responsáveis por perturbações 

depressivas e do comportamento alimentar, comuns nesta fase do desenvolvimento 

(Harter, 2006). 

 

Também o relevo dado às relações afectivas de natureza familiar, sustentam a 

necessidade sentida pelo jovem de manter proximidade e intimidade, principalmente com 

os seus pais, funcionando esta relação como meio de suporte emocional, condição 

importante para o Bem-Estar Psicológico, por vezes condicionado, principalmente quando 

o jovem está afastado da família (saída de casa), tem relações familiares perturbadas ou 

vivencia rupturas amorosas (Hargrove, McDaniel, Malone & Christiansen, 2006; Diniz, 

2005; Ferreira, 2009; Whitaker, 2006). 

 

 

Em conclusão, podemos caracterizar os modelos obtidos como muito importantes 

no sentido do conhecimento aprofundado sobre a dinâmica da Saúde Mental desta 

população, dando um carácter de validação empírica ao conceito de Saúde Mental 

Positiva apresentado pela OMS (2007), a que nos referimos anteriormente, que se 

alicerça na funcionalidade do indivíduo, resultado sinérgico do Bem-Estar Psicológico 

auto-percepcionado e das Competências Pessoais que dinamicamente possibilitam ao 

sujeito estar activo e adaptado aos seus contextos de vida. 

 

 
Implicações Clínicas e Educacionais 

 

 

Entendemos que o nosso trabalho não ficaria completo se não reflectíssemos 

sobre algumas das ilações que esta investigação nos permite retirar. Serão de natureza 

clínica e educacional, porque, pela natureza das nossas actividades, docentes e clínicas 

como psicólogo, no âmbito do ensino superior das ciências da saúde, tal nos parece 

fundamental como corolário lógico de um processo de interrogação sobre a realidade 
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quotidiana com que trabalhamos e que pretendemos conhecer e compreender, para que 

o nosso desempenho profissional possa receber acréscimos de competência. 

 

No entanto, não abundam os trabalhos realizados com estudantes da área das 

Ciências da Saúde. Relativamente aos estudantes de Medicina a nossa revisão de 

literatura encontrou um estudo sobre o stress e estilos de vida (Loureiro, 2006) e uma 

comunicação sobre dificuldades de adaptação de estudantes do 1.º ano (Martins et al., 

2006).  

 

Deste modo, o nosso trabalho procura trazer alguma mais-valia no conhecimento 

da população do Ensino Superior que frequenta cursos na área das Ciências da Saúde, 

sublinhando especificidades e definindo abordagens que permitam construir modelos 

coerentes de actuação ao nível clínico e educativo, que em nossa opinião, não devem ser 

vistos isoladamente, mas em inter-relação. 

 

Em primeiro lugar, numa abordagem clínica, o nosso estudo reforça a importância 

de intervenções centradas na pessoa do jovem estudante, entendido como ser holístico 

em desenvolvimento. Neste aspecto, é fundamental a compreensão do processo de 

desenvolvimento em termos de vectores associados às diferentes etapas do crescimento 

pessoal e académico/curricular, desde a gestão das competências e emoções, passando 

pela construção da autonomia e identidade, até à construção de valores sólidos e da 

integridade pessoal (Chickerig & Reisser, 1993; Evans et al., 1998). 

 

Embora o objectivo desta investigação não tenha sido o diagnóstico ou despiste 

de problemas de Saúde Mental, foi possível verificar que existem nesta população 

factores de risco, que devem ser considerados e, que não afectam apenas o estudante 

enquanto pessoa, mas igualmente condicionam o seu modo de se relacionar e o seu 

desempenho académico, ou seja, colocam em causa a oportunidade de estar adaptado. 

 

Naturalmente que numa primeira linha de abordagem, compete-nos elencar esses 

factores de risco. Assim, frequentar o 1.º ano, no curso de Fisioterapia, pertencer ao 

género feminino, estar deslocado, possuir uma menor expectativa de carreira, não ser 

autónomo, apresentar uma percepção negativa das suas competências cognitivas, menor 

auto-confiança, diminuição do bem-estar psicológico e/ou físico, dificuldades académicas 

resultantes de bases de conhecimentos deficientes e níveis de ansiedade elevados nas 

situações de avaliação; constituem-se como características que, isoladamente ou em 

conjunto, devem merecer uma atenção especial por parte das estruturas académicas das 
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instituições de ensino superior, nomeadamente, órgãos de gestão, docentes e serviços 

académicos, dos quais destacaria os serviços de aconselhamento e apoio psicológico. 

 

Ficou igualmente claro no nosso estudo quais as necessidades destes estudantes 

em termos de Saúde Mental, quer do ponto de vista dos factores relacionados com a vida 

académica, e que já referimos no parágrafo anterior, quer do ponto de vista das suas 

competências pessoais: necessidade de possuir uma auto-estima positiva, de se 

percepcionar competente intelectualmente, de ter relações estáveis com os pais, de se 

sentir satisfeito com a sua auto-imagem e conseguir estabelecer laços sentimentais com 

outra pessoa. 

 

É possível diferenciar áreas em que a intervenção psicológica pode (e deve) 

intervir. Destacaríamos em primeiro lugar as intervenções que se orientam para factores 

de risco de doença mental ou para problemas psicopatológicos já manifestos. 

Relativamente aos factores de risco de doença mental, são aconselhadas intervenções 

de natureza preventiva desenvolvidas pelos serviços de apoio psicológico e 

aconselhamento das instituições (Archer & Cooper, 1998, Lore, 1997), devendo, caso 

ainda não existam na instituição, ser dada prioridade à sua criação, estando 

documentada a sua importância e a dos seus profissionais, em particular nas Faculdades 

de Medicina (Izutsu & Hishinuma, 2005; Pasnau & Stoessel, 1994).  

 

Um exemplo de intervenção preventiva, poderá ter como objectivo aumentar o 

controlo e a gestão da ansiedade nas avaliações, através de mini-cursos práticos, em 

que os estudantes desenvolvem competências ao nível do auto-controlo e manejo da 

ansiedade. 

 

Sobre as intervenções dirigidas a estudantes que apresentam alterações do seu 

bem-estar psicológico, importa promover condições de acessibilidade aos serviços de 

aconselhamento e apoio, constatando-se que, por vezes os estudantes com problemas 

de saúde resistem a procurar ajuda por receio de estigmatização ou outro tipo de 

consequências que limitem a obtenção dos seus objectivos académicos/profissionais 

(Brimstone, Thistlethwaite & Quirk, 2007; Chew-Graham, Rogers & Yassin, 2003). No 

entanto, os estudantes, em geral reconhecem a importância destes serviços e a 

necessidade de os mesmos funcionarem numa óptica de visibilidade sobre as suas 

competências de intervenção e de facilidade de acesso aos mesmos (Plaut, Maxwell, 

Seng, O’Brien & Fairclough, 1993). 
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Naturalmente, estes serviços devem respeitar sempre todas as regras 

deontológicas e éticas da psicologia clínica (nomeadamente o respeito pela 

confidencialidade e o sigilo), sendo fundamental que se estabeleçam protocolos de 

intervenção baseados em evidência, a qual deve permitir rigor, objectividade e eficácia na 

resolução dos problemas. 

 

Neste sentido, Helkowski, Stout e Jongsma (2004), apresentam um conjunto de 

vinte e oito protocolos, que os autores intitulam de planos de tratamento, especialmente 

direccionados para a intervenção psicológica no Ensino Superior, cobrindo a 

generalidade das problemáticas mais comuns em jovens universitários.  

