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Resumo 

A UNESCO (2011), afirma que a educação deve ter como centro os estudantes, que devem 

ser  considerados como protagonistas da aprendizagem e não como meros recetores do ensino. 

Torna-se cada vez mais claro, nesse e em inúmeros estudos lidando com questões 

relacionadas aos processos de aprendizagem dos estudantes, a importância de conhecer 

melhor o aluno em sua formação integral e suas visões de mundo e trajetórias. O objetivo do 

estudo foi foi analisar a relação entre o perfil na dimensão integral, nos aspetos 

sociodemográfico, estilo de vida, competências de estudo e cosmovisão-visão de mundo dos 

estudantes universitários das duas universidades em estudo, cursos e anos, realizamos um 

estudo que envolveu duas universidades, uma portuguesa, outra brasileira. Para tal realizou-se 

um estudo descritivo-correlacional, transversal e de abordagem mista (quantitativa e 

qualitativa), na qual participaram 1240 estudantes de duas universidades (533 da 

Universidade Portuguesa e 707 da Universidade Brasileira). Na recolha de dados utilizou-se 

um questionário de auto preenchimento, Escala Nível Socioeconômico de Grafar (1956), 

versão brasileira do questionário “Estilo de Vida Fantástico” (Añez, Reis & Petroski, 2008), 

Escala de Competências de Estudo (L. Almeida & Joly, 2009),  Escala: Atitudes acerca de 

teorias Evolucionistas e Criacionistas (Pagan, 2009), aplicado aos estudantes, uma entrevista 

semiestruturada aplicada aos dirigentes das instituições e uma grelha de análise aos planos 

curriculares dos cursos. A análise dos dados provenientes dos questionários foi realizada com 

recurso ao software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), tendo sido calculadas 

as frequências absolutas e relativas para todas as variáveis e a média para as variáveis rácio e 

os testes estatísticos paramétricos t de Student e ANOVA e, em alternativa, os testes  não 

paramétricos Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. Os dados provenientes das entrevistas e dos 

planos curriculares foram submetidos a análise de conteúdo (Bardin, 2014), com recurso a 

nuvem de palavras. Amostra de 1.240 estudantes de duas universidades, 533 da Universidade 

Portuguesa e 707 da universidade brasileira. A maioria da amostra de estudantes era do sexo 

feminino (54,9%), pertencia ao grupo etário dos 19-20 anos (39,4%) e detinha o estado civil 

de solteiro (94,1%), verificaram-se diferenças estatísticas significativas entre os estudantes da 

amostra das universidades dos diferentes países no perfil sociodemográfico, onde constatamos 

existir relação entre o estado civíl, grupo etário, coabitação, manutenção financeira, meio de 

deslocação à universidade e nível socioeconómico (
2
: p≤0,000) dos estudantes e as 

universidades. Foram encontradas semelhanças e diferenças entre os estudantes universitários 
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dos dois países também na cosmovisão, os estudantes com a maior tendência criacionista são 

da universidade brasileira e os estudantes com a maior tendência evolucionista são da 

universidade portuguesa. Quem tem maior tendência criacionista são os que professam ter 

religião e quem tem maior tendência evolucionista também não professa religião, a nuvem de 

palavras sobre origem da vida, propósito da existência e futuro da humanidade é diferente 

entre as universidades. No estilo de vida, a maioria dos estudantes (51,7%) se enquadrou na 

categoria geral de um estilo de vida Muito Bom. A nível das pontuações obtidas na escala que 

avalia o estilo de vida, a universidade brasileira apresentou valores mais elevados 

comparativamente à universidade portuguesa. Em alguns itens da escala do estilo de vida, 

verificaram-se diferenças significativas entre as duas instituições de ensino superior. De um 

modo geral, conclui-se que os indivíduos apresentam um bom estilo de vida, porém os 

resultados obtidos permitiram identificar itens da escala do estilo de vida que devem ser 

melhor desenvolvidas, com vista à adoção de medidas que promovam melhor estilo de vida 

contínuo de cada universitário para o sucesso académico. Nas competências de estudo, a 

média da pontuação global das competências de estudo dos estudantes portugueses foi de 

73,08±378 pontos, enquanto a dos estudantes brasileiros foi de 76,77±13,416 pontos, 

diferindo significativamente entre as duas universidades (t de Student: p<0,000), com a média 

mais elevada a pertencer aos estudantes brasileiros. A média das subescalas planeamento, 

monitoramento e autoavaliação da aprendizagem foi sempre mais elevada nos estudantes 

brasileiros. As competências de estudo dos estudantes brasileiros são superiores à dos 

estudantes portugueses, quer em termos globais, que em termos de planeamento, 

monitoramento e autoavaliação da aprendizagem. São por isso estudantes que demonstraram 

possuir mais competências relacionadas com os métodos de estudo e as abordagens à 

aprendizagem. Na parte qualitativa, ao total foram analisados 866 documentos referentes aos 

planos dos 10 cursos de cada universidade, da universidade brasileira as 5 categorias  

apreciadas em relação a formação integral se fazem presentes nos planos dos 10 cursos e da 

universidade portuguesa 2 das categorias estão presente nos planos dos 10 cursos. Na análise 

das entrevistas se observou que o perfil de universitário que se pretende na universidade 

brasileira está na direção de um profissional equilibrado em relação ao intelecto, corpo e 

espírito. Na universidade portuguesa vai mais em direção a um cidadaão crítico e com boas 

competências. Concluímos que a análise das diferenças significativas dos perfis entre as 

universidades é relevante para a contextualização, para o estudo reflexivo sobre o perfil de 

aluno que a Universidade se propõe a formar. A ideia subjacente é a de que identificando os 
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resultados  poderemos proporcionar à Universidade: Um panorâma de quem são seus 

clientes-sujeitos da educação, na qual todas as ações da instituição são direcionadas. Aos 

países: Informação sobre os perfis univeristarios com suas semelhanças e diferenças, fator 

importante para a mobilidade e globalização atual, repeitando o que diz as leis educacionais 

dos países. E desta forma colaborando para uma academia mais Informada, fator de inclusão 

para a Sociedade da Informação e do Conhecimento.  

Palavras-chave: Formação Integral, Universitários, Perfil, Universidade, Educação.  
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Abstract 

UNESCO (2011) states that education should be centered on students, who should be 

considered not just mere recipients of the teaching, but protagonists in the learning process. It 

is becoming increasingly clear, in this and in numerous studies on issues related to the 

learning processes of students, the importance of knowing the student better in his integral 

formation and his visions of the world and trajectories. The objective of the study was to 

analyze the relationship between the profile in the integral dimension, in the 

sociodemographic aspect, lifestyle, study competences and worldview of the university 

students of the two universities under study, courses and years. We carried out a study 

involving two universities, one Portuguese, and the other Brazilian. A descriptive-correlative, 

cross-sectional and mixed-approach (quantitative and qualitative) study was carried out, 

involving 1240 students from two universities (533 from the Portuguese University and 707 

from the Brazilian University). In the data collection, the study used a self-completion 

questionnaire, Graffar Socioeconomic Level Scale (1956), Brazilian version of the "Fantastic 

Lifestyle" questionnaire (Añez, Reis & Petroski, 2008), Study Skills Scale (L. Almeida & 

Joly, 2009), Scale: Attitudes about Evolutionary and Creationist theories (Pagan, 2009), 

applied to the students, a semi-structured interview applied to the leaders of the institutions 

and an analysis grid to the curricular plans of the courses. The analysis of the data from the 

questionnaires was performed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

software, and the absolute and relative frequencies were calculated for all variables and the 

mean for the ratio variables and the Student's t-parametric statistical tests and ANOVA and, 

alternatively, the non-parametric Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests. Data from 

interviews and curriculum plans were submitted to content analysis (Bardin, 2014), using a 

word cloud. Sample of 1,240 students from two universities, 533 from the Portuguese 

University and 707 from the Brazilian university. The majority of the sample of students was 

female (54.9%), belonged to the age group of 19-20 years (39.4%) and had single marital 

status (94.1%). There were significant statistical differences between the sample students 

from the universities of the two different countries in the sociodemographic profile, where we 

found a relationship between civil state, age group, cohabitation, financial maintenance, 

means of travel to the university and socioeconomic level (
2
: p≤0,000) of the students and 

universities. Similarities and differences were found between the university students of both 

countries also in the worldview, the students with the higher creationist tendency are from the 
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Brazilian university and the students with the higher evolutionary tendency are from the 

Portuguese university. Those who have higher creationist tendency are those who profess a 

religion and who has a higher evolutionist tendency does not profess religion. The word cloud 

on the origin of life, purpose of existence and future of humanity is different between the 

universities. As for the lifestyle, the majority of the students (51.7%) fell into the general 

category of a Very Good lifestyle. For the level of the scores obtained in the scale that 

evaluates the lifestyle, the Brazilian university presented higher values than the Portuguese 

university. In some items of the lifestyle scale, there were significant differences between the 

two higher education institutions. In general, it was found that the individuals have a good 

lifestyle, but the results obtained allowed to identify items of the lifestyle scale that should be 

better developed, aiming to adopt measures to promote a better continuous lifestyle of each 

university for academic success. In the study competences, the average of the overall study 

competency score was 73.08 ± 378 points for the Portuguese students and 76.77 ± 13.416 

points for the Brazilian students, significantly differing between the two universities (Student 

t: p <0.000), with the highest average belonging to Brazilian students. The average of the 

planning, monitoring and self-assessment subscales was always higher in Brazilian students. 

The study skills of the Brazilian students are superior to those of the Portuguese students, both 

globally and in terms of planning, monitoring and self-assessment of the learning. They are 

therefore students who have demonstrated more competences related to the methods of study 

and approaches to learning. In the qualitative part, a total of 866 documents were analyzed 

referring to the plans of the 10 courses of each university. For the Brazilian university the 5 

categories considered to the integral formation are present in the plans of the 10 courses and 

for the Portuguese university 2 of the categories are present in the plans of the 10 courses. In 

the analysis of the interviews it was observed that the university profile that is wanted in the 

Brazilian university is for a balanced professional in relation to the intellect, body and spirit. 

At the Portuguese university it is more towards a critical citizen with good skills. We 

conclude that the analysis of the significant differences of the profiles between the universities 

is relevant for the contextualization, for the reflexive study about the student profile that the 

University proposes to form. The underlying idea is that by identifying the results we can 

provide to the University: An overview of who are its clients-subjects of education, in which 

all actions of the institution are directed. To the countries: Information on university profiles 

with their similarities and differences, an important factor for the current mobility and 

globalization, complying with the educational laws in force in the countries. And thus 
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collaborating for a more informed academy, an inclusion factor for the Information and 

Knowledge Society.  

Key words: Integral Training, University students, Profile, University, Education. 
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A obtenção do diploma de curso superior é uma meta para grande parte dos jovens. Como 

pode notar-se no crescimento dos índices estatísticos dos países sobre as  inscrições no ensino 

superior. O crescimento do número de inscritos permitiu a gradual qualificação da população 

portuguesa tendo a percentagem de população residente com um grau superior aumentado de 

13,2% no ano de 2011 para 16,5% em 2014 (Pordata, 2016a), de cerca de 30.000 estudantes 

universitários nos anos 60 e de 81.000 nos anos 80, passou-se para quase 350.00 em 2015 

(Garrido & Prada, 2016). No Brasil, em 2004, segundo os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2015), na síntese de indicadores sociais de 2015,  a parcela de 

jovens de 18 a 24 anos no ensino superior era de 32,9% e cresceu para 58,5% em 2014. 

Os números da universidade brasileira são condizentes com o tamanho do país. Enquanto 

Portugal tinha, em 2013, cerca de 371 mil estudantes matriculados para uma população 

aproximada de 10,5 milhões, o Brasil, com uma população superior a 200 milhões de 

habitantes, tinha cerca de 7,3 milhões de estudantes matriculados no ensino superior (INEP, 

2016). No entanto, a universidade portuguesa é muito mais inclusiva que a brasileira. 

Enquanto em Portugal a taxa de matricula para o primeiro nível do ensino superior era 33,2% 

mesmo valor da média dos países da OCDE, no Brasil a taxa equivalente era de apenas 17%. 

(OECD, 2013, p.62). A universidade brasileira tem características muito diferenciadas em 

relação à portuguesa. A maioria dos estudantes portugueses matriculados no ensino 

secundário ingressam no ensino superior, o que não é o caso para o Brasil. Além disso, em 

Portugal, a maioria absoluta dessas matrículas no ensino superior acontece em universidades 

públicas, inversamente ao que ocorre no Brasil, onde cerca de 75% das matrículas são em 

instituições privadas. Por outro lado, no Brasil, o setor público, ainda que quantitativamente 

minoritário em matrículas, é o responsável por mais de 90% da pesquisa realizada no país e 

tem a reputação de possuir melhor qualidade de ensino. Também, por ser absolutamente 

gratuito, é o setor que recebe os estudantes mais qualificados graças ao sistema de seleção 

para o ingresso (Rolim, 2016).  

Observa-se portanto, nos últimos anos, um aumento da população universitária, carregando 

consigo características bastante heterogêneas no tocante à classe social, gênero, objetivos, 

expectativas, trajetória acadêmica anterior, faixa etária, situação de trabalho, opção pelo turno 

de estudo, entre outras (Scheich, Polydoro & Santos, 2006). Para C. Moreira, Lima e Silva 

(2011): 
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Nas últimas décadas observou-se um aumento da população universitária com 

características bastante heterogêneas como classe social, gênero, objetivos, 

expectativas, trajetória acadêmica anterior, faixa etária, situação de trabalho, 

horário de estudo. Assim, percebeu-se que a educação superior provocou 

mudanças expressivas nos estudantes, abrangendo o nível pessoal, profissional e 

social desses estudantes. (p.52) 

Desta forma pode-se dizer que a heterogeneidade dos estudantes coloca uma série de desafios 

e exigências às instituições de Ensino Superior (IES), no sentido de criar condições para o 

desenvolvimento, mudança, aprendizagem e sucesso dos estudantes. Na sociedade pós-

moderna é, portanto, fundamental que o ensino superior prepare os estudantes para assumir as 

suas responsabilidades morais e éticas, para se confrontarem, lidarem e resolverem problemas 

complexos (A. Bastos, 1998; Faria & Seidl, 2005).  

Esta questão de heterogeneidade dos estudantes universitários ganhou maior visibilidade nas 

investigações científicas. Em Portugal, há a percepção de que taxas cada vez mais elevadas de 

estudantes têm chegado à universidade com insuficientes bases de conhecimento, baixos 

níveis de motivação e de competências de estudo (L. Almeida, 2007). No Brasil, há um 

empenho do governo em abrir vagas no ensino superior, no entanto, não há o mesmo esforço 

na adequação dos locais de ensino, das políticas, dos processos educativos frente à 

diversidade da população que chega à universidade (A. Pinto & Silva, 2005; Michelotto, 

Coelho & Zainko, 2006).  

A partir desse quadro de ingresso, encontra-se uma diversidade de contextos que, por sua vez, 

permite aos estudantes diferentes experiências. Ingressar na universidade acarreta grandes e 

novos desafios afetivos, cognitivos e sociais. Os anos que os estudantes passam na 

universidade são importantes tanto para o desenvolvimento pessoal quanto para a formação 

profissional, refletindo no desenvolvimento da própria sociedade onde irão atuar quando 

graduados. Dada essa diversidade, é importante conhecer como se dá o perfil universitário do 

século XXI. 

Como já foi referido, as exigências de qualificação profissional e de aprendizagem contínua 

(D. Soares, 2000; Jenschke, 2003), somadas à expansão e à democratização do acesso ao 

ensino superior (Ministério da Educação, 2007) têm estimulado o ingresso de um número 

cada vez maior de estudantes nas universidades. Como consequência disso, constata-se a 

heterogeneidade dos estudantes universitários em termos de idade, classe social e procedência 

geográfica (M.  Soares, 2002; Macedo, Trevisan, Trevisan & Macedo, 2005; N. Zago, 2006). 
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Ao mesmo tempo em que se observa a ampliação do sistema de educação superior, verifica-se 

a necessidade de apoio e orientação aos universitários no decorrer de seus anos de formação a 

fim de facilitar sua aprendizagem, sucesso escolar e desenvolvimento psicossocial (L. 

Almeida & Soares, 2004).  

O ingresso na universidade por si só pode gerar tanto expectativas positivas quanto receios e 

ansiedade, impondo desafios de ordem pessoal, interpessoal e acadêmica, dentre outros (L. 

Almeida, Soares & Ferreira, 2000; L. Santos & Almeida, 2001). Nesse sentido, surge o 

interesse em conhecer em maior profundidade o desenvolvimento dos estudantes, ou seja, seu 

perfil, durante o período em que permanecem na universidade (J. Ferreira, Almeida & Soares, 

2001).  

O processo de desenvolvimento dos estudantes universitários, envolve diversos aspectos, 

como o desenvolvimento de competências acadêmicas e cognitivas. Outros pontos a 

considerar são estabelecimento de relações interpessoais positivas e gratificantes, 

desenvolvimento da identidade, autonomia, equilíbrio emocional, filosofia de vida, projeto 

vocacional e estilo de vida que promovem o bem-estar físico e pessoal dos universitários (J. 

Ferreira et al., 2001; L. Santos & Almeida, 2001). 

Com base em um conjunto de pesquisas realizadas com estudantes de nível superior, J. 

Ferreira et al. (2001) defendem que a compreensão das mudanças dessa população em termos 

psicossociais e cognitivos e de ajustamento à universidade deve contemplar tanto a 

abordagem desenvolvimentista quanto a contextualista. A primeira preocupa-se em conhecer 

e compreender as mudanças internas que ocorrem no indivíduo, enquanto a segunda busca 

considerar a influência de variáveis externas nesse processo de mudança. Os autores salientam 

que ademais das características dos estudantes, a própria instituição, através dos objetivos 

educativos, relação pedagógica, cultura estudantil, entre outros aspectos, pode cumprir um 

papel facilitador no desenvolvimento dos estudantes, promovendo sua integração no ensino 

superior. 