 

Em termos gerais, todos os protocolos deverão seguir um modelo de intervenção 

baseado em seis etapas: selecção do problema (a partir dos vinte oito problemas 

identificados); definição do problema; definição de objectivos a atingir com a intervenção; 

construção de estratégia(s) em função de objectivos definidos; definição do tipo de 

intervenção (ex.: psicoterapia) e determinação de um diagnóstico (de acordo com 

critérios de diagnóstico internacionais). 

 

Podem ser implementados nas instituições programas mais vastos que se 

destinam a apoiar o estudante no confronto com o stress e a ansiedade (Wolf, 1994). 

Alguns destes programas têm vindo a ser testados desde há cerca de duas décadas, 

com resultados muito positivos em estudantes de medicina, do primeiro ao último ano do 

curso (Coombs & Virshup, 1994; Finkelstein, Brownstein, Scott & Lan, 2007; Rubin & 

Feeney, 1986; Rubio & Lubin, 1986) 

 

Outros programas destinam-se a promover a Saúde Mental (Tennant, 2002; Wolf 

& Scurria, 1995), numa óptica de que estudantes saudáveis serão futuramente 

profissionais saudáveis (Cameron, Katch, Anderson & Furlong, 2004). 

 

Numa perspectiva de intervenção educacional, algumas intervenções dirigidas 

para dificuldades académicas (ex.: bases de conhecimentos deficientes para o curso 

frequentado), beneficiam de modelos e programas de suporte, de natureza educativa,  

pedagógica e didáctica, de que são exemplo as tutorias (Sayer, Saintonge, Evans & 

Wood, 2002) e, também de abordagens psicológicas relacionadas com o 

desenvolvimento de competências sociais e cognitivas, psicoterapias existenciais, 

sistémicas e psicodinâmicas (Ducey, 2006). 
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Naturalmente que os docentes têm um papel central na promoção da adaptação 

académica e, em particular, no sucesso escolar (Jeffreys, 2004). Destaca-se a 

necessidade de uma formação pedagógica (e não apenas científica) para os professores 

do ensino superior. Essa formação, estamos em crer, permitirá ultrapassar algumas 

limitações referentes às metodologias pedagógicas, de que é exemplo a substituição de 

métodos essencialmente expositivos, por métodos activos, que promovam o 

envolvimento activo do estudante no processo de ensino-aprendizagem, que tornem a 

relação pedagógica mais eficaz, principalmente através da melhoria da comunicação 

entre professor e aluno, com vantagens para ambos (Sinclair & Cleland, 2007) e, 

permitam novas abordagens do sistema de avaliação do trabalho dos alunos, devendo 

possibilitar que estes avaliem, igualmente, o trabalho dos docentes, num entendimento 

de melhoria contínua do processo educativo e de facilitação da socialização do estudante 

à instituição e ao curso e, de identificação com a futura profissão na área da saúde 

(Antunes, 2007; Marques, 2005; Tavares, 2007). 

 

Os estudantes com problemas gerais de integração e adaptação, podem melhorar 

os seus níveis de adaptação através de programas específicos como o mentorado, ou o 

peer counselling (Archer & Cooper, 1998; Chew-Graham et al., 2003; Hauer, Teherani, 

Dechet & Aagaard, 2005), ou programas como o “dia da família”, que permitem a 

familiares ou outras pessoas significativas para o estudante, um contacto com a 

instituição, nomeadamente durante o processo de pré-inscrição no ensino superior, que 

visam melhorar o conhecimento geral do curso e da escola, reduzindo níveis futuros de 

stress no estudante e aumentando o seu suporte social (Bell, Smith, Brokaw & Cushing, 

2004).  

 

Ainda no plano educacional e pedagógico, numa vertente simultaneamente de 

natureza vocacional e de promoção da adaptação académica, parecem-nos com 

bastante interesse iniciativas que promovem o conhecimento das instituições e cursos de 

saúde junto da população pré-universitária, de que é exemplo o “dia aberto” nas 

instituições de ensino superior, contribuindo para a consistência do processo de decisão 

vocacional (Loureiro, Lourinho & Ferreira, 2007). 
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Conclusão 

 

 

A realização desta investigação permitiu um melhor conhecimento de algumas 

dimensões psicológicas relacionadas com a experiência académica de estudantes da 

área das Ciências da Saúde, clarificando aspectos ainda pouco explorados na realidade 

Portuguesa, no que diz respeito ao impacto psicológico das experiências académicas 

nesta área do Ensino Superior. 

 

Globalmente, podemos referir que as hipóteses colocadas confirmam a relação 

existente entre as diferentes variáveis dependentes do estudo: Vivências Académicas, 

Bem-Estar Psicológico/Saúde Mental e Competências Pessoais. Constatamos a 

importância do Curso e Ano frequentados, do Género e da Idade para a consideração de 

diferenças na percepção que os jovens realizam nos diferentes domínios avaliados. 

Registamos os resultados mais positivos nos estudantes do 4.º ano de Enfermagem, do 

Género Masculino, com maior Idade, que frequentam Cursos e Instituições que 

correspondem a primeiras escolhas e que não são trabalhadores-estudantes. 

 

Podemos ainda referir paralelamente que os estudantes que mais investem no 

seus cursos e que possuem mais expectativas de realização profissional; que são mais 

independentes emocionalmente e mais empreendedores; que apresentam melhores 

capacidades e competências na resolução de problemas; que acreditam mais em si 

próprios; com mais estabilidade afectiva e emocional são também os que estão mais 

saudáveis psicologicamente e satisfeitos consigo próprios, com as suas competências e 

capacidades, e.com a sua vida em geral (Lent, Céu Taveira, Sheu & Singley, 2009). 

 

Reforça-se assim uma perspectiva individual e desenvolvimental, que 

pretendíamos não perder nesta investigação, colocando ênfase nos factores que 

directamente envolvem o estudante enquanto sujeito activo no seu processo de 

desenvolvimento e adaptação, experienciando emoções e expectativas, com objectivos 

de se tornar num adulto competente e com responsabilidades no campo da ajuda a 

outros indivíduos. 

 

Enfatiza-se no nosso estudo, a importância do nível de conhecimentos e de 

preparação para as exigências do curso frequentado e as vivências de ansiedade 
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dependentes das situações de avaliação académica. Podemos afirmar que melhor 

percepção de conhecimentos e de preparação e menor ansiedade face às avaliações, 

são factores importantes para o Bem-Estar Psicológico e, igualmente acompanham-se 

por melhores Competências Pessoais. 

 

A valorização desta dimensão remete para o reforço da componente social do 

contexto académico e da sua importância para o desenvolvimento, a adaptação e o bem-

estar do jovem adulto. As relações com os pares, para além do desenvolvimento da 

intimidade, permitem a inter-ajuda, complementam as relações familiares, surgem como 

alternativa às relações pré-ensino superior, permitem contrariar o isolamento e a solidão 

(Diniz, 2005), possibilitando a integração social do estudante e o não-abandono escolar 

(Yorke & Longden, 2004). 

 

Destaca-se uma perspectiva que sublinha ao nível das competências e 

capacidades de natureza intelectual, a eficácia (e o sucesso) na realização das tarefas 

escolares e, dimensões que remetem para o campo das competências sociais e 

desenvolvimentais, enfatizando o estabelecimento de relações de intimidade e a 

necessidade de reconhecimento pelos outros (família, pares e professores), como 

factores muito importantes para a Adaptação Académica e o Bem-Estar Psicológico. 

 

Em síntese, para os jovens estudantes que compõem a nossa amostra, estar 

adaptado academicamente significa, para além das Vivências Académicas avaliadas 

positivamente, um sentimento de Bem-Estar Psicológico e uma percepção e avaliação 

positiva das suas competências e capacidades. Podemos definir um “núcleo central” que 

discrimina a Adaptação Académica sustentada na dimensão pessoal e de 

desenvolvimento psicossocial, significativamente associada ao Bem-Estar Psicológico e 

Saúde Mental, com o contributo de Competências Pessoais de natureza intelectual e 

social/relacional, numa envolvência de auto-afectividade positiva.  

 

Naturalmente que este estudo, pelas suas limitações metodológicas, 

nomeadamente, as que resultam de uma amostra pouco emparelhada ao nível dos Anos 

de Curso Frequentado e do Género, para além da sua natureza transversal, que não 

permite uma compreensão ao longo do tempo dos processos desenvolvimentais 

presentes; não possibilita uma generalização absoluta, nem responde a todas as 

necessidades de conhecimento neste campo.  
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Ainda ao nível metodológico o recurso a instrumentos de auto-avaliação, pode 

sempre apresentar limitações relacionadas com o comportamento do sujeito face aos 

conteúdos dos diferentes itens, nomeadamente manipulação de imagem, aquiescência e 

respostas com natureza contraditória. No entanto, julgamos que os questionários 

utilizados foram um recurso adequado para a pesquisa efectuada e, em investigações 

posteriores poderão ser complementados com outras técnicas de recolha de dados (ex.: 

observação comportamental e avaliação de outras variáveis cognitivas e emocionais). 

 

No entanto, apesar destas limitações, afigura-se o nosso trabalho como uma 

primeira reflexão estruturada sobre aspectos que se procuraram caracterizar e relacionar, 

fundamentando possíveis abordagens no âmbito do aconselhamento e apoio psicológico 

a esta população. 

 

Não pretende este trabalho ser absolutamente conclusivo, pois algumas questões 

poderão ter ficado menos claras, nomeadamente sobre o impacto dos processos de 

socialização profissional, que decorrem dos estágios escolares, no bem-estar psicológico 

dos estudantes. 

 

Queremos acreditar que pelo nosso contributo, mais e melhor conhecimento se 

obteve sobre a realidade destes jovens estudantes e das suas contingências 

psicológicas. Desejamos que o resultado da nossa investigação, permita tanto quanto 

possível, melhorar as condições pessoais e contextuais que fazem parte da vida destes 

alunos, que no futuro serão Profissionais de Saúde, que esperamos adequadamente 

preparados, competentes, responsáveis e, acima de tudo, psicologicamente saudáveis. 
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Caro Aluno/a 
 
 
 

Os questionários que se seguem estão relacionados com uma investigação sobre os 

estudantes do ensino superior que frequentam cursos na área das ciências da saúde, 

realizada sob a responsabilidade do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar 

(Universidade do Porto). 

Estes questionários pretendem conhecer as suas opiniões e sentimentos em relação a 

diversas situações e vivências académicas. Algumas delas têm a ver com ocorrências 

dentro da sua Escola/Universidade, outras com ocorrências fora dela. No entanto, todas elas 

procuram abarcar as suas experiências quotidianas, enquanto estudante do Ensino 

Superior.  

Assegurando-lhe a confidencialidade das respostas, solicitamos que preencha os 

questionários de acordo com o seu percurso e actual momento académico. Agradecemos a 

honestidade das suas respostas.  

A primeira parte do questionário diz respeito a dados de 

caracterização da sua situação enquanto estudante.  

A segunda parte é constituída pelo conjunto de questionários.  

Responda a todas as questões. Antes de começar a responder, 

certifique-se de que compreendeu o que se pretende e a forma de 

responder.  

Não existe um tempo limite, no entanto, procure não despender 

demasiado tempo nas suas respostas. 

 

Muito Obrigado Pela Sua Colaboração 
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CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA 
    

      

Instituição: __________________________________ Curso:  __________________________   Ano:           
      

Sexo:    M     F Idade: _______ (anos) Data de hoje:  ______ / ______ / ______    
      

O curso em que entrei correspondia à minha: 1ª opção   2ª opção   3ª opção   outra opção  

     

A Universidade em que entrei correspondia à 

minha: 
1ª opção   2ª opção   3ª opção   outra opção  

      

A frequência do Ensino Superior implicou a minha saída de casa?      

Não      Sim  

 

Se sim, estou viver: 

 
   

Numa Residência Universitária        

Num Apartamento com outros estudantes                    

Num Apartamento sozinho                                           

Na Casa/Apartamento com familiares                          

Outro local (especifique)____________________________ 

      

Neste momento encontro-me: Só a estudar   Trabalhar em part-time   Trabalhar em full-time   
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De acordo com a sua opinião ou sentimento, pontue a sua resposta numa escala 

de 1 a 5 pontos conforme indicado: 

 Nada em consonância comigo, totalmente em desacordo, nunca se verifica 
 Pouco em consonância comigo, bastante em desacordo, poucas vezes se verifica 

 Algumas vezes de acordo e outras em desacordo, algumas vezes verifica-se outras não 
 Bastante em consonância comigo, bastante em acordo, verifica-se bastantes vezes 

 
 Sempre em consonância comigo, totalmente de acordo, verifica-se sempre 
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1. Faço amigos com facilidade na minha Universidade........................................................................      

2. Acredito que posso concretizar os meus valores na carreira que escolhi.........................................      

3. A minha família reconhece o meu valor e capacidades…………………………………….…………..      

4. Não me é fácil estabelecer contactos com os professores……………………………………………..      

5. Foi fácil para mim a transição do Ensino Secundário para a Universidade em termos de 
conhecimentos nas disciplinas…………………………………………………………………………..….      

6. Sinto-me desgastado fisicamente após um dia de aulas……………………………………………….      

7. Mesmo que pudesse não mudaria de Universidade…………...........................................................      

8. Tenho dificuldades no relacionamento com os professores……………………………………………      

9. Apresento oscilações de humor........................................................................................................      

10. As matérias das disciplinas parecem-me pouco interessantes………………………………………...      

11. Não consigo ter bom aproveitamento nos exames………………………………………………………      

12. Apesar de me sentir preparado/a, fico ansioso/a nas vésperas de um teste/exame………………..      

13. Penso que tenho uma boa forma de estudar…………………………………………………………….      

14. Considero-me uma pessoa dependente dos outros……………………………………………………..      

15. Tenho dificuldade em fazer face às exigências económicas do meu curso (propinas, rendas, 
bibliografia, materiais escolares, etc.)……………………………………………………………………..      

16. Olhando para trás, consigo identificar as razões que me levaram a escolher este curso................      

17. É-me difícil entregar os trabalhos nos prazos fixados…………………………………………………..      

18. Dou comigo acompanhando pouco os outros colegas da turma…...................................................      

19. Duvido das minhas capacidades intelectuais…………………………………………………………….      

20. Encontro-me envolvido/a nas estruturas associativas dos estudantes………………………………..      

21. Considero que os meus professores têm poucas qualidades pedagógicas………………………….      

22. Escolhi bem o curso que estou a frequentar.....................................................................................      

23. Ando a consumir álcool em demasia……………………………………………………………………...      

24. Tenho boas competências para a área vocacional que escolhi........................................................      

25. Sinto-me triste ou abatido/a...............................................................................................................      

26. Faço uma gestão eficaz do meu tempo.................…………….........................…….........................      
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 Nada em consonância comigo, totalmente em desacordo, nunca se verifica 
 Pouco em consonância comigo, bastante em desacordo, poucas vezes se verifica 

 Algumas vezes de acordo e outras em desacordo, algumas vezes verifica-se outras não 
 Bastante em consonância comigo, bastante em acordo, verifica-se bastantes vezes 

 
 Sempre em consonância comigo, totalmente de acordo, verifica-se sempre 
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27. Para conseguir os mesmos resultados escolares, tenho que me esforçar mais que os meus 
colegas………………………………………………………………………………………………………..      