Em Portugal, vários autores têm estudado a transição, a adaptação, o desenvolvimento 

psicossocial e o rendimento académico dos estudantes no ensino superior (A. P. Soares, 2003; 

Araújo & Almeida, 2003; A. Bastos, 1998; Diniz & Almeida, 1997; J. Ferreira & Hood, 1990; 

L. Almeida & Ferreira, 1999; L. Almeida, Freitas & Soares, 2004; Menezes, Costa & 

Campos, 1989; Nico, 1996; Rosário et al., 2001). Pesquisadores brasileiros que investigam a 
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população universitária referem um corpo consolidado de pesquisas científicas internacionais 

que reflete a preocupação com o desenvolvimento global dos estudantes ao longo do curso e o 

impacto da universidade sobre esse processo (A. A. Santos, Noronha, Amaro & Villar, 2005; 

Guerreiro-Casanova & Polyodoro, 2010; Schleich et al., 2006).  

De acordo com essa perspectiva, estudos na área têm procurado identificar, por exemplo, a 

percepção dos estudantes sobre as suas experiências na universidade e as relações desta com o 

rendimento acadêmico (S. Cunha & Carrilho, 2005), satisfação acadêmica (Schleich et al., 

2006), habilidades sociais (A. B. Soares, Poubel & Mello, 2009) ou interesses profissionais 

(Noronha, Martins, Gurgel & Ambiel, 2009). Portanto, experiências na universidade somadas 

ao perfil sociodemográfico, competências de estudos, cosmovisão e estilo de vida, nos fazem 

refletir sobre a importancia de uma educação que valorize o ser integral em todas as suas 

dimensões, ou seja,  uma formação integral.  

Há tempos atrás acreditava-se que o aluno era uma tábula rasa, ou seja, que ia para a escola 

sem conhecimento nenhum simplesmente para absorver tudo, conforme afirmava Locke, 

(1999), ou “tábua rasa, cera a fundir, barro a modelar, folha branca para ser escrita, copo a 

encher”, cit. por Oliveira-Formosinho, Kishimoto e Pinazza (2007, p.28). Mas logo este 

conceito foi modificado,  e viu-se que quando um aluno entra na escola, ele já vem com uma 

bagagem de significados e conhecimentos que devem ser agregados aos novos e valorizados. 

Foi Piaget (1977) quem primeiro chamou a atenção para a importância daquilo que, no atual 

jargão da área, convencionou chamar-se de conhecimento prévio, também de acordo com 

Ausubel, Novak e Hanesian (1980) o que o aluno já sabe, ou seja, os conhecimentos prévios, 

a ideia-âncora, na sua denominação é a ponte para a construção de um novo conhecimento. 

A propósto do referido, algumas questões podem ser colocadas: Quando se trata de educação 

temos que estudar o sujeito do processo educativo, e sendo assim, quem é o sujeito da 

educação? O aluno,  quem é o aluno? Um ser humano.  Este ser humano vai para a 

universidade como um ser que é composto por várias dimensões que o formam como um 

todo, sendo assim quando chega a esse contexto o processo educativo deve considerar o seu 

ser integral ou só deve enfatizar uma parte, a académica?  

Mas que espécie de ser é este que, ao contrário de todos os outros, possui como 

característica peculiar a capacidade e a necessidade de perguntar? Que espécie 

de ser é este que no próprio ato de perguntar se torna objeto de interrogação e se 

sente constrangido a por a questão da sua própria essência: o que é o homem?. 

(Coreth, 1988, p.10) 

http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/jean-piaget-428139.shtml
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Maslow (1970), psicólogo americano, autor da teoria da hierarquia de necessidades  básicas  

de um ser humano, também demonstra um pouco das diversas dimensões do ser integral em 

sua pirâmide. 

 
Figura.1. Pirâmide de Maslow 

Fonte: Pisandelli (2007) 

1. As necessidades fisiológicas (onde se localizam as necessidades de ar, 

água,sono,excreção, comida e sexualidade);  

2. As necessidades de segurança e estabilidade; (segurança do corpo, do emprego, de 

recursos, da moralidade, da família, da saúde, da propriedade); 

3. Necessidades de amor e pertencimento; (amizade, família, intimidade sexual); 

4. As necessidades de estima; (autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, 

respeito aos outros); 

5. A necessidade de auto-realização.(moralidade,solução de problemas, ausência de 

preconceitos, espontaneidade, aceitação dos fatos). 

As necessidades humanas segundo Maslow (1970), estão arranjadas em uma hierarquia dos 

motivos humanos. Ele apresenta definições feitas a partir da observação dos desejos emitidos 

por seus pacientes, conforme seu conceito de premência relativa, uma necessidade é 

substituída pela seguinte mais forte na hierarquia, na medida em que começa a ser satisfeita. 

Assim, por ordem decrescente de premência, as necessidades estão classificadas em: 

fisiológicas, segurança, afiliação, auto-estima e auto-realização. A necessidade fisiológica é, 

portanto, a mais forte, a mais básica e essencial, enquanto a necessidade de auto-realização é a 

mais fraca na hierarquia de premência. Ou seja, numa perspectiva holística, Maslow (1970) 

sustentou que os seres humanos já possuíam um impulso para o desenvolvimento, sendo que 

seus atos tinham como meta um objetivo superior. Sugeria que os indivíduos se esforçam por 



8 

satisfazer suas necessidades, seguindo uma forma hierárquica, desde as necessidades de 

sobrevivência, que se situam no pé da pirâmide, até as necessidades de autorrealização, que 

ocupariam o topo, como na figura 1. Maslow permite um olhar Holístico para a pessoa, em 

que as necessidades físicas, emocionais e intelectuais interagem (Rosário et al., 2005). 

Podemos também enfatizar algumas dimensões importantes de um ser humano que não 

devem ser desprezadas quando se trata de educação, como: mental, físico, social/emocional, 

cosmovisão. Como também foi dito por Coreth (1988): 

 A especulação filosófica se preocupa desde os tempos mais remotos com o 

pensamento humano (lógica), com o agir moral (ética), assim como com o papel 

que o homem ocupa na natureza (física) e na totalidade do ser (metafísica). 

Surgem assim principios e pontos de vista antropológicos que embora não 

cheguem a alcançar um desenvolvimento metodológico e temático completo, 

manisfestam já uma interpretação e avaliação da existência humana. (p.25) 

Quando se fala nas dimensões do homem, se faz necessário um breve recorte, um breve olhar 

antropológico, recorrendo ao pensamento de Platão a Nietzsche, embasados em Coreth 

(1988).  

Segundo Platão, o homem, pelo seu espírito está ordenado ao mundo inteligível. Este mundo 

é a única realidade verdadeira em relação ao mundo aparente e mutável das coisas que se 

aprendem pelos sentidos. Platão é o primeiro que procura demonstrar filosoficamente a 

imortalidade da alma. Para Aristóteles, que tenta superar o dualismo platonico, o homem, por 

causa da sua razão, se encontra acima de todas as coisas. Entende a alma como forma do 

corpo; isto é como princípio essencial e constitutivo que configura internamente a matéria 

convertendo-a num corpo humano, o qual ela anima e vivifica fazendo dele justamente um 

corpo humano vivo.  

O homem no pensamento cristão, funciona relativamente no campo da fé, onde sabem que o 

mundo não procede de um resultado de evolução imanente a uma matéria eterna, nem tão 

pouco de uma emanação ou desprendimento metafisicamente necessários de Deus, mas 

apresenta o homem como criação/criatura de Deus.  

O homem no pensamento da Idade Moderna, passa a ser o ponto central, mas como puro 

sujeito, como centro de um mundo de conhecimentos subjetivos, que encontra em Descartes 

(1596-1650) o seu ponto de partida com o (ego cogitans) autocerteza da consciência. Não 

significa o homem concreto, mas somente como ser pensante, res cogitans a razão pura 
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(ratio), isto é, a partir de ideias inatas pode alcançar toda a verdade. Depois com a ruptura da 

unidade do homem nas propostas dualistas que têm em Platão e no platonismo momentos 

fundamentais, continuadas na modernidade com Descartes que aprofunda a discrepância entre 

o espiritualismo idealista e o materialismo mecanicista da Idade Moderna. Kant (1724-1804) 

procura ultrapassar a oposição entre racionalismo e empirismo. Passando pelo positivismo de 

Auguste Comte (1798-1857), em que os preconceitos religiosos e metafisicos são superados e 

o homem se limita à investigação científico-positiva do mundo atingindo um conhecimento 

puramente objetivo da realidade. O positivismo é precursor do materialismo que afirma: tudo 

é matéria, só existe a realidade material. Surge, então, a teoria evolucionista de Darwin (1809-

1882), deste modo estabelece uma teoria puramente científico -natural, sem pretender tirar 

consequências filosóficas ou relativas à interpretação do mundo, num sentido materialista, 

mas influenciando os pensamentos, como Nietzsche (1844-1900) que encarou o homem como 

produto de uma evolução qua ainda não atingiu o seu ponto culminante e cujo objetivo não é 

o homem mas o super-homem. Em clara oposição a Platão defende a excelência do corpo, da 

existência concreta, ao mesmo tempo, que denuncia a influência negativa do cristianismo e 

anuncia triunfalmente a Morte de Deus, abrindo as portas ao nihilismo. É um pequeno e breve 

manisfesto quanto ao interesse antropológico, que se tornou objeto do pensamento atual. 

Assuntos históricos estes que foram brevemente retomados para analisar as características 

fundamentais para a formação integral do homem. 

Afinal, como educar o acadêmico se ele está atrelado a outras áreas inseparáveis, para que 

possa se dizer que se chegou a uma educação plena e eficaz que todos esperam? A 

universidade não tem somente o dever de preparar  academicamente ou para ser um bom 

profissional, mas também para a vida,  para ser um bom cidadão, e para isto é importante 

ensinar os conceitos de solidariedade, cidadania, valores e princípios tão perdidos hoje em dia 

em nossa sociedade, como os temas transversais. Conforme salientam Esperidião, Munari e 

Stacciarini (2002): 

A humanização do processo ensino aprendizagem deve ser vista como um dos 

imperativos do nosso tempo, pois o que se observa é a ênfase da dimensão 

intelectual ou cognitiva, em detrimento quase que total das dimensões 

emocional e social que integram a totalidade da pessoa humana. O objetivo 

último do processo educacional é o desenvolvimento global, harmônico, 

holístico, da pessoa como unidade cognitiva e emocional. (p.518) 

Quando se trata de educação não tem como enfatizar o intelecto sem englobar as outras áreas 

adjuntas como um currículo oculto, mas se a universidade não priorizar e não “gastar”um 
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tempo para esta educação, o aluno sairá  incompleto. Os investigadores Pascarella e Terenzini 

(2005), cit. por S. Silva e Ferreira (2009), defendem que o ambiente formal e informal da 

instituição de ensino superior, conjugado com as características pessoais e familiares do 

estudante, acrescido do seu envolvimento em atividades académicas e sociais, contribuem 

para o seu ajustamento académico e social 

E para os defensores da idéia de que estas outras áreas são de restrita responsabilidade 

somente da familia, a pergunta é: onde o aluno passa metade do seu dia ? E enquanto sua vida 

e  seus conflitos vão acontecendo pode-se ignorar os momentos e deixar para mais tarde? 

Então uma educação  de formação integral e eficaz  é aquela que considera em seu currículo 

todas as áreas do desenvolvimento humano. 

Diante dessas considerações, o intuito deste estudo é, uma vez que se reconhece que o 

ambiente universitário pode ter um papel ativo nesse processo (J. Ferreira et al., 2001; M. 

Carmo & Polydoro, 2010), identificar o perfil dos estudantes de cada instituição em estudo, 

no perfil sociodemográfico, cosmovisão, Estilo de vida e competências de estudo, tendo em 

consideração estas dimensões da formação integral. Enquanto a maior parte dos estudos que 

investigam as experiências acadêmicas  envolve estudantes de diferentes cursos de uma 

mesma instituição, a presente pesquisa investigou estudantes dos  mesmos cursos em 

diferentes universidades de dois países. Dessa forma, mais do que as semelhanças,  podem-se 

verificar as diferenças entre o perfil dos estudantes de cada instituição. 

1.1. Caracterização geral do estudo 

Neste ponto procede-se ao enquadramento do estudo realizado, começando por mencionar o 

problema (1.1.1), a que se segue a definição dos objetivos do mesmo (1.1.2). Por fim, refere-

se a sua importância (1.1.3). 

1.1.1. Apresentação do problema 

A pergunta de partida “servirá de primeiro fio condutor da investigação”. “Neste sentido, a 

pergunta de partida constitui normalmente um primeiro meio para pôr em prática uma das 

dimensões essenciais do processo científico: a ruptura com os preconceitos e as noções 

prévias” (Quivy & Campenhoudt, 2008, pp. 34-44). 
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Sampieri, Fernández-Collado e Lucio (2014) definem também que as perguntas de 

investigação permitem chegar às respostas que se pretendem determinar com a investigação. 

Estas não devem possuir termos ambíguos e abstratos. 

Ainda nesta sequência, Chevrier (2003) considera que “o estabelecimento de um problema 

particular engendra necessidades particulares de conhecimentos que e se traduzem por 

questões precisas, mais específicas, que servem de ponto de partida para pôr em prática uma 

estratégia para lhes responder” (p.77). 

Tendo em conta o explicitado, depreendemos que a constituição de uma pergunta de partida 

no âmbito da investigação científica requer uma clara noção do problema a que dar resposta 

na investigação e deve ser objeto de cuidados acrescidos aquando da sua elaboração.  

Levando em conta os princípios atrás expostos, e após termos analisado várias possíveis 

perguntas de partidas, apresentamos aquela que nos parece a mais indicada para dar resposta 

ao conjunto de princípios metodológicos estudados pelos vários autores: “a escolha do 

problema ... tem de ter um sentido de oportunidade e um valor acadêmico e prático” (M. 

Sousa & Baptista, 2011, p.21). 

Partindo destas considerações, elaborámos duas questões principais na nossa pesquisa:  

 Que relação existe entre o perfil do aluno na sua dimensão integral (física, estilo 

de vida, competências de estudos e de cosmovisão) de uma instituição de ensino 

superior  portuguesa e de uma brasileira; 

 Qual a importância atribuída pelas instituições de ensino superior participantes 

no estudo  à formação integral dos estudantes ? 

A primeira questão é abordada tendo em conta as considerações às respostas dos estudantes 

aos questionários. Para dar resposta à segunda pergunta recorremos à análise documental 

(planos de estudo em vigor) e às perspectivas dos quadros dirigentes das duas IES, por 

intermédio das entrevistas.  

1.1.2. Objetivos do estudo 

O objetivo indica a principal intenção de um projeto, ou seja, corresponde ao 

produto final que o projeto quer atingir. Citado assim o que se quer alcançar na 

investigação a longo prazo, ultrapassando inclusive o tempo de duração do 
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projeto. O projeto não pode ser visto como um fim em si mesmo, mas como um 

meio para alcançar um fim maior. (M. Sousa & Baptista, 2011, p.26) 

Entende-se por objetivos os propósitos que se pretendem alcançar, ou seja, estes explicam o 

próprio estudo científico. 

Na perspectiva de Fortin (2003a), “o objetivo de um estudo indica o porquê da investigação. É 

um enunciado declarativo que precisa a orientação da investigação segundo o nível dos 

conhecimentos estabelecidos no domínio em questão. Especifica as variáveis chave, a 

população alvo e o contexto do estudo” (p.100). 

Tendo em conta os princípios enunciados pelos  autores anteriormente referidos, podemos 

deduzir que, quanto mais claros forem os nossos objetivos gerais e específicos, mais fácil será 

a nossa tarefa no decorrer da investigação. Foi nesta tentativa de identificar objetivos claros 

para nos orientar quanto ao domínio da nossa investigação que propomos os seguintes. 

1.1.2.1. Objetivos gerais 

Definimos como objetivos gerais do estudo: 

 Analisar a relação entre o perfil dos estudantes no âmbito da formação na sua 

dimensão integral (estilo de vida, competências de estudos e cosmovisão) de uma IES  

portuguesa e  uma brasileira; 

 Analisar qual o valor atribuído à formação integral pelos quadros dirigentes das 

instituições e de que forma essa valorização se encontra, ou não, expressa nos planos 

curriculares.   

1.1.2.2. Objetivos específicos 

Delineámos os seguintes objetivos específicos: 

1. Caracterizar o  perfil dos estudantes  em termos sociodemográfico; 

2. Caracterizar o perfil da dimensão integral (estilo de vida, competência de estudos, 

cosmovisão) dos universitários participantes no estudo.  
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3. Identificar a principal tendência de cosmovisão (crenças e tendências evolucionista ou 

criacionista) entre os universitários, argumentação dos estudantes sobre a sua posição 

relativamente à cosmovisão e as principais dúvidas relativas a esta dimensão; 

4. Verificar se o perfil dos estudantes no âmbito da formação na sua dimensão integral 

das duas universidades em estudo diferem significativamente em termos estatísticos; 

5. Conhecer se os quadros dirigentes das instituições universitárias têm intenção de 

implementar uma formação Integral e qual a importância atribuída a este tipo de 

educação. 

6. Constatar se as instituições universitárias realizam e apoiam projetos no âmbito da 

formação integral. 

7. Analisar os planos curriculares das duas instituições quanto à formação integral; 

1.1.3. Importância do estudo – Justificativa 

Aquele que é um verdadeiro professor toma a sério somente as coisas que estão 

relacionadas com os seus estudantes – inclusive a si mesmo.  