28. Sinto-me, ultimamente, desorientado/a e confuso/a..........….............................................................      

29. Desconheço os conteúdos das disciplinas que frequento………………….……………………………      

30. Gosto da Universidade que frequento................................................................................................      

31. Julgo que sou suficientemente inteligente para concluir o meu curso sem dificuldades….…………      

32. Há situações em que me sinto a perder o controlo............................................................................      

33. Considero que escolhi a melhor área vocacional para mim………………………………….………….      

34. Interajo com os professores fora das aulas………………………………………………………….……      

35. Mantenho um relacionamento afectuoso com a minha família………………………………….………      

36. Mantenho-me calmo/a nas situações de avaliação……………………………………………….……...      

37. Julgo não poder contar com a ajuda dos meus professores se vier a ter algum problema…….……      

38. Sinto-me envolvido no curso que frequento.......................................................................................      

39. Não sinto correspondência entre o meu nível de investimento e os resultados académicos 
obtidos……………………………………………………………………………………………….………...      

40. Conheço bem os serviços existentes na minha Universidade...........................................................      

41. Consigo habitualmente atingir os objectivos académicos a que me proponho………….……………      

42. Não tenho problemas em colocar questões ao professor na sala de aula…………………….………      

43. Ninguém na minha família partilha as minhas preocupações……………………………….………….      

44. Gostaria de concluir o meu curso na instituição que agora frequento...............................................      

45. Nos últimos tempos tornei-me mais pessimista.................................................................................      

46. O curso em que me encontro foi sobretudo determinado pelas notas de acesso............................      

47. Os docentes revelam pouca disponibilidade de tempo para os alunos………………………………..      

48. Os meus colegas têm sido importantes no meu crescimento pessoal...............................................      

49. Os meus objectivos e metas académicas estão bem definidos………………………………………...      

50. Os meus pensamentos tornam-se confusos quando estou a apresentar um trabalho………………      

51. O meu percurso vocacional está a corresponder às minhas expectativas........................................      

52. Os professores que tenho gostam de ensinar…………………………………………………………….      

53. Sinto cansaço e sonolência durante o dia..........................................................................................      

54. Julgo que o meu curso me permitirá realizar profissionalmente........................................................      
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 Nada em consonância comigo, totalmente em desacordo, nunca se verifica 
 Pouco em consonância comigo, bastante em desacordo, poucas vezes se verifica 

 Algumas vezes de acordo e outras em desacordo, algumas vezes verifica-se outras não 
 Bastante em consonância comigo, bastante em acordo, verifica-se bastantes vezes 

 
 Sempre em consonância comigo, totalmente de acordo, verifica-se sempre 
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55. Relaciono-me com facilidade com colegas do sexo oposto……………………………………………..      

56. São-me dadas oportunidades para interagir informalmente com os professores…………………….      

57. Possuo os recursos económicos suficientes para acompanhar os meus colegas nas actividades 
de lazer………………………………………………………………………………………………………...      

58. Sinto confiança em mim próprio/a......................................................................................................      

59. Sei que posso contar com algum familiar em situações de emergência económica…………………      

60. As disciplinas do meu curso estão bem articuladas entre si…………………………………………….      

61. Os meus pais incentivam-me nos meus projectos académicos………………………………………...      

62. Sinto que possuo um bom grupo de amigos na Universidade...........................................................      

63. Sinto-me à vontade para falar dos meus problemas com alguns professores………………………..      

64. Sinto-me em forma e com um bom ritmo de trabalho........................................................................      

65. Sou facilmente irritável……………………………………………………………………………………….      

66. Acho-me mais inseguro/a que os meus colegas nas avaliações académicas………………………..      

67. Sinto-me mais isolado/a dos outros de algum tempo para cá............................................................      

68. Sinto-me preparado/a para as exigências do meu curso………………………………………………..      

69. Não encontro ligação entre as matérias ensinadas e a prática futura da profissão…………………..      

70. Sinto-me bem-vindo quando vou a casa…………………………………………………………………..      

71. Tenho desenvolvido amizades satisfatórias com os meus colegas de curso....................................      

72. Tenho dificuldades em seleccionar a bibliografia e os textos de apoio relevantes…………………...      

73. Tenho discutido por tudo e por nada com alguém que me é muito significativo (amigo/a, 
namorado/a, familiar, …)…………………………………………………………………………………….      

74. Tenho professores excelentes ou mesmo fora de série…………………………………………………      

75. Tenho facilidade em convidar uma pessoa para sair à noite……………………………………………      

76. O curso que frequento parece-me desorganizado……………………………………………………….      

77. Tenho momentos de angústia............................................................................................................      

78. Neste momento, as minhas maiores dificuldades são económicas…………………………………….      

79. Tenho uma ideia clara daquilo que virei a fazer profissionalmente…………………………………….      

80. Tenho necessidade de recorrer a fármacos por causa dos meus problemas…………………………      

81. Tenho alguém na família em que posso confiar os meus problemas mais íntimos…………………..      

82. Utilizo a Biblioteca da Faculdade/Universidade.................................................................................      
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83. Ultimamente tenho tido diarreias ou problemas gástricos……………………………………..……….      

84. Julgo ter os conhecimentos escolares necessários ao sucesso no curso…………………..………..      

85. Tenho sentido alterações cardíacas…………………………………………………………..…………..      

86.  Tenho-me sentido crítico/a e áspero/a na comunicação com os outros………………………..…….      

87. Torna-se-me difícil encontrar um colega que me ajude num problema pessoal..............................      

88. A praxe contribuiu para a minha integração académica……………………………………..…………      

89. Vivo o meu dia-a-dia com entusiasmo………………………………………………………...………….      

90. Consigo justificar porque escolhi um curso superior em vez de entrar no mundo de trabalho….....      

91. Desconheço o leque de actividades extracurriculares que existem na minha Universidade…..…..      

92. Tenho-me alimentado em excesso ou insuficientemente…………………………………...………….      

93. Não me consigo concentrar numa tarefa durante muito tempo........................................................      

94. Elaboro um plano das coisas a realizar diariamente........................................................................      

95. Durmo o suficiente para me sentir bem pela manhã……………………………………………...…….      

96. Tenho relações de amizade próximas com colegas de ambos os sexos.........................................      

97. Consigo ter o trabalho escolar sempre em dia.................................................................................      

98. Tenho que controlar bem as minhas despesas para não piorar as minhas dificuldades 
económicas…………………………………………………………………………………………………..      

99. A minha incapacidade para gerir bem o tempo leva-me a ter mau desempenho escolar ...............      

100. Quando conheço novos colegas, não sinto dificuldade em iniciar uma conversa............................      

101. Escolhi o curso que me parece mais de acordo com as minhas aptidões e capacidades...............      

102. Procuro actividades extracurriculares relacionadas com o meu curso………………………………..      

103. Na preparação de um teste penso várias vezes em desistir porque acho que não vou ser capaz..      

104. Por razões económicas não participo nas actividades extracurriculares que gostaria………...……      

105. Sou conhecido/a como uma pessoa amigável e simpática..............................................................      

106. Penso em muitas coisas que me põem triste...................................................................................      

107. Procuro conviver com os meus colegas fora dos horários das aulas...............................................      

108. Preciso de contactar com os meus pais sempre que me sinto desanimado/a ou triste………...…..      
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109. Sei estabelecer prioridades no que diz respeito à gestão do meu tempo........................................      

110. Gosto de conhecer pessoas de culturas diferentes……………………………….......………….........      

111. Preciso que as pessoas me ajudem a tomar decisões……………………………………....…..….….      

112. Gosto de ser quem sou……………………………………………………………………........…..……..      

113. Tomo a iniciativa de convidar os meus amigos para sair.................................................................      

114. Compreendo as opiniões dos meus pais mesmo que sejam contrárias às minhas……..............….      

115.  Face a um fraco resultado, penso logo que não vou conseguir fazer essa cadeira…….............….      

116. As minhas relações de amizade são cada vez mais estáveis, duradouras e independentes..........      

117. Sinto-me às vezes prestes a explodir……………………………………………......…….......………...      

118. Acho que os meus colegas não acreditam nas minhas capacidades…………...….......…………….      

119. Ando com dores de cabeça………………………………………………………...……....……...………      

120. Consigo tirar bons apontamentos nas aulas.....................................................................................      

121. Não sei como encontrar informação sobre os empregos na minha área………………………..…...      

122. Sinto-me fisicamente debilitado/a.....................................................................................................      

123. Receio que quando experimentar a carreira/profissão que escolhi, não seja bem sucedido/a…….      

124. Existe um ambiente estimulante no curso que frequento…………………………………...………….      

125. Tenho dificuldade em gerir o meu dinheiro…………………………………………………...………….      

126. Senti apoio dos professores na minha integração no curso…………………………………...……….      

127. A instituição de ensino que frequento não me desperta interesse...................................................      

128. Tenho pouco tempo para me dedicar aos lazeres………………………………………...…………….      

129. Sinto que não tenho bases para frequentar este curso…………………………………..…………….      

130. Tenho facilidade em redigir os meus relatórios, trabalhos……………………………………..………      

131. Evito participar nas aulas por não me sentir seguro……………………………………...……………..      

132. Para fazer face às minhas necessidades gostava de ter um part-time…………………....………..      

133. Consigo ser eficaz na minha preparação para os exames …..........................................................      

134. A biblioteca da minha Universidade está bem apetrechada.............................................................      

135. Procuro sistematizar/organizar a informação dada nas aulas..........................................................      

136. Ando a fumar em demasia………………………………………………………………………...……….      

137. A minha ansiedade aumenta na época dos  exames…………………………………...………………      
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138. Julgo haver boa coordenação entre os professores do meu curso……………………..…………….      

139. Faço exercício físico com regularidade…………………………………………………...………………      

140. Sinto-me confiante quando tenho que apresentar um trabalho na aula………………...…………….      

141. Simpatizo com a cidade onde se situa a minha Universidade..........................................................      

142. Ultimamente tenho-me sentido cansado/a……………………………………………...………………..      

143. Julgo que sou atraente……………………………………………………………………..………………      

144. Sinto-me desiludido/a com o meu curso...........................................................................................      

145. Faço parte de grupos de animação, lazer ou recreio……………………………………………….......      

146. Sinto-me mal preparado para frequentar este curso………………………………………………..…..      

147. Tenho dificuldades em tomar decisões.............................................................................................      

148. O curso que frequento promove a interacção entre professores e alunos……………………..…….      

149. Tenho boas competências de estudo...............................................................................................      

150. Os meus gostos pessoais foram decisivos na escolha do meu curso..............................................      

151. Tenho-me sentido ansioso/a.............................................................................................................      

152. Estou no curso com que sempre sonhei...........................................................................................      

153. Sou pontual na chegada às aulas.....................................................................................................      

154. Tenho sentido dificuldades de sono……………………………………………..………………………..      

155. Existem múltiplas actividades extracurriculares na instituição de ensino que frequento…………...      

156. Tenho facilidade em lidar com ideias e conceitos abstractos…………………………………..……...      

157. Acho que os meus professores não têm grandes expectativas em relação ao meu rendimento….      

158. Trabalho arduamente nos trabalhos académicos em que me encontre envolvido…………..……...      

159. Estou satisfeito com as disciplinas que neste momento frequento………………...………………….      

160. Encaro com confiança a realização dos exames………………………………………..………………      

161. Não participo em algumas actividades de lazer por falta de dinheiro…………………………...…….      

162. Sinto que a minha família me respeita………………………………...………………………………….      

163. A minha Universidade tem boas infra-estruturas..............................................................................      

164. Sou claro/a na exposição das minhas ideias…………………………………...………………………..      

165. Sinto-me uma pessoa doente…………………………...…………………………………………………      

166. Tenho falta de bases para algumas disciplinas do curso…………………………………………..…..      
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 Sempre em consonância comigo, totalmente de acordo, verifica-se sempre 

 

N
ad

a 
em

 c
on

so
nâ

nc
ia

 
To

ta
lm

en
te

 e
m

 d
es

ac
or

do
 

N
un

ca
 s

e 
ve

rif
ic

a 
Po

uc
o 

em
 c

on
so

nâ
nc

ia
 c

om
ig

o 
Ba

st
an

te
 e

m
 d

es
ac

or
do

 
Po

uc
as

 v
ez

es
 s

e 
ve

rif
ic

a 

Al
gu

m
as

 v
ez

es
 d

e 
ac

or
do

/d
es

ac
or

do
 

Al
gu

m
as

 v
ez

es
 v

er
ifi

ca
-s

e 
ou

tra
s 

nã
o 

Ba
st

an
te

 e
m

 c
on

so
nâ

nc
ia

 c
om

ig
o 

Ba
st

an
te

 e
m

 a
co

rd
o 

Ve
rif

ic
a-

se
 b

as
ta

nt
es

 v
ez

es
 

Se
m

pr
e 

em
 c

on
so

nâ
nc

ia
 c

om
ig

o 
To

ta
lm

en
te

 d
e 

ac
or

do
 

Ve
rif

ic
a-

se
 s

em
pr

e 

167. Não consigo estabelecer relações íntimas com colegas..................................................................      

168. Participo em iniciativas do meu meio estudantil………………………...……………………………….      

169. Procuro os professores nos gabinetes para colocar dúvidas……………...………………………...      

170. Mesmo que pudesse não mudaria de curso.....................................................................................      
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ABAIXO VAI ENCONTRAR UM CONJUNTO DE QUESTÕES ACERCA DO MODO COMO SE SENTE NO 
DIA A DIA. RESPONDA A CADA UMA DELAS ASSINALANDO NUM DOS RECTÂNGULOS POR BAIXO 

A RESPOSTA QUE MELHOR SE APLICA A SI. 
 

1- QUANTO FELIZ E SATISFEITO/A VOCÊ TEM ESTADO COM A SUA VIDA PESSOAL? 
Extremamente 
feliz, não pode 
haver pessoa 
mais feliz ou 

satisfeita 

Muito feliz e 
satisfeito(a) a 
maior parte do 

tempo  

Geralmente 
satisfeito(a) 

e feliz 

Por vezes 
ligeiramente 

satisfeito(a), por 
vezes ligeiramente 

infeliz 

Geralmente 
insatisfeito(a), 

infeliz 

Muito 
insatisfeito(a), e 
infeliz a maior 
parte do tempo 

 
2- DURANTE QUANTO TEMPO SE SENTIU SÓ NO PASSADO MÊS? 

Sempre Quase sempre A maior parte 
do tempo 

Durante algum 
tempo 

Quase nunca Nunca 

 
3- COM QUE FREQUÊNCIA SE SENTIU NERVOSO/A OU APREENSIVO/A PERANTE COISAS QUE            

ACONTECERAM, OU PERANTE SITUAÇÕES INESPERADAS, NO ÚLTIMO MÊS? 
Sempre Com muita 

frequência 
Frequentemente Com pouca 

frequência 
Quase nunca Nunca 

 
4- DURANTE O MÊS PASSADO COM QUE FREQUÊNCIA SENTIU QUE TINHA UM FUTURO 

PROMISSOR E CHEIO DE ESPERANÇA? 
Sempre Com muita 

frequência 
Frequentemente Com pouca 

frequência 
Quase nunca Nunca 

 
5- COM QUE FREQUÊNCIA, DURANTE O ÚLTIMO MÊS, SENTIU QUE A SUA VIDA NO DIA A DIA 

ESTAVA CHEIA DE COISAS INTERESSANTES? 
Sempre Com muita 

frequência 
Frequentemente Com pouca 

frequência 
Quase nunca Nunca 

 
6- COM QUE FREQUÊNCIA, DURANTE O ÚLTIMO MÊS, SE SENTIU RELAXADO/A E SEM TENSÃO? 