Nietzsche 

Tendo em vista que o aluno é o sujeito da educação e dos professores, vale a pena ter em 

consideração, o que Morin (1996) refere acerca do sujeito:  

Em quase todas as línguas, existe uma primeira pessoa do singular; mas também 

é uma evidência à reflexão, tal como indicou Descartes: se duvido, não posso 

duvidar de que duvido, portanto penso, ou seja, sou eu quem pensa. É nesse 

nível que aparece o sujeito. (p.45) 

É, portanto, de extrema importância saber quem são os estudantes em sala de aula, os sujeitos, 

para que o ensino seja de certa forma adaptado para alcançá-los em sua linguagem e na 

necessidade de desenvolver as competências necessárias.       

Os estudantes são o elemento mais importante da realidade académica; e é função da 

universidade cumprir a satisfação dos seus interesses e expectativas pessoais (J. Oliveira, 

2006). Assim, facilmente se pode admitir que o conhecimento acerca do “perfil” do 

universitário, seja ele da universidade privada ou pública, passa a ser cada vez mais 

necessário, tendo-se em vista os objetivos de caráter profissional e institucional (Garrido & 

Prada, 2016). E como dizem L. Almeida e Castro (2017), conhecer as características dos 
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estudantes torna-se importante para a definição de políticas de acolhimento e elaboração de 

currículos, a adequação das práticas docentes e a criação de serviços de apoio aos estudantes. 

Um conceito de educação como objeto epistêmico próprio, o educando. É ele 

que deve ser o principal beneficiado pela educação, respeitado como ser digno, 

único e insubstituível. A meta educacional deve estar concentrada nele. Se a 

meta da intervenção é algo externo a ele, mesmo com a costumeira promessa de 

um suposto benefício futuro para ele, não se trata mais de um processo 

educacional. A educação se tornaria braço prolongado de interesses políticos, 

económicos, sociais ou ideológicos. (Rohr, 2013, p.156) 

Há um conjunto significativo de instituições que alertam, de diferentes formas, para a 

importância de se ter em conta a formação integral do aluno. 

Como estabelece a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO, 2002), “os estudantes não são o objecto da educação mas sujeitos com direito a 

uma educação que potencie ao máximo o seu desenvolvimento como pessoas, e lhes permita 

inserir-se e influir na sociedade em que estão imersos” (p.10). Não obstante, o Projeto 

Regional da UNESCO sustenta que “persiste uma cultura muito instalada que considera os 

estudantes como meros receptores e reprodutores de informação e não como sujeitos activos 

na construção de conhecimentos” (p.10). Como é descrito claramente  sobre a importância de 

se estudar este perfil do aluno, “a educação – afirma a UNESCO - deve ter como centro os 

estudantes e considerá-los como protagonistas da sua aprendizagem e não como receptores do 

ensino” (p.15).  

Dada esta declaração pode-se ver a importância de um estudo que contribua para a 

identificação do perfil do aluno, bem como sua relação com uma educação que seja plena para 

um real aprendizado, descrita neste caso como a formação integral.  

As exigências de qualificação profissional e de aprendizagem contínua (D. Soares, 2000; 

Jenschke, 2003), somadas à expansão e à democratização do acesso ao ensino superior no 

Brasil (Ministério da Educação, 2007) têm estimulado o ingresso de um número cada vez 

mais significativo de estudantes nas universidades. Como consequência disso, constata-se a 

heterogeneidade dos estudantes universitários em termos de idade, classe social e procedência 

geográfica (Macedo et al., 2005; M. Soares, 2002; N. Zago, 2006). Ao mesmo tempo em que 

se observa a ampliação do sistema de educação superior, verifica-se a necessidade de apoio e 

orientação aos universitários no decorrer de seus anos de formação a fim de facilitar sua 

aprendizagem, sucesso escolar e desenvolvimento psicossocial (L. Almeida & Soares, 2004). 

Por toda esta heterogeneidade é necessário conhecer e identificar quem são os estudantes que 
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a universidade recebe, bem como suas expectativas e ao mesmo tempo qual o perfil que a 

própria universidade se propõe a formar.  

Segundo o Ministério da Ciência e do Ensino Superior (MCES, 2005a): 

A mobilidade de docentes e de estudantes terá que atingir níveis que permitam a 

visibilidade deste processo a nível europeu e a nível mundial. A mobilidade 

constitui, por si só, uma fonte de aprendizagem; o contacto com regiões 

diversas e com as diferentes realidades linguísticas, culturais, sociais e 

religiosas representa um contributo decisivo para a dimensão europeia, para a 

educação para a cidadania e para o desenvolvimento. (p.15) 

Vê-se aqui um respaldo e alusão à uma formação que seja completa, ou seja, que contemple 

todas as dimensões e as diferentes realidades como descritas acima, pode-se interpretar que 

esta fonte de aprendizagem mencionada,  nada mais é do que uma formação integral.  

Com a implementação das medidas associadas ao Tratado de Bolonha nos vários países da 

União Europeia, uma vez que se propõe um ensino centrado no aluno e se assume a formação 

académica, menos no sentido da simples aquisição de informação, e mais como apropriação e 

desenvolvimento de competências (L. Almeida et al., 2009).  

No processo de Bolonha, pode-se encontrar respaldo nos European Credit Transfer System 

ECTS II - Portugal, direcionados ao perfil do aluno e desenvolvimento de uma educação 

Integral.  

O ECTS surge como novo paradigma: i) na organização do ensino centrado no 

aluno e nos objetivos de formação; ii) na passagem de um sistema curricular 

tradicional baseado na “justaposição” de conhecimentos para um sistema 

centrado no desenvolvimento de áreas curriculares alargadas, desenhadas em 

função dos objetivos de formação a prosseguir. (MCES, 2005b, p.27) 

Segundo a mesma fonte, o ECTS III., “…propõe mudanças ao nível de Metodologia de 

aprendizagem mais ativa e participativa, Capacidades e competências horizontais: aprender a 

pensar, aprender a aprender, aprender a ensinar” (p.27). 

Encontra-se também respaldo de justificação para o presente estudo ao se analisar o processo 

de Bolonha vigente, onde encontramos a menção de áreas curriculares alargadas, visando uma 

formação que se pode ler como uma educação que contemple o todo do aluno, assim como o 

complemento dos ECTS dizem que visam o desenvolvimento de competências e as questões 

dos pilares da educação no aprender a ser, pensar, aprender, ensinar como Edgar Morin 

(2001), já descrevia nos sete “saberes necessários para a educação do século XXI”, e estes 
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pilares estão directamente ligados a uma formação integral, ou seja, visando o 

desenvolvimento harmónico do aluno.  

Por sua vez, o parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE, 2017a) português, salienta a 

relevância da temática “Perfil dos estudantes para o século XXI”, presentes em estudos, 

pareceres, recomendações e publicações, a nível nacional e internacional, ao longo das 

últimas três décadas e principalmente no período recorrente após a viragem para o século 

XXI.  

No artigo 11º da Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto, Lei de bases do ensino educativo para 

Portugal, encontramos dentre os objetivos propostos para o ensino superior, respaldo para um 

ensino que valorize o aluno como um ser completo, quando nos objetivos é mencionado as 

diferentes áreas que se pretende desenvolver no aluno, bem como o entendimento do homem 

e sendo assim, para se formar é necessário uma identificação de quem é o seu discente, ou 

seja, o perfil.  

Objetivos do ensino superior:  

a) Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 

empreendedor, bem como do pensamento reflexivo;  

b) Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em 

sectores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade, e 

colaborar na sua formação contínua;  

c) Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento 

da ciência e da tecnologia, das humanidades e das artes, e a criação e difusão da 

cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que se 

integra; 

d) Promover o espírito crítico e a liberdade de expressão e de investigação. 

Na Lei de Directrizes e Bases da Educação (LDBE) no Brasil - Dos Princípios e Fins da 

Educação Nacional, artigo 2º, “A educação, dever da família e do Estado”, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho”. 

http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/2A5E978A-0D63-4D4E-9812-46C28BA831BB/1128/L492005.pdf
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Neste caso, é claramente mencionado de maneira explícita o intuito de se formar o discente 

em seu desenvolvimento pleno, ou seja, um respaldo muito claro a uma formação integral. E 

quanto aos objetivos propostos para o ensino superior, pode se identificar que são os mesmos 

já mencionados anteriormente na legislação de Portugal, tendo portanto também o mesmo 

respaldo a uma educação que contemple a formação integral e a identificação e valorização do 

perfil do aluno.  

Da educação superior (artigo 43º), a educação superior tem por finalidade:  

I- estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo;  

II- formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em 

setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, 

e colaborar na sua formação contínua;  

III- incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento 

da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, 

desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. 

Para além disso, este estudo torna-se relevante tendo em consideração que todo ano Portugal 

recebe muitos estudantes brasileiros, segundo S. Silva (2016), nos cinco anos lectivos mais 

recentes para os quais existem dados (2009/10 a 2013/14), o total de estudantes não nacionais 

inscritos no ensino superior passou de 19.425 para quase 34 mil. Um aumento de 74%. E 

dentre as nacionalidade com mais estudantes inscritos ao abrigo do Estatuto do Estudante 

Internacional (2014/2015) o Brasil lidera o ranking segundo a Direção Geral de Estatísticas da 

Educação e Ciência (DGEEC), IES, e segundo o Ministério da Educação (2017) português, há  

universidades em Portugal que obtem grande crescimento de estudantes brasileiros, pois estão 

a aproveitar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)  do aluno no Brasil e 

dispensando os exames de entrada, e desde 2014, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP) Anísio Teixeira tem acordo firmado com universidades portuguesas 

(Coimbra e Algarve) de aproveitamento dos resultados do exame para ingresso em suas 

graduações. No mesmo sentido, segundo F. Fontes (2017), a maior universidade brasileira 

fora do Brasil é Universidade de Coimbra, ou seja, entre estudantes e investigadores, estudam 

e trabalham na universidade de Coimbra 2.123 brasileiros, perfazem quase 10% da academia 

coimbrã e os brasileiros ocupam a maior fatia das 86 nacionalidades e no ano de 2015 havia 
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um total de 116.271 brasileiros em Portugal, segundo dados do Ministério das Relações 

Exteriores do Brasil (Itamaraty, 2015). 

Olhando pela perspectiva do outro lado do oceano, no ano de 2012, o aumento do número de 

estudantes portugueses nas universidades brasileiras foi de 214%, o Brasil concedeu 3.079 

vistos a estudantes portugueses entre 2011 e 2013, segundo dados do Ministério das Relações 

Exteriores do Brasil (Vilhena, 2013). Os residentes nascidos em Portugal constituem a maior 

população imigrada no Brasil. No Brasil, os portugueses representam cerca de um quarto 

(23%) do total de residentes no país nascidos no estrangeiro. Em 2013, as entradas de 

portugueses representaram 5% das entradas totais no Brasil, o que fez desta emigração a 

quinta maior para aquele país (Gabinete do Secretário de Estado das Comunidades 

Portuguesas, 2014). Em 2015, foram 1.294 entradas de portugueses no Brasil, com um total 

de 670.760 portugueses no Brasil com registro consular (Observatório da Emigração, 2016). 

Estes dados, devido a constante mobilidade entre os dois países, também justificam o 

interesse pelo estudo do perfil universitário entre uma amostra de uma IES de Portugal e do 

Brasil.  

Este estudo centra-se na análise do perfil universitário na dimensão integral 

(sociodemográfico, estilo de vida, competências de estudos e cosmovisão) dos estudantes de 

10 cursos das instituições universitárias em estudo. A ideia subjacente é a de que 

identificando os resultados  das dimensões relevantes na área integral do ser, poderemos ter 

um respaldo/ subsídios/suporte visando uma possível  adequação da educação a fim de que 

seja equilibrada respeitando todo o ser do aluno que entra na universidade. Isto pode 

proporcionar:  

Aos estudantes: uma formação harmônica/integral; 

Aos professores; um parâmetro, um caminho para a possivel integração nos conteúdos; 

À comunidade: uma devolutiva do cidadão que se pretende formar para a sociedade. 

À Universidade: um panorama de quem são seus clientes-sujeitos da educação, na qual todas 

as ações da instituição são direcionadas.  

Aos países: informação sobre os perfis universitários com suas semelhanças e diferenças, 

fator importante para a mobilidade e globalização atual, repeitando o que dizem as leis 

educacionais dos países.  
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E, desta forma, colaborando para uma academia mais informada, fator de inclusão para a 

sociedade da informação e do conhecimento. 

O que referimos justifica o que pensamos para a realização desta investigação. Para além 

disso, não existem muitos estudos sobre esta temática em Portugal e no Brasil. No processo 

de revisão bibliográfica, ao submeter palavras e expressões-chave, como Perfil Universitário, 

Formação Integral, em motores de busca como Portal Capes, ERIC, Scielo e também após 

levantamentos mais detalhados em periódicos especializados em Ciências da Educação, 

Educação e Filosofia, B-On, Authenticus e Repositórios Universitários, não foram obtidos 

muitos resultados sobre a relação desse conceito, mas sim do perfil docente ou apenas do 

perfil dos estudantes do 1º ano em relação às vivências e adaptação académica. Alguns 

poucos artigos encontrados em anais de eventos ou livros, demonstram o caráter inovador 

deste projeto. Dada esta declaração pode-se ver a importância de um estudo que contribua 

para a identificação do perfil do aluno, bem como sua relação com uma educação que seja 

plena para um real aprendizado.  

1.1.4. Plano geral do estudo 

Esta tese está estruturada em sete capítulos. No capítulo 1, procedemos à introdução com a 

contextualização e apresentação do trabalho. Na apresentação encontra-se, a caracterização 

geral do estudo (1.1), onde se referem o problema (1.1.1), os objetivos do estudo (1.1.2), a 

importância e justificativa do mesmo (1.1.3), as limitações (1.1.4) e o plano geral do estudo 

(1.1.5). No capítulo 2 - quadro teórico, subdividido em dois pontos fundamentais, abordamos 

a educação e formação integral, ser holístico e as dimensões em estudo, estilo de vida, 

competências de estudo e cosmovisão, bem como a integralidade no currículo, baseando-nos 

num conjunto diversificado de autores e de investigações realizadas neste âmbito. No 

capítulo 3, é apresentado embasamento teórico sobre o perfil universitário do século XXI e 

caracterização das gerações. No capítulo 4, apresentamos o Ensino Superior Português e 

Brasileiro, bem como uma breve contextualização geográfica. No capítulo 5, apresentamos a 

metodologia utilizada neste estudo. Procede-se à caracterização do estudo, definem-se as 

variáveis e hipóteses a testar. Descreve-se, depois, a seleção da técnica de recolha de dados e 

dimensões  e validação do instrumento utilizado. No final do capítulo, mencionamos as o 

procedimento de recolha de dados e o tratamento realizado aos dados recolhidos e a 

caracterização da amostra. No capítulo 6, referente à apresentação dos resultados, 
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apresentamos os dados recolhidos ao longo do estudo. No capítulo 7 procede-se  à análise e  

discussão dos resultados. E por fim, no capítulo 8, apresentamos as conclusões e implicações 

da investigação realizada, assim como orientações para investigação futura que este trabalho 

sugere. 
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CAPÍTULO II – QUADRO TEÓRICO 
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De acordo com Quivy e Campenhoudt (2008), podemos considerar a fundamentação teórica 

como uma etapa do procedimento científico, nomeadamente a “exploração”. Esta permite 

“explorar o terreno para conceber uma problemática de investigação” (p.49). 

Podemos considerar a exploração enquanto elemento da revisão bibliográfica, que nos 

permite conhecer o que existe no âmbito da nossa investigação que nos permita apoiar o nosso 

estudo (Cazau, 2006). 

A exploração compreende, no entender de Quivy e Campenhoudt (2008), “as operações de 

leitura, entrevistas exploratórias e alguns métodos de exploração complementares” (p.49). 

Referem também que “as leituras ajudam a fazer o balanço dos conhecimentos relativos ao 

problema” (p.48).  

Tendo em conta a abordagem pelos autores citados anteriormente, segue-se, portanto, nossa 

fundamentação teórica: 

2.1. A educação  

Como argumentado por Escola (2011), definir o conceito de educação é tarefa 

extraordinariamente difícil, pelo seu carater polissémico, como pela tendência de cada um dos 

autores que o abordaram e que resultaram quase tantos autores como conceitos. 

Propomos, portanto, uma aproximação ao conceito partindo da etimologia e conceitos de 

alguns autores, por onde refletiremos sobre a importância da educação para a formação 

integral do perfil universitário. Educação: do latim: educatione. Instrução, formação do 

espírito. Ato ou efeito de educar. Educar: do latim educare, formar, instruir, desenvolver as 

faculdades físicas, intelectuais e morais (J. Machado, 1987). 

Como analisam  Debesse e Mialaret (1977), a palavra educação tem dupla origem: educare 

significando alimentar e educere significando tirar para fora de, conduzir para. Desta forma 

sendo duas preocupações, alimentar a criança de conhecimentos e educar retirando-lhe todas 

as possibilidades. Aretio (1989) selecionou onze dimensões ao analisar os traços das 

definições: aperfeiçoamento, intencionalidade, faculdades humanas, influência, fim, ajuda, 

autorrealização, socialização, processo/atividade, condução e comunicação. Fullat (1991) 

também sintetizou seis significados principais na noção de educação: formação da 

personalidade, um saber e um saber atuar sobre a criança, socialização, libertação. 
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Émile Durkheim (1973), sociólogo, psicólogo social e filósofo francês, um dos pioneiros da 

investigação científica nas Ciências Sociais, estabeleceu em  As Regras do Método 

Sociológico que os fatos sociais devem ser tratados como coisas, ou seja, devemos adotar nas 

ciências sociais procedimentos semelhantes aos das ciências naturais. Freire (1983), defende 

que educação não é sinônimo de transferência de conhecimento pela simples razão de que não 

existe um saber feito e acabado, suscetível de ser captado e compreendido pelo educador e, 

em seguida, depositado nos educandos. O saber não é uma simples cópia da realidade estática. 