Sempre Com muita 
frequência 

Frequentemente Com pouca 
frequência 

Quase nunca Nunca 

 
7- DURANTE O ÚLTIMO MÊS, COM QUE FREQUÊNCIA SENTIU PRAZER NAS COISAS QUE FAZIA? 

Sempre Com muita 
frequência 

Frequentemente Com pouca 
frequência 

Quase nunca Nunca 

 
8- DURANTE O ÚLTIMO MÊS, TEVE ALGUMA VEZ RAZÃO PARA SE QUESTIONAR SE ESTARIA A 

PERDER A CABEÇA, OU A PERDER O CONTROLO SOBRE OS SEUS ACTOS, AS SUAS 
PALAVRAS, OS SEUS, PENSAMENTOS, SENTIMENTOS OU MEMÓRIA? 

Não, nunca Talvez um 
pouco 

Sim, mas não o 
suficiente para ficar 
preocupado(a) com 

isso 

Sim, e fiquei um 
bocado 

preocupado(a) 

Sim, e isso 
preocupa-me 

Sim, e estou 
muito 

preocupado(a) 
com isso 

 
9- SENTIU-SE DEPRIMIDO/A DURANTE O ÚLTIMO MÊS? 
Sim, até ao ponto 

de não me 
interessar por nada 

durante dias 

Sim, muito 
deprimido(a) quase 

todos os dias 

Sim, deprimido(a) 
muitas vezes 

Sim, por vezes 
sinto-me um pouco 

deprimido(a) 

Não, nunca me 
sinto deprimido(a) 

 
10- DURANTE O ÚLTIMO MÊS, QUANTAS VEZES SE SENTIU AMADO/A E QUERIDO/A? 

Sempre Quase sempre A maior parte 
das vezes 

Algumas vezes Muito poucas 
vezes 

Nunca 

 
11- DURANTE QUANTO TEMPO, NO MÊS PASSADO SE SENTIU MUITO NERVOSO/A? 

Sempre Quase sempre A maior parte 
do tempo 

Durante algum 
tempo 

Quase nunca Nunca 

 
12- DURANTE O ÚLTIMO MÊS, COM QUE FREQUÊNCIA ESPERAVA TER UM DIA INTERESSANTE   

AO LEVANTAR-SE? 
Sempre Com muita 

frequência 
Frequentemente Com pouca 

frequência 
Quase nunca Nunca 

 
13- NO ÚLTIMO MÊS, DURANTE QUANTO TEMPO SE SENTIU TENSO/A E IRRITADO/A? 

Sempre Quase sempre A maior parte 
do tempo 

Durante algum 
tempo 

Quase nunca Nunca 
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14- DURANTE O ÚLTIMO MÊS SENTIU QUE CONTROLAVA PERFEITAMENTE O SEU 
COMPORTAMENTO, PENSAMENTO, EMOÇÕES E SENTIMENTOS? 
Sim, 

completamente 
Sim, 

geralmente 
Sim, penso que 

sim 
Não muito bem Não e ando um 

pouco 
perturbado(a) 

por isso 

Não, e ando 
muito 

perturbado(a) 
por isso 

 
15- DURANTE O ÚLTIMO MÊS, COM QUE FREQUÊNCIA SENTIU AS MÃOS A TREMER QUANDO 

FAZIA ALGUMA COISA? 
Sempre Com muita 

frequência 
Frequentemente Com pouca 

frequência 
Quase nunca Nunca 

 
16- DURANTE O ÚLTIMO MÊS, COM QUE FREQUÊNCIA SENTIU QUE NÃO TINHA FUTURO, QUE 

NÃO TINHA PARA ONDE ORIENTAR A SUA VIDA? 
Sempre Com muita 

frequência 
Frequentemente Com pouca 

frequência 
Quase nunca Nunca 

 
17- DURANTE QUANTO TEMPO, NO MÊS QUE PASSOU, SE SENTIU CALMO/A E EM PAZ? 

Sempre Quase sempre A maior parte 
do tempo 

Durante algum 
tempo 

Quase nunca Nunca 

 
18- DURANTE QUANTO TEMPO, NO MÊS QUE PASSOU, SE SENTIU EMOCIONALMENTE 

ESTÁVEL? 
Sempre Quase sempre A maior parte 

do tempo 
Durante algum 

tempo 
Quase nunca Nunca 

 
19- DURANTE QUANTO TEMPO, NO MÊS QUE PASSOU, SE SENTIU TRISTE E EM BAIXO? 

Sempre Quase sempre A maior parte 
do tempo 

Durante algum 
tempo 

Quase nunca Nunca 

 
20- COM QUE FREQUÊNCIA, NO MÊS PASSADO SE SENTIU COMO SE FOSSE CHORAR? 

Sempre Com muita 
frequência 

Frequentemente Com pouca 
frequência 

Quase nunca Nunca 

 
21- DURANTE O ÚLTIMO MÊS, COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ SENTIU QUE AS OUTRAS PESSOAS 

SE SENTIRIAM MELHOR SE VOCÊ NÃO EXISTISSE? 
Sempre Com muita 

frequência 
Frequentemente Com pouca 

frequência 
Quase nunca Nunca 

 
22- QUANTO TEMPO, DURANTE O ÚLTIMO MÊS, SE SENTIU CAPAZ DE RELAXAR SEM 

DIFICULDADE? 
Sempre Quase sempre A maior parte 

do tempo 
Durante algum 

tempo 
Quase nunca Nunca 

 
23- NO ÚLTIMO MÊS, DURANTE QUANTO TEMPO SENTIU QUE AS SUAS RELAÇÕES AMOROSAS 

ERAM TOTAL OU COMPLETAMENTE SATISFATÓRIAS? 
Sempre Quase sempre A maior parte 

do tempo 
Durante algum 

tempo 
Quase nunca Nunca 

 
24- COM QUE FREQUÊNCIA, DURANTE O ÚLTIMO MÊS, SENTIU QUE TUDO ACONTECIA AO 

CONTRÁRIO DO QUE DESEJAVA? 
Sempre Com muita 

frequência 
Frequentemente Com pouca 

frequência 
Quase nunca Nunca 

 
25- DURANTE O ÚLTIMO MÊS, QUÃO INCOMODADO/A É QUE VOCÊ SE SENTIU DEVIDO AO 

NERVOSO? 
Extremamente, 

ao ponto de 
não poder fazer 
as coisas que 

devia 

Muito 
incomodado(a) 

Um pouco 
incomodado(a) 

pelos meus 
nervos 

Algo 
incomodado(a), 
o suficiente para 
que desse por 

isso 

Apenas de 
forma muito 

ligeira 

Nada 
incomodado/a 

 
26- NO MÊS QUE PASSOU, DURANTE QUANTO TEMPO SENTIU QUE A SUA VIDA ERA UMA 

AVENTURA MARAVILHOSA? 
Sempre Quase sempre A maior parte 

do tempo 
Durante algum 

tempo 
Quase nunca Nunca 

 
27- DURANTE QUANTO TEMPO, DURANTE O MÊS QUE PASSOU, SE SENTIU TRISTE E EM BAIXO, 

DE TAL MODO QUE NADA O/A CONSEGUIA ANIMAR? 
Sempre Com muita 

frequência 
Frequentemente Com pouca 

frequência 
Quase nunca Nunca 
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28- DURANTE O ÚLTIMO MÊS, ALGUMA VEZ PENSOU EM ACABAR COM A VIDA? 
Sim, muitas vezes Sim, algumas 

vezes 
Sim, umas poucas 

de vezes 
Sim, uma vez Não, nunca 

 
29- NO ÚLTIMO MÊS, DURANTE QUANTO TEMPO SE SENTIU, CANSADO/A, INQUIETO/A E 

IMPACIENTE? 
Sempre Quase sempre A maior parte 

do tempo 
Durante algum 

tempo 
Quase nunca Nunca 

 
30- NO ÚLTIMO MÊS, DURANTE QUANTO TEMPO SE SENTIU RABUGENTO/A OU DE MAU HUMOR? 

Sempre Quase sempre A maior parte 
do tempo 

Durante algum 
tempo 

Quase nunca Nunca 

 
31- DURANTE QUANTO TEMPO, NO ÚLTIMO MÊS, SE SENTIU ALEGRE, ANIMADO/A E BEM 

DISPOSTO/A? 
Sempre Quase sempre A maior parte 

do tempo 
Durante algum 

tempo 
Quase nunca Nunca 

 
32- DURANTE O ÚLTIMO MÊS, COM QUE FREQUÊNCIA SE SENTIU CONFUSO/A OU 

PERTURBADO/A? 
Sempre Com muita 

frequência 
Frequentemente Com pouca 

frequência 
Quase nunca Nunca 

 
33- DURANTE O ÚLTIMO MÊS SENTIU-SE ANSIOSO/A OU PREOCUPADO/A? 

Sim, 
extremamente, 

ao pouco de 
ficar doente ou 

quase 

Sim, muito Sim, um pouco Sim, o 
suficiente para 
me incomodar 

Sim, de forma 
muito ligeira 

Não. De 
maneira 

nenhuma 

 
34- NO ÚLTIMO MÊS DURANTE QUANTO TEMPO SE SENTIU UMA PESSOA FELIZ? 

Sempre Quase sempre A maior parte 
do tempo 

Durante algum 
tempo 

Quase nunca Nunca 

 
35- COM QUE FREQUÊNCIA DURANTE O ÚLTIMO MÊS, SE SENTIU COM DIFICULDADE EM SE 

MANTER CALMO/A? 
Sempre Com muita 

frequência 
Frequentemente Com pouca 

frequência 
Quase nunca Nunca 

 
36- NO ÚLTIMO MÊS, DURANTE QUANTO TEMPO SE SENTIU ESPIRITUALMENTE EM BAIXO? 
Sempre, todos 

os dias 
Quase todos os 

dias 
Frequentemente Algumas vezes, 

mas 
normalmente 

não 

Quase nunca Nunca 

 
37- COM QUE FREQUÊNCIA DURANTE O ÚLTIMO MÊS, ACORDOU DE MANHÃ SENTINDO-SE  

FRESCO/A E REPOUSADOA? 
Sempre Quase sempre Uma boa parte 

do tempo 
Durante algum 

tempo 
Quase 
nunca 

Nunca acordo 
com a 

sensação de 
descansado(a) 

 
38- DURANTE O ÚLTIMO MÊS, ESTEVE, OU SENTIU-SE DEBAIXO DE GRANDE PRESSÃO OU 

STRESS? 
Sim, quase a 
ultrapassar os 
meus limites 

Sim, muita 
pressão 

Sim, alguma, 
mais do que o 

costume 

Sim, alguma, 
como de 
costume 

Sim, um pouco Não, nenhuma 
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Vamos apresentar um conjunto de frases que permitem aos estudantes universitários descreverem-se a si próprios. Não 
há boas nem más respostas, dado que os estudantes diferem bastante entre si. Em primeiro lugar, deve decidir se é a 
frase do lado esquerdo da folha que o descreve melhor ou se é a do lado direito. Uma vez escolhida a frase que melhor o 
descreve, deve decidir se você "é mesmo assim" ou se é "mais ou menos assim" e assinalar com uma cruz o 
quadrado respectivo. Para cada pergunta só deve colocar uma cruz. Umas vezes vai colocar a cruz no lado direito da 
folha, outras vezes no lado esquerdo. Nunca deve colocar cruzes simultaneamente do lado direito e esquerdo: só deve 
assinalar um dos quatro quadrados que estão na mesma linha. 
 
 

 
Sou 

mesmo 
assim 

Sou mais 
ou menos 

assim 

  
 

  Sou mais 
ou menos 

assim 

Sou 
mesmo 
assim 

1     
Alguns estudantes gostam de 

ser como são MMAASS  Outros estudantes gostariam de 
ser diferentes     

2     
Alguns estudantes não estão 

muito orgulhosos com os 
trabalhos que fazem 

MMAASS  
Outros estudantes estão muito 
orgulhosos com os trabalhos 

que fazem 
    

3     
Alguns estudantes sentem que 
dominam as matérias escolares MMAASS  Outros estudantes sentem que 

não as dominam     

4     

Alguns estudantes não estão 
satisfeitos com as suas 

competências de 
relacionamento social 

MMAASS  
Outros estudantes acham que 

as suas competências de 
relacionamento social são boas     

5     
Alguns estudantes não estão 
satisfeitos com o seu aspecto 

físico 
MMAASS  

Outros estudantes estão 
satisfeitos com o seu aspecto 

físico 
    

6     
Alguns estudantes gostam da 

sua forma de agir quando estão 
com os seus pais 

MMAASS  
Outros estudantes gostariam de 
agir de forma diferente quando 

estão com os seus pais     

7     

Alguns estudantes sentem-se 
sós porque não têm um amigo 
íntimo com quem partilhar as 

coisas 
MMAASS  

Outros estudantes não se 
sentem sós porque têm um 

amigo íntimo com quem partilhar 
as coisas 

    

8     
Alguns estudantes sentem-se 
tão espertos, ou até mais do 

que outros 
MMAASS  

Outros estudantes duvidam que 
sejam tão espertos como os 

outros 
    

9     
Alguns estudantes questionam 

frequentemente a moralidade do 
seu comportamento 

MMAASS  
Outros estudantes acham que o 

seu comportamento é 
habitualmente moral 

    

10     

Alguns estudantes sentem que 
as pessoas por quem estão 

apaixonados se sentirão 
atraídas por eles 

MMAASS  
Outros estudantes duvidam que 

as pessoas por quem estão 
apaixonados se sentirão 

atraídas por eles 
    

11     

Quando alguns estudantes 
fazem algo de estúpido que 

mais tarde lhes parece divertido, 
dificilmente riem de si mesmo 

MMAASS  
Outros estudantes quando 

fazem algo de estúpido que mais 
tarde lhes parece divertido, 

facilmente riem de si mesmo 
    

12     
Alguns estudantes sentem - se 
tão criativos, ou até mais, do 

que outros 
MMAASS  

Outros estudantes duvidam que 
sejam tão criativos como os 

outros 
    

13     

Alguns estudantes acham que 
conseguiriam sair-se bem em 
qualquer actividade desportiva 

que não tenham experimentado 
antes 

MMAASS  

Outros estudantes receiam não 
se sair bem em qualquer 

actividade desportiva que não 
tenham experimentado antes. 