A educação é ato dinâmico e permanente de conhecimento centrado na descoberta, análise e 

transformação da realidade pelos que a vivem, sendo papel do educador investigar a realidade 

do educando e, a partir do universo temático desta realidade, conceber os temas geradores que 

codificados e decodificados, podem levar a uma compreensão da realidade e à transformação 

desta através da ação significativa.  

Para  Platão, o termo educação era dar ao corpo e à alma toda a beleza e perfeição que fosse 

possível. A preocupação de Platão é com uma educação harmônica que garanta a felicidade 

tanto à polis quanto ao indivíduo. Tal  educação está idealizada em seu grau máximo na figura 

do filósofo. Através da filosofia, o filósofo da Academia pretendeu expressar o modelo mais 

elevado de educação do homem (Teixeira, 1999). Durkheim (1952) a considerava a 

preparação para a vida em sociedade, pois segundo ele, cada sociedade faz do homem certo 

ideal, tanto do ponto de vista intelectual, quando do físico e moral, um ideal que de certo 

ponto é o mesmo para todos os homens. Esse ideal, ao mesmo tempo uno e diverso, é que 

constitui a parte básica da educação. Para Pestalozzi (1946), a educação do ser humano deve 

responder às necessidades de seu destino e às leis de sua natureza. Para isso, Pestalozzi 

formulou seu método de ensino com alguns princípios: partir do conhecido ao desconhecido; 

do concreto ao abstrato; do particular ao geral; da visão intuitiva à compreensão geral. A base 

desse método foi a idéia de percepção sensorial. Para Martí (2001), é depositar em cada 

homem toda a obra da humanidade vivida, é preparar o ser humano para a vida. Segundo o 

ICCP (1988) se entende por educação o conjunto de influências que exerce a sociedade sobre 

o indivíduo. Isso implica que o ser humano se educa durante toda a vida. 

A educação emprega um saber específico que se distingue dos outros saberes que dependem 

das ciências do homem, sendo uma ação assente em saberes explícitos ou implícitos, os dois 

conceitos chave são pois a ação educativa, a praxis e a indeterminação do seu objecto, o 

educando que pela sua liberdade, é também sujeito, tão legitimamente quanto o educador 
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(Soetard, 1983). A educação consiste, ante todo, em um fenômeno social historicamente 

condicionado e com um marcado caráter classista. Através da educação se garantirá a 

transmissão de experiências de uma geração à outra (ICCP, 1988). 

Segundo Lênin, cit. por ICCP (1988), a educação é uma categoria geral e eterna, pois é parte 

inerente da sociedade desde seu surgimento. Também, a educação constitui um elo essencial 

no sucessivo desenvolvimento dessa sociedade, a ponto de não conceber progresso histórico-

social sem sua presença. Para J. Martins (1990), a educação é um processo de ação da 

sociedade sobre o educando, visando entregá-lo segundo seus padrões sociais, econômicos, 

políticos, e seus interesses. Reconhece-se aqui a necessária preparação para a vida, já referida 

em outras definições e que só se logra  através de convicções fortes e bem definidas de acordo 

com esses padrões. Por isso é tão importante, mais que uma definição o mais precisa possível, 

a caracterização deste objeto de estudo e pesquisa da Pedagogia. 

Para uns, educação é processo, para outros é categoria, ou fenômeno social, ou preparação, ou 

conjunto de influências, e muitos conceitos mais. Ainda seguindo a linha de pensamento de  J. 

Martins, se concorda que a educação tem as seguintes dimensões: 

o é fato histórico, pois se realiza no tempo; 

o é um processo que se preocupa com a formação do homem em sua plenitude; 

o busca a integração dos membros de uma sociedade ao modelo social vigente; 

o simultaneamente, busca a transformação da sociedade em beneficio de seus membros; 

o é um fenômeno cultural, pois transmite a cultura de um contexto de forma global; 

o direciona o educando para a autoconsciência; 

o é ao mesmo tempo, conservadora e inovadora (J. Martins, 1990). 

Tratando-se de educação, o filósofo alemão Adorno (2011) colocou a educação, a ciência e a 

tecnologia como passaportes para um mundo “moderno”, mas que necessariamente podem ser 

consideradas como fatores de emancipação social. Na verdade, ele considera a necessidade de 

uma crítica permanente ao modo de se fazer Educação. Sendo assim, em Delors et al. (2001) 

se encontra uma inferência “a educação ocupa cada vez mais espaço na vida das pessoas à 

medida que aumenta o papel que desempenha na dinâmica das sociedades modernas” (p.103). 

Ao determinar este continuum educativo, Delors et al. (2001) o ampliam à vida e às 

dimensões da sociedade englobando-o, no que se referem também a educação superior numa 
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expressão “ao longo de toda a vida”, em que encarando a universidade como local de cultura e 

de estudo aberto a todos, a Comissão não procura apenas concretizar a sua orientação central: 

educação ao longo da vida. Procura, também, que seja reconhecida a missão da universidade, 

e até as suas responsabilidades, na participação em grandes debates relacionados com a 

concepção e com o processo de transformação da sociedade (Delors et al., 2001). 

Ao pensar  educação, ainda é importante “destrinchar” algumas palavras como escolaridade 

que pode ser compreendida como frequentar uma instituição com seus professores e o 

processo escolar pode ser igualado à educação formal, ou seja, aquela que ocorre na escola,  e 

a aprendizagem é um processo de uma vida que pode ocorrer em qualquer tempo ou lugar. A 

educação, como a aprendizagem é um processo que dura uma vida e que pode ocorrer numa 

infinita variedade de circunstâncias e contextos (Knight, 2001). Segundo os autores  Delors et 

al. (2001),  a educação tem um sentido muito mais amplo do que apenas transmitir conteúdos: 

a educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa, espírito e 

corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, 

espiritualidade. Todo ser humano deve ser preparado, especialmente graças à 

educação que recebe na juventude, para elaborar pensamentos autónomos e 

críticos e para formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder 

decidir, por si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida. (p.99) 

Esse princípio, segundo os investigadores, irá conduzir a uma educação para o século XXI, 

complementando com a formação que se espera seja proporcionada aos estudantes e que a 

educação ao longo da vida torna-se assim, para nós, o meio de chegar a um equilíbrio mais 

perfeito entre trabalho e aprendizagem bem como ao exercício de uma cidadania ativa. 

(Delors et al., 2001). 

Diante de tais argumentos se evidenciam os múltiplos desafios da educação do futuro 

previstos por Delors et al. (2001) e se retoma com uma frase deles: “a educação surge como 

triunfo indispensável à humanidade na sua construção dos ideais da paz, da liberdade e da 

justiça social” (p.11). 

Em sintonia com esse pensamento insere-se a convicção da UNESCO de que o relatório 

Jacques Delors “Educação: um tesouro a descobrir” aponta para a educação no século XXI, 

destacando os quatro pilares básicos e essenciais para um novo conceito de educação: 

Aprender a Conhecer; Aprender a viver juntos; Aprender a fazer e Aprender a Ser. Essa base 

epistemológica é fundamental para a construção de um novo paradigma, uma concepção 

alargada de educação que valorize a vida, as pessoas e desenvolvimento harmónico do ser 
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integral. No quadro 1 apresentamos uma breve síntese da visão de educação segundo alguns 

autores selecionados.  

Quadro 1: Síntese da visão de educação  segundo alguns  autores 

Autor Obra Síntese do pensamento 

1. Émile Durkheim Durkheim, É. (1975). Educação e 

sociologia. 10ª ed. Trad. de Lourenço 

Filho. São Paulo, Melhoramentos. 

Preparação para a vida em sociedade, a educação tinha 

por objetivo suscitar e desenvolver, no indivíduo, 

estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela 

sociedade. 

2. Freire  Freire, P. (1996). Pedagogia da 

autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. São Paulo: Paz e Terra.  

Ação significativa de ensino a partir do universo do 

aluno.  

3. Platão  Platão. (1976). A República. Trad. Carlos 

Alberto Nunes. UFPR.  

Educação harmônica do homem.  

4. Pestalozzi  Incontri, D. (1997) Pestalozzi  Educação  

e ética. São Paulo, Editora Sscipione.  

Interessava-se pela formação integral, pela construção 

da personalidade individual da criança. Para isso, 

desenvolveu uma proposta fundamentada em três 

princípios básicos: 1 - o amor, 2 - a percepção e o 

exercício da moral e 3 - a linguagem e a verbalização 

da moral. 

5. Piaget  Piaget, J. (1984) psicologia e pedagogia. 

São Paulo: Summus, p.62 

Estimular a estruturação de formas de ação (motora, 

verbal e mental) com a finalidade de extensão 

progressiva do organismo. 

6. Vigotsky  Vygotsky, L. (1977). psicologia e 

Pedagogia. Lisboa, Estampa. 

Mediar para proporcionar conhecimentos pela 

interação do sujeito com o meio. 

7. Rubem Alves  Alves, R. (2004). O Desejo de Ensinar e a 

Arte de Aprender. Campinas: Fundação 

Educar D. Paschoal. 

A educação se divide em duas partes: Educação das 

Habilidades e Educação das Sensibilidades. 

8. Jean-Jacques 

Rousseau 

Rousseau, J. (1968). Emílio ou da 

educação. São Paulo: Difusão Européia 

do Livro p.60-2 

Ele propunha uma educação que tomasse 

conhecimento do homem como essência e ao mesmo 

tempo ética, ou seja, um homem ideal para a sociedade 

que deveria integrar-se. 

9. John Dewey  Dewey, J. (1959). Democracia e 

educação: introdução à filosofia da 

educação. 3a . ed. São Paulo: Nacional.  

"A educação é um processo social, é desenvolvimento. 

Não é a preparação para a vida, é a própria vida". 

10. Maria 

Montessori  

Montessori, M. (1965). Pedagogia 

Científica: a descoberta da criança. São 

Paulo: Flamboyant .309p.  

É proporcionar a criança como “obreira de construção 

do conhecimento”. 

11. Henri Wallon  Wallon, H. (1975) psicologia da 

Educação e da Infância. Lisboa, Portugal: 

Editorial Estampa. 

Educar a criança completa, concreta, 

contextualizada, vista de forma integral, não mais 

encarada como um adulto em miniatura, mas  

visualizando a criança de modo integrado.  

12. Edgar Morin  Morin, E. (2001). Os setes saberes 

necessários à educação do futuro. 3ed. 

São Paulo, Cortez; Brasília, DF: 

UNESCO. 

Ensinar para a complexidade do ser. Desenvolvimento 

do humano na sua totalidade. 

13. Perrenoud  Perrenoud, P. (2000). Dez novas 

competências para ensinar. Artmed. 

Estimular o desenvolvimento de competências e 

habilidades.  

Diante do amplo leque e riqueza de conceitos e autores sobre educação, nossa visão nesta 

pesquisa, irá de acordo com o significado que veio do latim, conforme nos trouxe o já referido 

J. Machado (1987), desenvolver as faculdades físicas, intelectuais e morais.  
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De seguida vamos apresentar o conceito contemporâneo de educação denominada 1.0, 2.0 até 

chegar a atual educação denominada 3.0 com sua especificidade em relação ao tipo de aluno, 

professor e metodologias.  

2.1.1. Educação 1.0  

Segundo o professor Jim Lengel (2013), o trabalho e a vida 1.0 foram caracterizados por 

atividades manuais, artesanais, grupos pequenos de trabalho e convivência, ferramentas 

manuais simples, pessoas de idades variadas, uma visão clara do mundo exterior. A vida na 

escola e no mundo exterior foram praticamente os mesmos, ou seja, a escola refletia a 

sociedade que servia. As crianças na escola aprendiam o que precisavam para sobreviver e ter 

sucesso no mundo exterior. Tudo era sincronizado com a economia e com a vida da época: 

horário, ferramentas e forma. 

Também Larroca (2013) afirma que,  por milhares de anos, a maior parte da população era 

educada por suas próprias famílias para continuar executando as mesmas tarefas que seus 

antepassados executavam há gerações. Porém, no decorrer do tempo, parte da educação das 

crianças passou a ser delegada à escola. Esta era, no entanto, uma escola simples, que 

preparava os membros daquela comunidade para continuarem executando as mesmas tarefas 

de seus ancestrais – a agropecuária, a tecelagem, o artesanato, a culinária, entre outras. 

Segundo Fava (2012), na fase da Educação 1.0, o mestre era a figura mais importante na 

organização e no trabalho de formação do estudante. Aparecem nesta época os primeiros 

livros didáticos destinados aos ensinamentos e à formação dos religiosos. Nas escolas 

monásticas, os mestres pela erudição eram procurados pelos estudantes que sentados, aos seus 

pés, numa atitude de admiração e submissão, recebiam os ensinamentos.  

2.1.1.1. Metodologia 1.0 

Segundo Rocha, cit. por Fava (2012), a metodologia de ensino dos mestres medievais 

consistia essencialmente na lectio, ou seja, na leitura dos textos sagrados.  

Nesta leitura eram ressaltados três momentos principais: 

1. Aspecto gramatical do texto (littera); 
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2. Interpretação, onde se procurava decifrar o seu sentido (sensus). O mestre lançava mão 

das glosas e dos comentários das autoridades; 

3. Confrontação dos diversos comentários, num trabalho que se chamava a collatio 

glossarum, e que era feito com a participação dos estudantes.  

Então o mestre tirava as conclusões e formulava as chamadas sentetiae (sentenças). As 

sentenças proferidas deixaram de significar uma conclusão que encerrava o debate e se 

transformaram numa atitude que abria espaço para discussão e novas alternativas.  

Dado então a Educação 1.0 , que é o nome atualmente utilizado à maneira como as pessoas 

eram educadas nessa época, pode-se dizer que ela funcionou dessa maneira durante séculos e, 

ao longo do período correspondente, ela atendeu plenamente às expectativas daquela 

sociedade. 

2.1.2. Educação 2.0  

No início do século XX, a economia mudou e surgiu o trabalho 2.0. Nesta época, muitas 

pessoas começaram a trabalhar em fábricas, escritórios e em grupos grandes. As pessoas 

começavam a trabalhar sozinhos em estações individuais de trabalho, surgiam ferramentas 

mecânicas especializadas, pessoas com idades semelhantes no mesmo espaço, repetição e 

normatização de processos e pouca relação com o mundo exterior. A escola acompanhou esta 

mudança e surgiu a denominação escola 2.0, que seguia os mesmos paradigmas da economia 

na época (Lengel, 2013). 

Segundo Fava (2012), o ponto central da Revolução Industrial foi que a produção, a qual se 

baseava no trabalho artesanal, passou, muito rapidamente, a basear-se na tecnologia. A 

própria palavra tecnologia é um manifesto no sentido que combina techné, ou seja, o mistério 

de uma arte, um saber fazer, com logia, a razão, o conhecimento intencional, organizado e 

sistemático. E Peter Drucker (1909-2005), assinala que o grande documento dessa mudança 

da habilidade (techné) para tecnologia foi a enciclopédia, editada entre 1715 e 1772 por Denis 

Diderot e Jean D´Alembert. Esse documento reuniu, codificou e publicou a techné, o mistério 

do ofício, da forma como foi desenvolvido durante milênios. Converteram experiência em 

conhecimento, aprendizado em livro-texto, segredo em metodologia, deram ao fazer e ao agir 

uma base científica de conhecimento aplicado.  



 

 

30 

Depois de milênios, no final do século XVII, o mundo passou por sua primeira grande 

transformação – a Revolução Industrial. Pela primeira vez na História, uma quantidade 

considerável de pessoas deixou o ambiente rural para viver nas cidades e trabalhar nas 

fábricas. O domínio das ferramentas simples, o conhecimento do meio agrícola transmitido 

por suas famílias, as atitudes e comportamentos adequados ao trabalho no campo já não eram 

mais as habilidades necessárias para atuar na produção em série e, para atender a essa nova 

demanda. A então “nova” escola 2.0 preparou as pessoas para trabalhar nas fábricas. Essa 

mudança demorou a chegar às escolas, mas finalmente aconteceu, e vemos na Educação 

2.0 as mesmas características observadas na produção industrial – tarefas repetitivas e 

mecânicas, trabalho individual mesmo com estudantes dispostos em classes – reproduzidas na 

escola. O conhecimento transmitido tinha, mais uma vez, a função de adequar o educando à 

sociedade e ao mercado de trabalho que ele enfrentaria e, novamente, durante praticamente 

um século, isso foi suficiente (Larroca, 2013).  

2.1.2.1. Metodologia 2.0  

Segundo Fava (2012), Frederick Winslow Taylor (1856-1915) criou alguns princípios que não 

somente interferiram nos processos de produção, mas também modificaram a estrutura da 

sociedade e as metodologias de ensino-aprendizagem nas escolas.  

o Padronização: Implica que as pessoas devem se sentir iguais e serem tratadas como 

iguais umas às outras. Significa que a sala de aula deve ser vista como homogênea, sem 

diferenças e que o aprendizado de um deve ser o mesmo de outro, pressupondo 

indivíduos homogêneos.  

o Especialização: As disciplinas são especializadas, os professores, os conteúdos são 

especializados e o aluno revela dificuldades de compreensão, de ligar os conteúdos, 

dificuldade em fazer a conexão de um conteúdo com o outro.  

o Concentração: Na escola concentra-se tudo na sala de aula, local onde o professor 

repassa para seus estudantes todo o conhecimento necessário para que todos tenham 

sucesso pessoal e profissional na área escolhida.  

o Centralização: Centraliza-se unicamente no professor a responsabilidade de ensinar. 

o Sincronização: É programada data e hora para aprendizagem. Os sistemas de controle 

de frequência são um exemplo dessa sincronização, todos devem sempre estar no 
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mesmo local, na mesma hora, para responder de forma sincronizada a uma mesma 

chamada.  

A maioria das propostas curriculares tem como pressuposto uma educação pautada em 

transmissão de conteúdos, nos quais os estudantes aprendem fatos, conceitos e princípios. Os 

currículos são cartesianos, fragmentados, com pouca conexão entre as disciplinas. 

Aparentemente, isso torna tarefas e assuntos complexos mais administráveis, mas, em troca, 

paga-se um preço oculto muito alto. Perde-se a noção intrínseca de conexão com o todo. 

2.1.3. Educação 3.0  

A maioria das pessoas, atualmente, trabalha em pequenos grupos. Elas resolvem problemas 

juntas. Usam ferramentas digitais. Elas apresentam novas ideias para o outro. Robôs fazem 

trabalhos mecânicos. Elas trabalham com problemas que ninguém tinha visto antes. Elas 

devem recorrer à química, matemática, biologia, história e literatura para solucionar 

problemas. Elas devem reunir informações de várias fontes, a maior parte na rede de 

relacionamentos, chegando a muitos formatos diferentes. Elas devem ser multitarefas. Elas 

conversam umas com as outras. E usam ferramentas digitais para comunicação. Trabalham 

com um amplo círculo de pessoas, de todo o mundo, o que é denominado de  Ambiente de 

Trabalho 3.0. 

Atualmente, a mudança não ocorre em um determinado período, que estabelece um estado de 

funcionamento duradouro. Hoje, a situação é justamente a mudança permanente. O ambiente 

de trabalho predominante não é mais a fazenda ou mesmo as fábricas. Mesmo existindo, esses 

dois ambientes passaram por profundas mudanças e estão inseridos em um mercado 

completamente diferente. Existem novos tipos de escritórios, serviços e atividades 

econômicas. O regime de governo predominante ou desejado na maior parte dos países é a 

ainda vacilante democracia. Temos, enfim, com suas qualidades e defeitos, uma nova 

sociedade – a sociedade 3.0.  (Larroca, 2013). 

E sobre as expectativas da sociedade 3.0, ainda embasada na mesma autora que apresenta, o 

que se espera; que as pessoas sejam capazes de solucionar problemas inéditos, e que façam 

isso de forma colaborativa, trabalhando em equipes. Espera-se também que o profissional seja 

capaz de utilizar a informação digital que chega a ele em tempo real através de dispositivos de 

comunicação e aplicar esse conhecimento à solução dos problemas. Espera-se ainda que 
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saibam trabalhar junto a pessoas de outras faixas etárias, de outras gerações, com estilos e 

formações culturais diversificadas, bem como a iniciativa para distribuir tarefas entre as 

equipes, de modo que cada um execute uma atividade diferente, mas com a finalidade de 

atingir um objetivo comum. 

Segundo Lengel (2013), o termo Educação 3.0 foi usado pela primeira vez em 2007 pelo 

professor Derek Keats, da Universidade de Witwatersrand, de Joanesburgo (África do Sul), 

porém o conceito vem sendo amplamente difundido nos Estados Unidos. Em Nova York, 16 

escolas já estão afinadas com as propostas. 

De acordo com Lengel (2013), a tecnologia digital deixa a sala de aula mais viva, instigante. 

O professor apresenta uma ideia ilustrada por imagens, som, voz e música; os 

estudantes acompanham a aula em seus dispositivos móveis, com links para 

conteúdos referenciados, estimulando que façam perguntas mais profundas e 

discutam temas complexos com seus pares. E, após a aula, a aprendizagem 

continua: os estudantes pesquisam e criam suas próprias soluções e 

apresentações, muitas vezes junto a um grupo de estudo virtual. (p.1)  

Em contrapartida, Larroca (2013) alerta sobre a amplitude da concepção não sendo apenas da 

inserção de tecnologias,  mostrando que a escola 3.0 não é aquela que troca a lousa de giz pela 

lousa eletrônica ou o caderno pelo tablet para simplesmente continuar transmitindo o 

conhecimento. Ela é, antes de tudo, uma nova concepção do que ensinar (mudança de 

conteúdos), como ensinar (mudança de metodologia), com o que ensinar (recursos didáticos 

variados, principalmente tecnológicos) e o que desenvolver (novas habilidades) para entregar 

como resultado, ao final do processo educativo, uma pessoa apta a trabalhar nesse novo 

panorama econômico e atuar nesse novo contexto social e político. 

Lengel (2013), afirma que muito do que é apresentado hoje na sala de aula, como a 

dissertação e exposição dos conteúdos pelo professor, será acessado em casa ou no 

autocarro/ônibus pelos estudantes, reservando-se o tempo de aula para lidar com os pontos 

difíceis. Ainda na Escola 3.0 o aluno raramente entrega seus trabalhos em papel. Em vez 

disso, mantém um portfólio online, uma coleção de trabalhos que fornecem evidências de 

aprendizagem para os professores e pode ser usado posteriormente para a admissão para a 

faculdade ou entrevista de emprego. 

Lengel,  enumera seis pilares que definem uma Escola 3.0: nela, os estudantes trabalham em 

problemas que valem a pena ser resolvidos (problemas que afetam a comunidade onde 

vivem); os estudantes e professores trabalham de forma colaborativa; os estudantes 
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desenvolvem pesquisas auto direcionadas; os estudantes aprendem a como contar uma boa 

história; os estudantes aplicam ferramentas adequadas para cada tarefa; e os estudantes 

aprendem a ser curiosos e criativos. 

Exemplificaremos abaixo, cada um dos seis pilares conforme a concepção de Lengel (2013): 

1) Os estudantes trabalham em problemas que vale a pena resolver 

Não se refere a resolução de problemas matemáticos ou outros problemas académicos que 

parecem preencher a maior parte do tempo na Educação 2.0. Ao contrário, os estudantes 

trabalham em problemas que precisam ser resolvidos para tornar o mundo melhor. (Pode ser 

que um desses exija a resolução de problemas matemáticos. Então os estudantes aprenderiam 

quando precisassem utilizar. Essa é a diferença entre aprender no tempo certo e apenas 

aprender). 

o Trabalham com um grupo de projeto colaborativo para resolver questões de interesse 

público bem como a importância académica; 

o Encontram os conceitos de um assunto totalmente coordenados com os temas e as 

atribuições dos outros; 

o Trabalha em projetos da comunidade para construir elementos que complementam o 

trabalho académico. 

2) Estudantes produzem em conjunto 

Os estudantes raramente trabalham sozinhos em um projeto, mas são muitas vezes o único 

responsável pelo trabalho do grupo. Eles fazem uso das ferramentas de comunicação digital 

para colaborar com os professores, especialistas e colegas distantes, trabalhando da mesma 

forma que as empresas. Os estudantes: 

o Trabalham em um projeto em grupo com um treinador da faculdade, durante o tempo 

estipulado pela escola; 

o Encontram-se com seus colegas em espaços específicos para o desenvolvimento do 

projeto; 

o Fazem videoconferências para ensino à distância, debates com especialistas no 

assunto, palestrantes convidados, professores e outros; 
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o Conversam com sua família sobre o que aprenderam, utilizando o site da escola para 

discutir com seus pais; 

o Conectam-se a recursos multilíngues, multiculturais e internacionais, e aplicam em 

seus projetos. 

3) Os estudantes desenvolvem pesquisas auto direcionadas 

Raramente os trabalhos são os mesmos do ano passado e a classe faz pesquisas com temas 

diferentes. As ideias surgem após pesquisas de diversas fontes, disponibilizados através de 

arquivos digitais e redes. Num dia da vida desse aluno: 

o Procura fontes on-line, determinando sua importância e confiabilidade; 

o Utiliza dados em tempo real a partir de suas pesquisas digitais e de fontes em todo o 

mundo, para explorar as questões e resolver problemas; 

o Utiliza uma extensa biblioteca de textos eletrônicos, tutoriais e cursos on-line que eles 

baixaram para seus laptops e iPods; 

o Usa tecnologias de comunicação digital para trocar conhecimento com colegas e 

especialistas on-line; 

o Completa seus trabalhos - em especial o seu projeto individual e em grupo - fora do 

horário escolar. 

4) Os estudantes aprendem como contar uma boa história 

Explicar, publicar, apresentar e persuadir são habilidades importantes para cada aluno na 

Educação 3.0. Ao longo de suas carreiras escolares, eles são instigados a compor, preparar e 

apresentar suas ideias através de palestras em público, apresentações em PowerPoints e 

podcasts as mesmas formas utilizadas no ensino superior e nos negócios. Usam imagens, 

vídeos, músicas e animação para expor claramente seus trabalhos e apresentações. 

o Utiliza as tecnologias da escola para apresentar seus trabalhos. 

o Publica seus trabalhos em um portfólio online demonstrando seu aprendizado. 

o Apresenta os resultados de seu trabalho para um público fora da escola, combinando 

apresentação oral e mídia digital. 
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5) Estudantes empregam ferramentas apropriadas para a tarefa 

O autor, afirma que como raramente vemos lápis e papel empregados em escritórios 

modernos, universidades e laboratórios, estas ferramentas do século 18 são raras nas mãos dos 

estudantes de Educação 3.0. Em vez disso, usam qualquer ferramenta que funciona melhor: 

computador, calculadora, celular, tablets ou processador de dados. 

o Utilizam tecnologias de informação e comunicação (TIC), tais como mensagens 

instantâneas para trabalhar com professores, colegas e comunidade. 

o Escuta podcasts em dispositivos móveis para ampliar e aprimorar seu trabalho. 

o Utiliza as ferramentas digitais, tais como videoconferência, documentos 

compartilhados, e sistemas de gestão de aprendizagem para fazer seu trabalho. 

o Usa ferramentas digitais para desenvolver animações, vídeos, apresentações e podcasts 

que apoiaram seu trabalho. 

6) Os estudantes aprendem a ser curiosos e criativos 

A criatividade não é  tratada como traço da personalidade do aluno, mas é ensinado como 

hábitos mentais e modos de trabalho que devem ser praticados em todas as áreas. Sem eles, os 

estudantes são menos propensos a ter sucesso na faculdade e no trabalho. Assim, os 

estudantes: 

o Identificam oportunidades para ampliar seus estudos, utilizando as ferramentas 

necessárias; 

o São recompensados pela descoberta de novos padrões e relacionamentos; 

o Aplicam apreciação artística, composição e expressão ao seu trabalho de resolução de 

problemas; 

o São atribuídas tarefas que os fazem buscar novas abordagens e soluções inéditas; 

o Terminam o dia com um sentimento de admiração e curiosidade ligada a objetivos 

importantes. 

Segundo Fava (2012), na Educação 3.0 o estudante deve ser gerenciado e não controlado. 

Significa que o paradigma que presumia que as novas tecnologias substituiriam a presença 

do professor  não é verdadeiro e que o emergente paradigma da convergência presume que 
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novas e antigas metodologias de ensino-aprendizagem irão interagir de forma cada vez mais 

complexa.  

2.1.3.1. Metodologia Educação 3.0  

Para Fava (2012), uma metodologia que prepare os estudantes para um futuro desconhecido, 

no qual eles sobreviverão não pelo que sabem, mas pelas suas habilidades e competências 

para a busca e aplicação da informação e para a adaptabilidade a um ambiente em 

constante mutação.  

Como já salientara Delors (1996), na obra a Educação um Tesouro a Descobrir, os grandes 

objetivos da educação na sociedade do conhecimento são o aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a ser e, por fim, aprender conviver ou, de outra forma, a viver em comum. 

Esse conceito, metodologia da educação 3.0, implica em um modo de gerir o conhecimento 

que convida à aprendizagem mútua e permanente, ao desenvolvimento de habilidades 

técnicas e interacionais ao mesmo tempo, e à formação de competências que habilitem para 

ação profissional eficaz em um mundo de instabilidades e incertezas, e à integridade pessoal. 

O conceito de competência conquista uma nova centralidade, pois, está ligado à sua 

finalidade que consiste em abordar e resolver situações problema . 

O desenvolvimento de competências ganha espaço nas instituições educacionais por 

necessidades do mercado e por exigência da LDB, a educação não se limita ao conhecer, 

vai mais além, porque envolve o agir numa determinada situação.  

As diretrizes curriculares nacionais, segundo o Parecer nº 583/2001 de 04 de abril, emanada 

pelo MEC/CNE (2001) orientam a elaboração dos currículos de cada curso, que devem 

contemplar: 

o perfil do formando/egresso/profissional; 

o competências/habilidades/atitudes; 

o conteúdos conceituais curriculares; 

o  mecanismos de acompanhamento e avaliação.  

Portanto, por exigência das Diretrizes Curriculares Nacionais e por necessidade de mercado, 

faz-se mister desenvolver as competências e habilidades. Competência é a mobilização de 
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conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para a solução de problemas e construção de 

novos conceitos.  

A sociedade digital mais do que na época da sociedade industrial, requer que as pessoas 

pensem, que desenvolvam a habilidade de buscar a essência, separar o que é importante e útil 

daquilo que é descartável. Requer a capacidade de fornecer soluções alternativas para 

problemas antes nunca vistos, problemas que não podem ser resolvidos com a aplicação 

mecânica de soluções padronizadas. Mercado requer a habilidade denominada acuidade 

mental.  

A tecnologia não ensina a acuidade mental, isso cabe à escola, porém, existem possibilidades 

existentes que podem ser aproveitadas no ambiente escolar como instrumentos facilitadores 

do aprendizado como: computadores ligados à internet, software de criação de sites, televisão 

a cabo e em HD, sistema de rádio, tablets, smartphone e jogos eletrônicos de entre tantos.  

Segundo Hebert (1982), o significado de saber mudou: em vez de ser capaz de lembrar e 

repetir informações, a pessoa deve ser capaz de encontra-las e usá-las, isso porque 

praticamente qualquer conteúdo poderá ser encontrado de forma free na Web.  

Em contraste com a metodologia da Educação 2.0, na Educação 3.0 sai a padronização e entra 

a personalização. Sai o especialista, entra o generalista-especialista. Sai a economia regional, 

entra a global. O segredo agora, não reside no produto mas antes no serviço e na 

diversificação. Não está na memorização dos conteúdos, mas no desenvolvimento de 

competências.  

A organização dos conteúdos e a construção dos currículos devem ser flexíveis, de fácil 

alteração, focados em conhecimentos, habilidades e competências que contemplem o futuro e 

não apenas o presente e o passado.  

A disponibilidade de conteúdos não podem ser mais analógicas, que a digitalização e a 

ludicização será o diferencial,  pois criará desafios e necessidades para essa geração que gosta 

de ser provocada.  

A atomização do conhecimento com a criação de objetos de aprendizagem que respeitem a 

sequência de aprendizagem imagem, som e texto, aliás, a sequência de aprendizagem da 

geração Y, devem ser o foco de qualquer metodologia de ensino-aprendizagem.  
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A avaliação global de todo o processo será uma necessidade, iniciando pela avaliação de 

aprendizagem e terminando com a avaliação da eficiência e eficácia dos conteúdos e das 

metodologias na formação. O ensino cada vez mais terá que trabalhar com a virtualidade onde 

a aprendizagem se dissocia paulatinamente da presença física. Mediadas por tecnologias, 

surge um modelo híbrido de educação, mesclando atividades presenciais com atividades não 

presencial, com a consequente diminuição da distinção entre ensino presencial e ensino a 

distância.  

A venda ou distribuição não será mais pelo conteúdo, que poderá ser encontrado 

gratuitamente na Web, mas pela metodologia e pela marca que dará uma garantia de 

credibilidade ao conteúdo e de uma correta organização e escolha do mesmo.  

Portanto, podemos dizer que enquanto a força dinâmica na globalização 1.0 foi a 

mundialização de países e, na globalização 2.0, foi a mundialização das empresas, na 

globalização 3.0 a força dinâmica é a capacidade dos indivíduos de colaborarem e 

concorrerem no âmbito global.  

Fava (2012) afirma, sobre o sucesso e a perenidade de uma instituição, que este processo se 

dará não somente por conteúdos eficientemente organizados e permanentemente atualizados 

mas também por: 

o Oferta de um ensino estruturado, onde é disponibilizado ao professor matérias 

detalhados e aulas modelos desenvolvidas de forma coletiva; 

o Adaptação as diversas mídias, pela ludicização dos conteúdos através de objetos de 

aprendizagem como jogos, animações e simulações; 

o Capacidade de ensinar através da dimensão lúdica, ou seja, criando desafios e a 

consequente necessidade da busca da autoaprendizagem; 

o Todo o processo de organização, escolha e disponibilização de conteúdos, deverá ser 

acompanhado através de um sistema de avaliação que possa medir a evolução do 

aprendizado e a eficiência do processo. Isto remete a importância de um sistema de 

ensino estruturado, caso contrário não se terá o controle do que ensinar e não se 

saberá o que avaliar.  

Da mesma forma que encontramos um paralelismo entre os vários momentos que marcam o 

desenvolvimento da sociedade, a tecnologia e a educação, também poderíamos encontrar 
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linhas de aproximação entre o desenvolvimento tecnológico e as transformações ligadas às 

mudanças geracionais. 

2.2. A Formação 

Formação, Segundo J. Machado (1977), do latim formatióne, refere-se ao ato, efeito ou modo 

de formar, confecção. Formar, do latim formare, dar forma a, por em ordem, em linha, 

instruir, modelar. 