    

14     
Alguns estudantes estão 

frequentemente desiludidos 
consigo mesmo 

MMAASS  
Outros estudantes normalmente 

sentem-se satisfeitos consigo 
mesmo 

    

15     
Alguns estudantes acham que 
são muito bons nos trabalhos 

que fazem 
MMAASS  

Outros estudantes duvidam que 
sejam capazes de fazer os seus 

trabalhos 
    

16     
Alguns estudantes vão muito 

bem nos seus estudos MMAASS  Outros estudantes não vão 
muito bem nos seus estudos     

17     
Alguns estudantes acham difícil 

fazer novos amigos MMAASS  
Outros estudantes são capazes 

de fazer novos amigos 
facilmente 

    

18     
Alguns estudantes estão 

satisfeitos com o seu peso e 
altura 

MMAASS  
Outros estudantes gostariam 

que o seu peso e altura fossem 
diferentes 
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Sou 

mesmo 
assim 

Sou mais 
ou menos 

assim 

  
  

  Sou mais 
ou menos 

assim 

Sou 
mesmo 
assim 

19     
Alguns estudantes acham difícil 

agir com à vontade quando 
estão com os seus pais 

MMAASS  
Outros estudantes acham fácil 

agir com à vontade quando estão 
com os seus pais 

    

20     
Alguns estudantes são capazes 

de fazer amigos íntimos em 
quem podem realmente confiar 

MMAASS  
Outros estudantes acham difícil 
fazer amigos íntimos em quem 

possam realmente confiar 
    

21     
Alguns estudantes não se 

sentem muito capazes 
intelectualmente 

MMAASS  
Outros estudantes sentem que 

são muito capazes 
intelectualmente 

    

22     
Alguns estudantes costumam 

fazer o que é moralmente certo MMAASS  
Outros estudantes algumas 
vezes não fazem aquilo que 
sabem ser moralmente certo     

23     
Alguns estudantes acham difícil 
estabelecer relações amorosas MMAASS  

Outros estudantes não têm 
dificuldades em estabelecer 

relações amorosas 
    

24     
Alguns estudantes preocupam-
se por não serem tão criativos 
ou inventivos como os outros 

MMAASS  
Outros estudantes sentem que 
são muito criativos e inventivos      

25     
Alguns estudantes não sentem 
que tenham boas capacidades 

atléticas 
MMAASS  

Outros estudantes sentem que 
têm boas capacidades atléticas     

26     
Alguns estudantes 

habitualmente gostam de si 
mesmo como pessoa 

MMAASS  
Outros estudantes muitas vezes 
não gostam de si mesmo como 

pessoa 
    

27     
Alguns estudantes têm 

dificuldades em resolver os seus 
trabalhos casa 

MMAASS  
Outros estudantes raramente 

sentem dificuldades com os seus 
trabalhos de casa 

    

28     
Alguns estudantes gostam do 

modo como se relacionam com 
os outros 

MMAASS  
Outros estudantes gostariam de 
se relacionar de modo diferente 

com os outros 
    

29     
Alguns estudantes gostariam 

que o seu corpo fosse diferente MMAASS  Outros estudantes gostam do 
seu corpo tal como é.     

30     
Alguns estudantes sentem-se 
bem sendo como são junto de 

seus pais 
MMAASS  

Outros estudantes têm 
dificuldade em serem eles 
próprios junto de seus pais 

    

31     

Alguns estudantes não têm um 
amigo íntimo com quem possam 
partilhar os  seus pensamentos 
e sentimentos mais pessoais 

MMAASS  
Outros estudantes têm um amigo 

íntimo com quem partilhar os 
seus pensamentos e 

sentimentos mais pessoais. 
    

32     
Alguns estudantes acham-se tão 
inteligentes, ou até mais, do que 

outros 
MMAASS  

Outros estudantes duvidam que 
sejam tão inteligentes como os 

outros 
    

33     
Alguns estudantes gostariam de 
ser melhores do ponto de vista 

moral 
MMAASS  

Outros estudantes acham-se 
bons do ponto de vista moral     

34     
Alguns estudantes têm 

capacidade para desenvolver 
relações românticas 

MMAASS  
Outros estudantes não acham 

fácil desenvolver relações 
românticas 

    

35     

Alguns estudantes têm 
dificuldades em rir-se das coisas 

ridículas ou disparatadas que 
fazem 

MMAASS  
Outros estudantes acham fácil rir 

de si mesmo     

36     
Alguns estudantes não se 
sentem muito inventivos MMAASS  Outros estudantes sentem-se 

muito inventivos     

37     
Alguns estudantes acham-se 

melhores do que os outros em 
desportos 

MMAASS  
Outros estudantes não se acham 
capazes de jogar tão bem como 

os outros 
    

38     
Alguns estudantes gostam da 

maneira como conduzem a sua 
vida 

MMAASS  
Outros estudantes muitas vezes 
não gostam da maneira como 

conduzem a sua vida 
    

39     

Alguns estudantes não estão 
satisfeitos com a maneira como 

fazem as suas tarefas MMAASS  
Outros estudantes estão 

bastante satisfeitos com a 
maneira como fazem as suas 

tarefas 
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Sou 
mesmo 
assim 

Sou mais 
ou menos 

assim 

 
  

 Sou mais 
ou menos 

assim 

Sou 
mesmo 
assim 

40     
Alguns estudantes por vezes 

não se sentem intelectualmente 
capazes nos seus estudos 

MMAASS  
Outros estudantes geralmente 

sentem-se intelectualmente 
capazes nos seus estudos 

    

41     
Alguns estudantes sentem-se 

aceites socialmente por muitas 
pessoas 

MMAASS  
Outros estudantes desejariam 

que mais pessoas os aceitassem     

42     
Alguns estudantes gostam do 
seu aspecto físico tal como é MMAASS  Outros estudantes não gostam 

do seu aspecto físico     

43     
Alguns estudantes sentem-se 

incapazes de se dar bem com os 
seus pais 

MMAASS  
Outros estudantes dão-se bem 

com os seus pais     

44     
Alguns estudantes são capazes 

de fazer amigos íntimos MMAASS  Outros estudantes acham difícil 
fazer amigos íntimos     

45     
Alguns estudantes preferiam ser 

diferentes MMAASS  Outros estudantes estão muito 
contentes por serem como são     

46     
Alguns estudantes duvidam que 

sejam muito inteligentes MMAASS  Outros estudantes acham-se 
muito inteligentes     

47     
Alguns estudantes vivem 

segundo os seus princípios 
morais 

MMAASS  
Outros estudantes têm 

dificuldades em viver segundo os 
seus princípios morais. 

    

48     

Alguns estudantes preocupam-
se com o facto de que quando 

se apaixonam por alguém, essa 
pessoa possa não lhes 

corresponder 

MMAASS  

Outros estudantes sentem que 
quando estão apaixonados por 

alguém, essa pessoa lhes 
corresponde 

    

49     
Alguns estudantes são capazes 

de rir de certas coisas que 
fazem 

MMAASS  
Outros estudantes têm 

dificuldades em rir de si mesmo     

50     
Alguns estudantes acham que 

têm muitas ideias originais MMAASS  Outros estudantes duvidam que 
as suas ideias sejam originais     

51     
Alguns estudantes não fazem 
bem actividades que exigem 

capacidade física 
MMAASS  

Outros estudantes são bons em 
actividades que exigem 

capacidade física 
    

52     
Alguns estudantes muitas vezes 

estão descontentes consigo 
mesmo 

MMAASS  
Outros estudantes estão 
habitualmente bastante 

contentes consigo mesmo 
    

 
  

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 
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Hipótese 1: Variação de Valores Médios das Vivências Académicas por Curso e Ano 
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Hipótese 1: Variação de Valores Médios das Competências Pessoais por Curso e Ano 
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Hipótese 4: Variação de Valores Médios das Vivências Académicas por Saída de Casa e Situação 

de Trabalhador-Estudante/Só Estudante  
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Hipótese 4: Variação de Valores Médios da Saúde Mental por Saída de Casa e Situação de 

Trabalhador-Estudante/Só Estudante 
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Variação de Valores Médios das Competências Pessoais por Saída de Casa e Situação de 
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