O vocábulo formação implica, no entender de Ibáñez-Martin (1981) uma dupla vertente, a 

saber: a vertente rendimento, significando “dar forma a uma coisa” e “o resultado de tal 

processo”, respectivamente, embora se associe o conceito ao de desenvolvimento pessoal, 

pois é um “processo de desenvolvimento que o sujeito humano percorre até atingir um estado 

de “plenitude” pessoal (C. Garcia, 1999, p.19). Assim como para Zabalza (1990), o conceito 

de formação associa-se ao de desenvolvimento pessoal, ou seja, como o processo de 

desenvolvimento que o sujeito humano percorre até atingir o estado de plenitude pessoal.  

Formação também pode estar associada a Bildung que Goergen (2009) a localiza no mapa 

conceitual como sendo fenômeno educativo, “a que os gregos chamaram de paidéia; os 

alemães denominaram Bildung e nós designamos formação” (p.26) em nosso tempo remete 

ao resgate de uma autêntica formacão humana em sua integralidade. Paidéia grega, explica 

Rohden (2009), é a proposta de formação humano-intelectual dos cidadãos gregos na busca 

pela excelência humana Bildung vê-se transformado em um termo-chave utilizado em política 

para representar as diferentes habilidades e competências que parecem ser necessárias à 

sobrevivência na sociedade do conhecimento e dentro do contexto de competição global 

(Masschelein & Ricken, 2003; Wimmer, 2003). Segundo Werner Jaeger (2001), Paideia era o 

“processo de educação em sua forma verdadeira, a forma natural e genuinamente humana” na 

Grécia antiga. O termo também significa a própria cultura construída a partir da educação. Era 

este o ideal que os gregos cultivavam do mundo, para si e para sua juventude. Essa tendência 

vai ao encontro da ideia moderna de educação: de ir além do conhecimento e da competência 

(Schäfer, 2003). Masschelein e Ricken (2003) descrevem Bildung como um programa de 

transformação social através da formação dos indivíduos, que ainda para (Bombassaro, 2009) 

“segundo a qual o ser humano possui uma força criativa autônoma que o torna capaz de 

formar livremente a si mesmo e de atingir o mais alto nível de excelência” (p.199).   
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Portanto, mesmo com o anseio do mais alto nível de excelência em relação a um ideal de 

humanidade, a Bildung fundou-se numa “estrutura altamente ambivalente de uma 

racionalidade que, por um lado, há coerções sociais e formas de repressão autoritária” 

(Dalbosco & Eidam, 2009, pp.57-58).  

No intuito de balizar essa intenção formadora, seguem alguns traços que caracterizam a 

palavra Bildung, segundo N. Oliveira (2003): 

 tem um sentido eminentemente dinâmico, é um ‘‘formar -se’’; não se interrompe; é 

um exercício contínuo de reflexão e de autorreflexão; 

 não se restringe a uma formação intelectual ou técnica, mas complementa-se como 

uma dimensão interna, espiritual;  

 não se reduz a uma especialidade, mas tende a ser um conhecimento se não unilateral, 

pois que a sociedade atual não o admite, pelo menos multilateral. Relaciona-se, assim, 

com certo ‘‘sabor pelo conhecimento’’ (o ‘‘saber-saber’’); 

 como capacidade de julgamento maduro, como sentido de valores maiores;  

 como a capacidade de relacionar-se com o Outro com tal percepc¸ão que pode ser 

denominada ‘‘tato’’, um relacionamento que exalta a dignidade do Outro. 

A dimensão pessoal é essencial no processo de formação, apontando-se para metas e valores 

que transcendem o meramente instrumental do processo. Portanto, a formação reveste-se de 

um elevado grau de complexidade, todavia, ela não se identifica nem se esgota dentro do 

conceito de educação, treino ou ensino, entre outros. É fundamental no processo a implicação 

pessoal do indivíduo, é um processo necessário, a fim de se construir uma identidade pessoal 

e profissional e deverá primar pela abrangência e atualização permanente. 

O  conceito  de  formação  é  passível  de  múltiplas  perspectivas.  Segundo  Zabalza  (1990), 

o conceito de formação associa-se ao de desenvolvimento pessoal, nesta perspectiva formar-

se representa um processo de se moldar para um ideal. 

Debesse (1982),  defende  que  a  componente  pessoal  de  formação  não  se  realiza apenas  

de  forma  autónoma,  distinguindo  três  conceitos: 

1) Autoformação,  como  sendo  a formação  em  que  o  indivíduo  controla  os  

objetivos,  os  processos,  os  instrumentos  e  os resultados da própria formação; 
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2) Heteroformação, como sendo a formação que se organiza e se desenvolve a partir de 

fora por especialistas, sem comprometimento da personalidade do participante; 

3) Interformação, fase de atualização de conhecimentos,  para a formação do amanhã. 

Como uma reciclagem. 

Nesta perspectiva, entende-se por formação o conceito que defende como princípio que os 

sujeitos devem contribuir para o desenvolvimento da sua formação a partir das  

representações  e  competências  que  já  adquiriram  e  que  já  possuem.  Klafki  (1990) 

distingue entre formação geral e específica, sendo que a formação geral se centra no 

conhecimento, moral e estética e a formação  especializada  se  centra  numa  dimensão  

profissional/acadêmica, como  a  preparação  ou  a capacidade para desenvolver atividades. 

Ao pensar a educação acadêmica como uma das possibilidades fundamentais para a formação 

dos sujeitos, é esperado que, ao longo desse processo educativo histórico-social, os seres 

humanos possam desenvolver sua capacidade crítica de atuar em sociedade, ou seja, de 

participar, de modo autônomo e reflexivo, da organização da vida social. Nenhum indivíduo 

nasce sabendo “ser humano”, mas, é na convivência histórico-social e dialógica que “a 

consciência da incompletude nos seres humanos leva-nos a envolver em um processo 

permanente de pesquisa” (Freire, 2001, p.65). 

Por  todas  estas  dimensões,  a  formação  é  um  fenómeno  complexo  que  não  se  dilui  nos  

conceitos  de  educação,  ensino  ou  treino;  apesar  da  sua dimensão  pessoal  de  

desenvolvimento  humano  em  que  é  o  indivíduo  o  responsável  pela ativação dos seus 

processos formativos, esta não é necessariamente autónoma, apelando à interformação  onde  

os  estudantes podem  encontrar  contextos  de  aprendizagem  que favoreçam a procura de 

metas de aperfeiçoamento pessoal e profissional. 

Para  Zabalza  (2004),  a  universidade  é  cenário  específico  e  especializado  de formação.   

Preconiza   como   conceito   de   formação   a   necessária   vinculação   ao crescimento   e   

aperfeiçoamento   global   dos   sujeitos   em   formação   como   pessoas. Portanto, é 

imprescindível pensar a formação “a lo largo de la vida” (Zabalza, 2004, p.40) e não apenas 

na formação inicial, na perspectiva de ir ”mejorando como personas”. Assim como para 

Mizukami (2003), a formação é entendida como um continuum, ou seja, como um processo de 

desenvolvimento que acontece por toda a vida. 
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O artigo 1.º da LBSE define o sistema educativo como “o conjunto de meios pelo qual se 

concretiza o direito à educação, que se exprime pela garantia de uma permanente ação 

formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso 

social e a democratização da sociedade”. 

Zabalza  (2003),  rejeita  categoricamente  que se considere o  conceito  de formar  como  

sinónimo  de modelar  ou  conformar,  aceitando,  sim,  a  ideia  de  formação,  contendo  os 

seguintes conteúdos formativos:  

o Novas  possibilidades  de  desenvolvimento  pessoal –  que  se  concretiza  no 

crescimento  pessoal  equilibrado,  aperfeiçoamento  das  capacidades  básicas  do  

sujeito  e satisfação  pessoal,  aumento  da  própria  auto-estima  e  da  competência  

no  sentido  de adquirir  e melhorar as condições para aceitar os desafios normais da 

vida profissional e pessoal; 

o Novos conhecimentos – diz respeito à ideia que resulta do processo formativo de  

saber  mais  e  ser  mais  competente,  proporcionada  pela  cultura  básica  geral,  

cultura profissional; 

o Novas  habilidades –  dizendo  respeito  ao  aperfeiçoamento  da  capacidade  de 

intervenção por parte dos sujeitos que se formam, supondo que, no fim do processo de 

formação,  tenham  mais  competências  gerais  (habilidades  relacionadas  com  a  

vida diária)  ou  especializadas  (habilidades  relacionadas  com  o  desempenho  de  

uma  função específica),  ou  seja,  sejam  capazes  de  fazer  as  coisas  melhor  do  

que  faziam  antes  do processo formativo; 

o Atitudes  e  valores –  uma  dimensão  que  Zabalza  mais  valoriza  no  processo 

formativo inicial, parecendo-lhe, no entanto, a mais ausente. Esta dimensão diz 

respeito ao  próprio  sujeito,  bem  como  aos  demais  sujeitos  (colegas  de  trabalho  

ou  grupos  de referência de convivência), ao modo como orientam a sua vida ou o seu 

trabalho; 

o Enriquecimento  experiencial –  o  processo  formativo  deve  constituir-se  como uma 

oportunidade de alargar o background de experiências no sentido de contribuir para o 

aperfeiçoamento  do  sujeito  como  pessoa  mais  autónoma,  capaz  de  tomar  

decisões racionais  e  fundamentadas  e  viver  experiências  enriquecedoras  e  fortes,  

quer  a  nível pessoal, quer a nível profissional.  
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Na  sua  análise  de  formação,  Zabalza  aproxima-se  da  visão  da  Orientação Mundial  da  

Unesco  sobre  a  formação  para  o  século  XXI,  nos seus quatro grandes pilares, onde pode-

se também dizer que  define  quatro  conteúdos formativos: aprender a aprender, aprender a 

fazer, aprender a ser e aprender a viver com os demais.   

Nesta  perspectiva,  a  formação  universitária  desenvolve-se  em  três  pontos fundamentais:  

o  desenvolvimento  pessoal,  o  desenvolvimento  de  conhecimentos  e competências  e  o  

melhor  conhecimento  do  mundo  do  trabalho  para  poder  integrá-lo  e dominá-lo com 

maior autonomia. 

Para Freire (2001), formar um ser humano é muito mais do que treiná-lo apenas no 

desempenho de destrezas, uma vez que a ética permeia toda a formação humana dos homens 

como sujeitos histórico-sociais.  

Atualmente, não se entende mais educação como formação, mas apenas como 

treinamento. Se implantada de maneira crítica, a prática educacional pode fazer 

uma contribuição inestimável. A prática educacional não é o único caminho à 

transformação social necessária à conquista dos direitos humanos, contudo 

acredito que, sem ela, jamais haverá transformação social. (Freire, 2001, p.36)       

Quadro 2: Síntese da visão de formação segundo alguns  autores 

Autor  Obra Síntese do pensamento 

1. Ibáñez-Martin  Ibáñez-Martín, J. A. (1990) Dimensiones de la 

competencia profesional del profesor de 

universidad, Revista Española de Pedagogía, 186, 

239-257 

Processo de dar forma e o seu resultado. 

 

2. Zabalza   Zabalza, M. (2004). O ensino universitário: Seu 

cenário e seus protagonistas. Porto Alegre: 

Artmed. 

 

Moldar para um ideal. Formação ao longo da 

vida.  

3. Debesse  Debesse, Maurice; Mialaret, Gaston (org) (1977), 

Tratado de Ciências Pedagógicas, vol 3, São 

Paulo: Companhia editora Nacional. 

Autoformação, heteroformação e interformação. 

4. Klafki  Klafki,W (1990). La importância de las teorias 

Clássicas de La Educación para una Concepcion 

de la Educación General Hoy. Revista de 

Educación, p.25-36, nº291.  

Conhecimentos moral e estéticos e 

profissional/acadêmica. 

5. Freire  Freire, P. (1996). Pedagogia da autonomia: 

saberes necessários à prática educativa (22a 

ed.). São Paulo: Paz e Terra. 

 

Vai além de treinar. Visa o ser como um todo. 

Permanente pesquisa. 

6. Nóvoa  Nóvoa, A. (1995). Formação de Professores e 

profissão docente. In: Nóvoa (org) Os 

professores e a sua formação, Lisboa, Dom 

Quixote.p.13 

A formação não se constrói por acumulação (de 

cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas 

sim através de um trabalho de reflexividade 

crítica sobre as práticas e de (re)construção 

permanente de uma identidade pessoal. Por isso é 

tão importante investir na pessoa 
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Formação visa portanto, o ser todo, a formação humana em sua integralidade buscando a sua 

plenitude e é um processo ao longo da vida. 

2.2.1. Formação integral  

“Uma verdadeira visão integral deveria incluir o material, o corpo, a mente, a alma e o 

espirito”  (Wilber, 1998, p.150). Formar um indivíduo de maneira integral, é considerá-lo 

como mais do que um número em sala de aula, significa procurar desenvolvê-lo 

harmonicamente em todos os âmbitos que compõem o ser humano, não como um ser 

fragmentado. Assim como ressalta Faure (1972) que a educação, a começar pela escola, segue 

um caminho errado quando não respeita a pluralidade da natureza humana, sendo esta uma 

condição necessária para que o indivíduo tenha a oportunidade de se desenvolver de uma 

maneira satisfatória, para si próprio e para os outros. Já o desenvolvimento equilibrado de 

todos os componentes da sua personalidade impõe  o pleno progresso das atitudes complexas 

do indivíduo, que a educação teve por objetivo provocar e formar. A compreensão da 

formação integral associada à educação integral, conforme propõe Guará (2006):   

Na perspectiva de compreensão do homem como ser multidimensional, a 

educação deve responder a uma multiplicidade de exigências do próprio 

indivíduo e do contexto em que vive. Assim, a educação integral deve ter 

objetivos que construam relações na direção do aperfeiçoamento humano. ... A 

educação, como constituinte do processo de humanização, que se expressa por 

meio de mediações, assume papel central na organização da convivência do 

humano em suas relações e interações, matéria-prima da constituição da vida 

pessoal e social. (p.16) 

É essencial, considerar o homem na sua integralidade, respeitar o sentido próprio de cada 

dimensão do ser humano, observar as interligações de todas as partes e enfrentar a tarefa de 

unificá-las (Rohr, 2013). Assim como a bela citação de A. S. Santos (2016), “o saber para 

poder, é meio, o saber para ser, é fim. A educação deve promover a integração entre o 

SABER e o SER” (p.15). Porém, é esta tarefa um fator trabalhoso e que requer paciência, 

tempo e um ensino que não se compagina apenas com os conteúdos como salienta Lobrot 

(1992): 

Portanto, a escola sente-se incomodada quando se apercebe de que, para atingir 

o objetivo que almeja, tem necessariamente de ter em conta a psicologia do 

sujeito, dos seus desejos, das suas reflexões interiores, das suas revoltas, das 

suas deformações perceptivas, das suas necessidades, das suas esperanças e dos 

seus desesperos …seria óptimo poder agir da mesma forma que se age sobre um 

pedaço de metal…Seria demasiado simples, se apenas se tratasse disto. Mas 
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trata-se de muito mais: trata-se da prosperidade e do destino da própria 

sociedade. (p.56) 

Quando se fala em formação integral remete-se ao desenvolvimento harmónico de todas as 

faculdades inerentes ao homem. Como refere Faure (1972), são termos globais da finalidade 

fundamental: a integridade física, intelectual, afectiva, e ética do ser, do homem completo. 

Sendo este um ideal pedagógico que encontra-se sempre ao longo de toda a história, entre os 

filósofos e moralistas, assim como na maior parte dos teóricos e dos visionários da educação 

tornou-se um dos temas fundamentais do pensamento humanista presente até aos nossos dias.  

A autora White (2008), de bastante relevância por ser hoje a mais traduzida na história da 

literatura norte americana, tendo seus escritos traduzidos em 160 idiomas, também 

compartilha e respalda o mesmo pensamento sobre a educação integral “A verdadeira 

educação significa mais do que a prossecução de um certo curso de estudos. Visa o ser todo, e 

todo o período da existência possível ao homem. É o desenvolvimento harmónico das 

faculdades físicas, intelectuais e espirituais”. Assim também como é exemplificado na figura 

2 por Wilber (2000). 

 
 

Figura 2: Os quatro quadrantes 

Fonte: Adaptado de Wilber (2000, p.83). 

Wilber considera que para uma verdadeira  visão integral as dimensões do ser devem ser 

levadas em conta, como um ser holístico, completo e não fragmentado, ou a enfatização de 

uma dimensão em detrimento das outras.  É demonstrado na figura um pouco das dimensões 

do ser, enquanto ser individual com todas suas características e necessidades biopsicológicas, 
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ser social-comportamental, ser cultural em interação com a comunidade e ser parte de um 

sistema (Quadro 3).  

Quadro 3: Estados nas quatro dimensões  

Dimensões Estados 
Eu Estados emocionais, estados meditativos, estados criativos, estados fluentes. 

Nós Estados interpessoais/relacionamento, estados de sentido compartilhado, estados de emoções 

compartilhadas, estados de comunicação. 

Isto Estado de desempenho de pico, estados cerebrais, estados biológicos (e.g., saúde, doença). 

Istos Estados econômicos, estados políticos, estados climáticos, estados de guerra. 

Fonte: Adaptado de Wilber, Patten, Leonard e Morelli (2011, p.123). 

É demonstrado por Wilber, uma questão de fases formativas, onde no inicio o ser é mais 

preocupado ou tem uma visão mais individualizada e ao decorrer das fases da vida esta 

formação leva em consideração o outro, a cultura, a comunidade, a ética, moral o sistema e  a 

real preocupação com o ser pleno, ser holístico, que nos remete a importância da formação 

harmônica de todas as faculdades, físicas, mentais e espirituais.  

De acordo com a maior parte dos modelos de desenvolvimento, a partir do 

nascimento os seres humanos passam por uma série de estágios ou ondas de 

crescimento e desenvolvimento. Os estágios inferiores, iniciais, juniores, são 

visões de mundo parciais e fragmentadas, enquanto os estágios superiores são 

integrados, abrangentes e genuinamente holísticos. (Wilber et al., 2011, p.13) 

Wilber (2003) é contra a dissassociação, fragmentação do ser em detrimento do todo integral 

do homem: “…uma coisa é diferenciar a mente do corpo, e outra bem diferente é dissassociá-

los. Uma coisa é diferenciar a cultura da natureza, outra bem diferente é dissassociá-las. 

Diferenciação é prelúdio da integração; dissassociação é prelúdio de desastre” (p.73). 

Assim como, segundo Morin (2005), a ciência determinou um caminho de conquistas e 

desenvolvimento, no entanto, carrega consigo traços negativos, tais como: enclausuramento 

ou fragmentação do saber, desligamento das ciências da natureza daquilo que se chama 

ciências do homem, aquisição dos vícios da especialização por parte das ciências 

antropossociais e a tendência para o anonimato à medida que se configuram as tendências 

para a fragmentação e disjunção do saber. A proposta de Morin é a de ligar todas as coisas e 

salientar suas relações para que se conheçam as partes simultaneamente com o todo, já que 

ambos são igualmente importantes para o processo de conhecimento. Se o olhar centrado em 

uma parte isolada de seu contexto nos permite enxergá-la com maior lucidez, em 

contrapartida não conseguiremos ver a relação entre essa parte e seu contexto. O princípio da 
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separação, segundo ele, “torna-nos talvez mais lúcidos sobre uma pequena parte separada do 

seu contexto, mas torna-nos cegos ou míopes sobre a relação entre a parte e o contexto” 

(Petraglia, 2001a, p.24). 

Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há complexidade quando 

elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, 

o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido 

interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de conhecimento e 

seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si. Por isso, a 

complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade. (Morin, 2002b, p.38) 

No dizer de Casanova (1992), a perspectiva holística considera o ser humano como uma 

unidade biofisiológica, psicológica, social e espiritual, que se encontra em constante interação 

consigo mesmo, com os outros seres humanos e com o meio envolvente. Daí que a educação e 

a saúde exijam uma visão holística, englobando uma abordagem global e particular da pessoa 

nas suas várias dimensões (Carcel, 2000). A educação holística tomou corpo, a partir de 

importantes acordos internacionais entre educadores holísticos de diversos países e de 

diferentes tendências. O principal marco foi a Declaração de Chicago, consensuada na Oitava 

Conferência Internacional de Educadores Holísticos em Chicago, Illions (junho de 1990). E 

de acordo com a Declaração de Chicago, os processos educativos do novo milênio devem ser 

baseados nos fundamentos do holismo. Enfatiza o desafio de criar uma sociedade sustentável, 

justa e pacífica em harmonia com a terra e sua vida. A visão holística procura ampliar a 

maneira como vemos e a relação que temos com o mundo, exaltando nossos potenciais 

humanos inatos: o intuitivo, o emotivo, o físico, o imaginativo e o criativo, assim como o 

racional, o lógico e o verbal. Acredita-se que somente seres humanos saudáveis e integrais 

criam uma sociedade saudável. O termo “Educação Holística” foi proposto pelo americano R. 

Miller (1997), cit. por Yus (2002), para designar o trabalho de um conjunto heterogêneo de 

liberais, de humanistas e de românticos que têm em comum a convicção de que a 

personalidade global de cada criança deve ser considerada na educação. São consideradas 

todas as facetas da experiência humana, não só o intelecto racional e as responsabilidades de 

vocação e cidadania, mas também os aspectos físicos, emocionais, sociais, estéticos, intuitivos 

e espirituais inatos do ser humano. 

A educação holística deseja reunir todas essas vozes, pois pretende dedicar-se à 

pessoa como um todo: corpo, sentimentos, intelecto e espírito. ... holística 

também sob outros aspectos como: a busca de uma integração de conhecimento, 

de uma orientação voltada à integração intercultural, de uma visão planetária 

das coisas, de um equilíbrio entre teoria e prática, da consideração do futuro 

juntamente com o passado e o presente; por isso utilizo o rótulo 
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educação integral no que se refere ao holismo educacional que pessoalmente 

adoto. (Naranjo, 1991, p.112) 

A visão holística/educação holística, vão portanto, contra a visão fragmentada do ser e da vida 

e de todos os setores, já que o ser humano é um ser complexo e completo/integral. Este 

pensamento pode- nos remeter também ao fato de que por muito tempo se aceitou a questão 

do famoso teste de QI (quoeficiente de inteligência) e se previlegiou apenas dois tipos de 

habilidades humanas: a capacidade lógica matemática e da linguagem. Mas em 1983, um 

pesquisador americano chamado Howard Gardner, da prestigiada Universidade de Harvard, 

publicou os resultados de sua pesquisa demonstrando que somos portadores de múltiplas 

inteligências. Além das capacidades lógico-matemático e verbal linguístico há também a 

corporal-cinestésica, a musical, a visual-espacial, a intrapessoal, a interpessoal e mais duas 

que foram recentemente mencionadas pelo pesquisador e estão sendo estudadas, a naturalista 

e a espiritual-existencial. Gardner (1994) desta forma também ampliou a visão do homem e 

suas capacidades, rementendo a uma visão mais integral e holística.  

Você já observou alguma vez como o desenvolvimento de praticamente todos 

nós é desigual? Algumas pessoas são altamente desenvolvidas, por exemplo, em 

termos de pensamento lógico, mas emocionalmente subdesenvolvidas. Certas 

pessoas têm um desenvolvimento cognitivo extremamente avançado (são muito 

sagazes), mas têm um desenvolvimento moral baixo (são más e inescrupulosas). 

Existem pessoas com uma excelente inteligência emocional, mas que não 

conseguem somar dois mais dois. (Wilber, 2007, p.37) 

Na opinião de Damásio (1998) cit. por A. A. Carvalho e Carvalho (2006), o Homem é um 

todo e por conseguinte, não se pode separar o físico do psíquico, do social e do mental. 

Participa ativamente na sua própria construção e evolução, constituindo uma totalidade da 

interação entre as suas várias dimensões. Qualquer perturbação numa das dimensões, terá 

repercussões em todas as outras e como tal na globalidade que constitui o ser humano. 

Através das suas investigações na área da Neurologia, conseguiu demonstrar que a dimensão 

emocional tem um peso muito elevado no processo de tomada de decisão do ser humano e 

apelida de mito a separação entre a mente e o corpo. Para Walon (1975), no que pode se 

chamar sua “Psicogênese da pessoa completa” via a criança completa, concreta, 

contextualizada, vista de forma integral, isto é, não mais encarada como um adulto em 

miniatura, mas sim, como um ser numa etapa de especificidades, dividida em quatro campos 

funcionais que visualizam a criança de modo integrado: 

1. As emoções: Integração ao meio inserido; 



 

 

49 

2. O movimento: expressão e ação concreta voluntária; 

3. A inteligência:do sincretismo ao conceitual; 

4. A construção do “eu” como pessoa: processo de individualização.  

No parecer do CNE (2017a), é dito que um perfil de base humanista significa a consideração 

de uma sociedade centrada na pessoa e na dignidade humana como valores fundamentais. A 

importância atribuída por Pestalozzi à educação integral é percebida quando considerada a 

hierarquia estabelecida por ele entre educação moral e intelectual. Para ele, a formação moral 

é mais importante que a formação intelectual. A razão disso é que segundo ele, o caráter do 

estudante que determinará não apenas o interesse pelos estudos, mas também a motivação 

correta para este interesse e  somente quando o impulso do auto-desenvolvimento se torna a 

base do conhecimento, a educação intelectual se desenvolve de forma plena e atinge os 

resultados desejáveis para a educação integral  (Incontri, 1997). Como define Rohr (2013), 

“em termos mais abstratos podemos dizer que educar é contribuir para a humanização do 

homem” (p.155). A visão que temos do mundo e do ser humano tem-se vindo a modificar ao 

longo dos anos. O caminho percorrido conduziu-nos de uma perspectiva reducionista, da qual 

emerge a abordagem mecanicista/reducionista, a uma outra de conjunto ou sistémica na qual 

se apoia a abordagem holística. Nesta abordagem enfatiza-se a conexão entre as partes e o 

todo, perante a consciência humana das partes (corpo, mente, espírito), em que as pessoas 

procuram viver de acordo com o seu padrão de vida (C. Martins, Veiga, Quelhas, Barcelos & 

Azevedo, 2004). No parecer do CNE (2017a), é dito que a valorização da dimensão pessoa 

fica patente pelos sete pilares do autor Edgar Morin enunciados no prefácio:  

Devemos, assim, compreender os sete pilares que Edgar Morin considera 

ensino de métodos que permitam ver o contexto e o conjunto, em lugar do 

conhecimento fragmentado; o reconhecimento do elo indissolúvel entre unidade 

e diversidade da condição humana; educação para a compreensão mútua entre 

as pessoas, de pertenças e culturas diferentes; e desenvolvimento de uma ética 

do género humano, de acordo com uma cidadania inclusiva. (p.87) 

Educar é um ato complexo, onde não se pode menosprezar o fato de que o aluno é o 

objeto/sujeito de estudo, este também com todo o seu contexto, sua vivência e complexidade e 

diante de tais, a educação deve levar em consideração as dimensões deste ser em sala de aula. 

Faure (1972) também respalda o mesmo pensamento: 

 …todo o ser educado é eminentemente concreto. Tem a sua história própria, 

que não se confunde com nenhuma outra. É determinado por um conjunto de 

dados biológicos, fisiológicos, geográficos, sociológicos, económicos, culturais 
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e profissionais. Como não nos preocuparmos em o ter em conta na 

determinação das finalidades, dos conteúdos e das modalidades da educação? é 

o indivíduo adulto, nas suas dimensões de produtor, de consumidor, de cidadão, 

de chefe de família, de ser feliz ou infeliz, que é o objecto da educação 

contínua. (p.52) 

Assim, como defende Kant (1983), que só o homem pode ser educado, sublinhando uma 

dimensão incontornável do homem, a sua educabilidade. Portanto, a existência do homem 

perspectiva-se como processo, projeto, isto é, também ele se encontra arremessado em direção 

ao futuro, onde procura a plena realização (Escola, 2011). 

“O modelo com foco no comportamento tem uma posição reducionista da pessoa na maioria 

das suas propostas explicativas e de intervenção, ao centrar-se apenas no estudo da actuação 

sobre a conduta, esquecendo as outras dimensões do ser humano” (V. Santos, 2000, p.350). 

Segundo a Constituição da República Portuguesa (CRP), a educação, realizada através da 

escola e de outros meios formativos, deve contribuir para o desenvolvimento da personalidade 

e do espírito de tolerância, de compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade dos 

indivíduos (nº 2 do artigo 73º da CRP). A Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) 

também define em consonância com a CRP, o sistema educativo como o conjunto de meios 

pelo qual se concretiza o direito à educação, que se exprime pela garantia de uma permanente 

ação formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da personalidade e ainda 

mais, identifica como princípio geral do sistema o desenvolvimento pleno e harmonioso da 

personalidade dos indivíduos (artigos 1º e nºs 4 e 5 do artigo 2º da LBSE).      

O CNE (2017b) acrescenta, ainda, que impõe-se considerar a dimensão que a CRP e a LBSE 

denominam de desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos indivíduos, ou 

seja, considerar a formação da pessoa como a principal finalidade do sistema educativo. 

Em Portugal têm aumentado as preocupações e os estudos em torno da qualidade de formação 

e do sucesso académico dos estudantes no ensino superior. Tal como noutros países mais 

desenvolvidos, concluída uma fase de expansão e de maior democratização do acesso ao 

ensino superior, importa agora assegurar a permanência dos estudantes, o seu 

desenvolvimento psicossocial, a qualidade da sua formação e a conclusão efetiva dos seus 

graus académicos (L. Almeida & Araújo, 2015). Assim como Garrido e Prada (2016) 

afirmam, a importância de frequentar o ensino superior não se esgota na obtenção de um grau 

apenas, pois esta experiência constitui ainda uma oportunidade de mobilidade social, e 

sobretudo uma experiência enriquecedora do ponto de vista do desenvolvimento pessoal.  
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Quando uma proposta pedagógica contém em seu projeto esta visão de formação integral, 

passa a ser uma proposta diferenciada e mais completa, portanto sendo necessária esta 

reforma ou seja contendo em seu plano de currículos e programas a visão do desenvolvimento 

harmónico.  

O reconhecimento desta verdade ocasionará uma transformação radical das 

práticas educativas, em todo o lado onde ainda não se impõe. Sem uma reforma 

da gestão educacional, sem modificação dos processos educativos, sem 

personalização do ato educativo, não se tocará, não se atingirá o homem 

concreto, o homem vivente, nas suas reais dimensões e na multiplicidade das 

suas necessidades. (Faure, 1972, p.43) 

Ainda segundo Seco, Pereira, Alves Filipe e Duarte (2012), para além de uma oportunidade 

de formação científica e profissional, a entrada no Ensino Superior é perspectivada, por 

muitos estudantes, também como uma oportunidade de promoção do seu desenvolvimento 

intelectual, pessoal e social. Nesta transição do ciclo de vida, o indivíduo é confrontado com 

uma série de desafios e mudanças, aos quais deverá procurar responder adequada e 

eficazmente. Para Rohr (2013), “a intenção educacional é tornar o homem homem, nesse 

segundo sentido, ou seja, de desenvolver nele o que tem de mais humano e que não é 

simplesmente resultado da sua maturação natural” (p.155). 

Segundo J. Tavares e Huet (2001), o sucesso é indicado pelos resultados obtidos pelo 

estudante durante o tempo de vida académica e que se traduz “pelas competências cognitivas 

e metacognitivas, comportamentais e de comunicação desenvolvidas e adquiridas durante e no 

final da sua estadia na instituição universitária” (p.15). 

Para os autores, o sucesso não deverá/poderá ser medido apenas pelos resultados quantitativos 

traduzido em (classificações), pois importa também ter em linha de conta o desenvolvimento 

pessoal e social dos estudantes, destacando a importância deste parâmetro para os potenciais 

empregadores. 

O sucesso académico integra por um lado “… o sucesso familiar, escolar, educativo e, por 

outro lado, possibilita e potencializa o sucesso social, profissional,cultural, axiológico, numa 

palavra, humano” (A. Pereira, 2010, p.15). Assim como também para  L. T. Santos (2000), o 

termo sucesso académico ajusta-se mais do que o termo sucesso escolar, uma vez que nele se 

engloba não só as competências académicas e cognitivas, como também variáveis pessoais, 

interpessoais e institucionais que se encontram envolvidas no processo de transição e 

adaptação à universidade. Assim, o sucesso académico não pode ser medido apenas pelo 
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rendimento escolar, pelo que deverá ter em consideração o desenvolvimento integrado a nível 

pessoal e social, física, espiritual, o equilíbrio, o bom senso, a maturidade, a capacidade 

criativa do estudante, assim como a sua aptidão de desenvolver relações humanas entre pares 

e professores e a capacidade de ajudar a resolver tensões e conflitos em ambientes de 

trabalho. Garrido e Prada (2016) destacam três domínios (Figura 3):  

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

O domínio individual social-relacional: refere-se a saúde física e psicológica, a qualidade 

de vida e o bem-estar, ou seja, a satisfação com a vida em geral, mas também com a satisfação 

com o ambiente relacional e social.  

O domínio académico: diz respeito ao desempenho escolar e ás competências de estudo. 

O domínio de gestão de recursos organizacionais:  remete para a maneira de estar na 

universidade, para a adaptação ao papel de estudante universitário, para a inserção no 

contexto universitário, e para as oportunidades oferecidas no acolhimento.  

Portanto, como defendem J. Tavares e Huet (2001), é importante olhar os estudantes de forma 

holística, e não perder de vista que o sucesso académico não se restringe apenas ao 

rendimento académico mas também no crescimento pessoal. Assim como Rohr (2013) 

também afirma que a realização do sentido da própria vida envolve todas as dimensões que 

compõem o ser humano.  “O desenvolvimento humano como horizonte ..., a necessidade de 

realização das potencialidades de cada indivíduo para que possa evoluir plenamente com a 

conjugação de suas capacidades, conectando as diversas dimensões do sujeito (cognitiva, 

afetiva, ética, social, lúdica, estética, física, biológica)” (Guará, 2006, p.16). 

Domínio individual 

Social-relacional 

Domínio 

académico 

Domínio gestão de 

recursos 

organizacionais 

Qualidade de vida  

saúde física/psicológica 

Satisfação com ambiente social 

Desempenho escolar  

Competências de 

estudo  

Adaptação/integração 

Contexto universitário  

Figura 3: Domínios de sucesso individual e social, académico e de gestão de recursos organizacionais 

Fonte: Garrido e Prada (2016). 

 



 

 

53 

Trazendo a visão e análise da educação para o contexto do século XXI, pode-se considerar 

que acaba sendo também positivo para o fortalecimento do desenvolvimento da formação 

integral, mostrando que é possível e os próprios meios de comunicação, recursos 

tecnológicos, Tecnologias da Informação e Comunicação e o próprio ritmo da geração, podem 

ser aliados desta educação. Como também reforça Faure (1972): 

Graças à experiência e aos meios existentes ou em potência, nas sociedades 

atuais, é possível ajudar o homem a desenvolver-se em todas as suas dimensões: 

tanto como agente do desenvolvimento, agente de transformação e autor da sua 

própria realização, o que vem contribuir, pelos caminhos do real, para o ideal do 

homem completo. (p.72) 

Coreth (1988) reafirma a importância de não se dessassociar as dimensões do homem na 

educação e a este propósito defende que “o ser homem significa uma pluralidade essencial de 

dimensões, nas quais nós não só fazemos a experiência de nós próprios. Contudo, o homem é 

uma totalidade concreta que fundamenta a pluralidade numa unidade estrutural que contribui 

para a sua compreensão” (p.19). 

Todas as dimensões trazem em si, um sentido próprio, que não poderá ser 

desconsiderado. A reflexão pedagógica, nesse caso, necessita debruçar-se sobre 

a questão: qual a contribuição de cada dimensão do humano, que precisa ser 

considerada na formulação da meta educacional? A realização do ser humano 

precisa observar sua multidimensionalidade e o perigo de afastar-se dela, para 

não aderir a propostas reducionistas. (Rohr, 2013, p.158) 

O mesmo sentido é reforçado pelo CNE (2017a) quando diz que o conhecimento é um 

elemento essencial para o desenvolvimento das competências e devem interrelacionar e não 

serem entendidos como dimensões em oposição, e é a valorização das várias vertentes do 

conhecimento (saber, saber fazer, saber ser) pela escola que pode constituir um elemento 

importante de justiça social. Diz ainda que as finalidades de um sistema educativo, 

contemplam três dimensões: 

 De desenvolvimento pessoal (capacidades de saber questionar o adquirido e de saber 

pensar, de geriri emoções e negociar conflitos); 

 De cidadania (ativa e participativa-princípio da civilidade e ética da responsabilidade 

para com os outros e a sociedade); 

 Profissional (na trilogia de conhecimento, habilidades/aptidões e atitudes, 

indispensável à aquisição de qualificações). 



 

 

54 

No parecer do CNE (2017b), foi recomendado que seja explicitada a cultura científica e 

humanística convocando diferentes conhecimentos neste sentido.  

Pode considerar-se ainda que existem várias dimensões segundo a classificação apresentada 

por Ewles e Simnett (1999), cit. por A. A. Carvalho e Carvalho (2006), a dimensão física, 

mental, emocional, espiritual, social e ambiental. Será também útil referir o que envolve cada 

uma destas dimensões. 

Dimensão física – É a dimensão mais óbvia e mais reconhecida, estando associada ao 

funcionamento do organismo humano, reportando-se pois à parte somática. 

Dimensão mental – Diz respeito à capacidade da pessoa de pensar clara e coerentemente. 

Distingue-se das dimensões emocional e social, embora exista uma forte interligação entre 

estas três dimensões. 

Dimensão emocional – Refere-se à capacidade para reconhecer emoções, tais como o medo, 

alegria, tristeza e raiva e exprimi-las adequadamente. A saúde emocional ou afectiva também 

significa gerir o stresse, a tensão, a depressão e a ansiedade. 

Dimensão espiritual – Para algumas pessoas crentes, a saúde está relacionada com as crenças 

e práticas religiosas. Para outras pessoas, ainda, esta dimensão poderá ter a ver com crenças 

pessoais, princípios de comportamento e formas de atingir paz de espírito e estar em paz 

consigo próprias. Na opinião de S. Pereira e Cruz (2004), a dimensão espiritual é muito mais 

ampla e muito mais abrangente que o sentido religioso. É a dimensão que envolve tudo aquilo 

que muitas vezes não conseguimos traduzir corretamente em palavras e que se relaciona com 

o que sentimos e com a nossa concepção de vida. 

Dimensão social – Esta dimensão significa ser capaz de fazer e manter relacionamentos com 

outras pessoas que fazem parte do nosso contexto social. 

Dimensão ambiental – As dimensões anteriores referiam-se apenas ao nível individual, mas 

a saúde vai muito além desse plano. Esta dimensão inclui os fatores, que poderão influenciar 

os grandes determinantes de saúde. Assim, no dizer de Ewles e Simnett (1999), é impossível 

ser-se saudável numa sociedade “doente”, que não providencia os recursos necessários à 

satisfação das necessidades humanas básicas, como a alimentação, o vestuário e a habitação e 

em países opressores que negam os direitos humanos básicos aos seus cidadãos. Por exemplo, 



 

 

55 

as mulheres não podem ser saudáveis numa sociedade onde a sua contribuição é 

subvalorizada, nem os negros ou brancos, numa sociedade racista. 

Assim como também Rohr (2013) apresenta sua visão sistémica das dimensões em forma de 

um quadro das cinco dimensões básicas, de acordo com seus graus de densidade material, nos 

limites que qualquer esquema inevitavelmente contém.  

Quadro 4: Quadro das cinco dimensões básicas 

Dimensão 

material 

Dimensão 

sensorial 
Dimensão emocional Dimensão mental Dimensão espiritual 

Matéria mais 

densa  

   Matéria mais sutil  

Matéria física, 

corpo biológico  

Sensações físicas: tato, 

visão, audição, olfato e 

paladar.  

Estados emocionais: 

alegria, medo, empatia, 

entusiasmo, tristeza, 

raiva etc. 

Raciocínio lógico: 

reflexão, memória, 

imaginação, fantasia, 

intuição.  

Comprometimento 

incondicional com 

valores éticos ou 

metafísicos.  

Fonte: Rohr (2013). 

Segundo Rohr (2013), por exemplo uma alimentação deficitária pode prejudicar capacidades 

de aprendizagem intelectual. Demonstrando, portanto, a hierarquia e interdependência das 

dimensões entre si.  Onde é necessário reconhecer que não é possível interferir numa 

dimensão sem levar em conta as outras pois, o desequilíbrio de uma delas, mais cedo ou mais 

tarde, vai desaguar no desequilíbrio das outras. “Naturalmente, o desequilíbrio de uma 

dimensão mais densa expressa-se de forma mais imediata e perturbadora do que o de uma 

mais sutil” (Rohr, 2013, p.29). 

Portanto, a visão de formação Integral nesta pesquisa, se centrará no conceito dos autores já 

referidos Faure (1972), quando diz que formação integral remete-se ao desenvolvimento 

harmónico de todas as faculdades inerentes ao homem, a integridade física, intelectual, 

afectiva, e ética do ser, do homem completo e do conceito da autora White (2008) quando 

refere que  “A verdadeira educação significa mais do que a prossecução de um certo curso de 

estudos. Visa o ser todo, e todo o período da existência possível ao homem. É o 

desenvolvimento harmónico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais”. 

Nesta pesquisa será investigado o perfil dos estudantes num recorte de quatro dimensões 

selecionadas; sociodemográfico, estilo de vida, cosmovisão e competências de estudos.    
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2.2.1.1. Estilo de vida  

Segundo Zhan (1992) e Sétien (1993), as aspirações por um estilo de vida saudável, 

consequentemente boa qualidade de vida, são certamente tão antigas quanto à humanidade e 

têm sido preocupações constantes do ser humano.  

Para Durkheim (1973), os estilos de vida são as “maneiras de agir, pensar e sentir”. Neste 

caso, o sociólogo francês expande e faz convergir para a definição várias dimensões da pessoa 

como a sócio-cultural, a psico-afectivo e a biológico-comportamental. De maneira 

aparentemente mais simples, Rocher (1989) definiu estilos de vida como “as maneiras de 

viver”. Esta aparente simplicidade encerra em si uma complexidade extrema na medida em 

que faz apelo a um equilíbrio na instabilidade. Isto porque as “maneiras” pressupõem o ajuste 

de todas as dimensões do sujeito individual à colectividade social e ambiental, e “viver” 

implica a realização das vontades, desejos e anseios da pessoa. Como produto emergente da 

tríade: conhecimento (K), valores (V) e práticas (P) (Clément, 2006), os estilos de vida 

assumem-se como chaves mestras da acção humana e da saúde, tenham elas por génese os 

sistemas de interação sócio-ambiental, aspectos físicos, psíquicos, sociais, emocionais ou 

conotativos. Para além de alavancas da saúde e da qualidade de vida, os estilos de vida são 

ainda um recurso da vida quotidiana com implicações no sucesso existencial, na integração 

social, na postura crítica e atitudinal e no livre arbítrio (Seedhouse, 1997). Sendo o “Homem” 

um ser biológico mas também social-gregário e cultural, que na sua evolução necessitou e 

continua a necessitar de se adaptar às quatro “determinantes de saúde”: biologia, ambiente, 

estilo de vida e sistema de saúde, visto elas se desenvolverem de forma integral e a tal modo 

que nada no currículo do sujeito (individual e/ou social-gregário) inscrito na cultura e 

expresso nos comportamento é intuitivo (Sanmartí 1985; Scriven, 2001). É consensual que 

estilos de vida saudáveis promovem uma vida com mais qualidade. Na opinião de Damásio 

(1998), cit. por A. A. Carvalho e Carvalho (2006),  o homem é um todo e como tal não se 

pode fragmentar as partes, valorizando algumas dimensões em detrimento das outras, como 

por exemplo, separar o físico do psíquico, do social e do mental, pois o homem participa 

ativamente na sua própria construção e desenvolvimento, constituindo uma totalidade da 

interação entre as suas várias dimensões. Toda e qualquer dificuldade numa dimensão, 

transmitir-se-á a todas as outras e, desta forma, para o global que constitui o ser humano. 

Nahas (2001), define estilo de vida como “o conjunto de ações habituais que refletem os 

valores, as atitudes e oportunidades em nossas vidas” (p.22). A opção por uma vida saudável, 
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seria mediada por fatores culturais, sociais e religiosas, socioeconômicas, ambientais e 

educacionais. Uchoa, Rosemberg e Porto (2002) afirmam ainda que o estilo de vida seria uma 

dimensão da qualidade de vida e,  portanto,  de característica interdisciplinar.  

Sem dúvida, o estilo de vida passou a ser um dos mais importantes determinantes de saúde da 

população, porém apesar de toda as informações disponíveis sobre o tema, as pesquisas 

comportamentais revelam que, entre os estudantes universitários, existem cada vez mais 

comportamentos considerados de risco (Franca & Colares, 2008; Joia, 2010). D. Silva, 

Quadros, Gordia e Petroski (2011), enfatizaram a necessidade de orientação do universitário 

para um estilo de vida saudável e da oferta de programas de atividades físicas no campus. 

Na atualidade, os estilos de vida por envolverem  aspectos da ação e do pensamento humano 

são tidos como elementos estruturadores e requisitos indispensáveis à obtenção do completo 

bem-estar, físico, mental e social. A atividade física e os hábitos alimentares são dois 

elementos do estilo de vida que desempenham um papel significativo na promoção da saúde e 

na prevenção de doenças (Kromhout, Menotti, Kesteloot & Sans, 2002). Além disso, outros 

elementos do estilo de vida, tais como restrição ou não uso de fumo e álcool, bom 

relacionamento familiar e entre amigos, prática de sexo seguro, controle do stresse, além de 

visão otimista da vida, também são importantes para a saúde e o bem-estar (López-Carmona, 

Ariza-Andraca, Rodríguez Moctezuma & Munguía-Miranda, 2003; Thurm & Harper, 1992). 

Há atualmente grande interesse acerca do estilo e da qualidade de vida, pois esses fatores 

estão intimamente correlacionados aos agravos à saúde (I. Martins, Marucci, Velásquez-

Meléndez, Coelho & Cervato, 1997).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) demonstra a grande relevância desta pesquisa, ao 

fazer alusão à importância de se analisar o perfil do estilo de vida dos universitários  a fim de 

contribuir para programas eficazes de promoção da saúde. “Um programa eficaz de saúde 

escolar pode ser um dos mais rentáveis investimentos efetivos que uma nação pode fazer para 

melhorar simultaneamente a educação e a saúde” (WHO, 2015, p.1). Afinal é demonstrado 

pela OMS o fato de que “em todo o mundo, 5% de todas as mortes de jovens entre as idades 

de 15 e 29 são atribuíveis ao consumo de álcool” (WHO, 2015, p.1). É portanto, claramente a 

faixa etária em que os jovens estão nas Universidades e o momento em que um sistema de 

prevenção e conscientização e educação em saúde pode ser realizado. A Iniciativa Global de 

Saúde Escolar da OMS, lançada em 1995, visa mobilizar e fortalecer a promoção da saúde e 

atividades de educação nos níveis local, nacional, regional e global. A iniciativa destina-se a 
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melhorar a saúde dos estudantes, através de escolas. O seu objetivo era aumentar o número de 

escolas que realmente podem ser chamadas de "Escolas Promotoras de Saúde". Uma escola 

promotora de saúde pode ser caracterizada como uma escola que reforça um ambiente 

saudável para viver, aprender e trabalhar. A Iniciativa Global de Saúde Escolar da OMS é 

guiado pela Carta de Ottawa (OMS, 1986); Declaração de Jacarta da Quarta Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde (OMS, 1997);  e recomendação do Comité de Peritos 

da OMS sobre Educação em Saúde e Promoção  (OMS, 1997). 

Segundo a OMS, estilo de vida é “o conjunto de hábitos e costumes que são influenciados, 

modificados, encorajados ou inibidos pelo prolongado processo de socialização. Esses hábitos 

e costumes incluem o uso de substâncias tais como o álcool, fumo, chá ou café, hábitos 

dietéticos e de exercício” (WHO, 2004, p.12). Desta forma, o estilo de vida corresponde a um 

conjunto de atitudes habituais que se refletem nos valores e oportunidades das pessoas, tendo 

grande influência na saúde geral e sobre a qualidade de vida.  A OMS define estilo de vida 

como “um conjunto de estruturas mediadoras que reflectem as atividades, atitudes e valores 

sociais” (WHO, 1986 p.43). Para a OMS (1985), cit. por Matos e Equipa do Projeto Aventura 

Social e Saúde (2003), existem vários fatores que influenciam os estilos de vida, como 

aspectos culturais, valores, motivações, oportunidades, aspectos sociais e económicos. 

O próprio conceito proposto pela OMS (1997) compreende a qualidade de vida como sendo a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e no sistema de valores 

nos quais ele vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações, e 

oferece uma perspectiva multidimensional de fatores que estão relacionados entre si. Essa 

perspectiva multidimensional permite estender o foco sobre a percepção que o indivíduo tem 

da sua satisfação com aspectos de saúde física, psicológica, das relações sociais e do 

ambiente. Segundo Fleck et al. (2000), a qualidade de vida é constituída de três fatores: o 

bem-estar subjetivo, que se refere à percepção do indivíduo, seus valores e crenças; a saúde, 

entendida como um estado de bem-estar físico, mental e social, e não meramente como a 

ausência de doença; e o bem-estar social, que se refere à situação da pessoa em relação ao seu 

ambiente e à sua relação com a sociedade.  

O próprio processo educativo deve conduzir também à saúde do ser humano, inserindo-se 

também no seu projeto de vida. A educação vê-se, assim, como uma das melhores formas 

para elevar a qualidade e estilo de vida das pessoas (Serrano González, 1998, cit. por A. A. 

Carvalho e Carvalho (2006). O papel do educador como mediador, além de criar condições 
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para o desenvolvimento das competências, é também o de criar condições para que o homem 

possa desenvolver as suas capacidades de forma harmônica.  

Nesta linha de pensamento, começamos com uma afirmação de J. Dias (1993, p.4), em que o 

autor afirma que “o conceito de educação parece envolver a ideia de um processo de 

desenvolvimento, de algum modo natural e espontâneo e que se deseja global e harmónico, 

estruturado e hierarquizado, das capacidades do homem”. Ou seja, a educação envolve o 

desenvolvimento das capacidades do homem. O processo de autoeducação implica, também 

um processo de construção ao longo da vida com o objetivo de ser mais pleno. Aqui está 

implícita a procura de um estilo de vida saudável, por parte de todo o ser humano, uma vez 

que, não há pessoa feliz sem saúde (A. A. Carvalho & Carvalho, 2006). O fator base do 

melhoramento dos indivíduos, das comunidades e do seu nível de saúde é a educação. No 

entanto, poderemos interrogarmos acerca do tipo de educação que permite alcançar esses 

objetivos. Freire (1970), responde a esta questão, ao distinguir dois processos contraditórios 

de educação: aquele pelo qual os homens caminham no sentido de se tornarem cada vez mais 

sujeitos, pessoas, tudo e aquele pelo qual são reduzidos a se tornarem cada vez mais objetos, 

coisas, nada. Uma educação envolvê-lo-á no seu projeto pessoal, a outra no projeto de outrem 

(A. A. Carvalho & Carvalho, 2006).  

Portanto, a percepção de qualidade de vida de um indivíduo passa também pelo seu estilo de 

vida, pela percepção do seu bem-estar físico, académico, mental, social, psicológico e da sua 

cosmovisão e qualidade das suas relações. 

2.2.1.2. Dimensão emocional/social  

O desenvolvimento das qualidades afectivas, especialmente nas relações com o próximo, é 

um objetivo de educação específica. É por treinos sistemáticos que as pessoas aprendem a 

comunicar entre si e a diminuir a sua opacidade recíproca. Uma das responsabilidades da 

acção educativa, ajudada pelas conquistas das ciências humanas, é também eliminar os 

bloqueios que resultam da ignorância e dos traumatismos duma formação primária, 

insuficiente ou mal conduzida (Faure, 1972). 

Segundo S. Cunha e Carrilho (2005), a dimensão social, consiste nas experiências de 

relacionamento interpessoal nomeadamente o relacionamento com os pares, professores e 

outros elementos da universidade, e ainda a participação em atividades sociais 
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extracurriculares. “A tarefa educacional não se esgota na aquisição intelectual de 

conhecimentos. Abrange também as ações, o lado afetivo, as posturas, as convicções e tudo o 

que as sustenta” (Rohr, 2013, p.157).  

O filósofo americano John Dewey preocupou-se em valorizar, assim como Paulo Freire, as 

relações do sujeito com seus semelhantes e com a cultura histórica e socialmente produzida. 

Na concepção deweyana, o universo é um conjunto infinito de elementos que se relacionam 

entre si de modo bastante diverso. As relações são mútiplas e variadas, permitindo 

transformações dos que, dessas relações, fazem usufruto. Os corpos, segundo Dewey (1959), 

agem uns sobre os outros, modificando-se de modo recíproco. O agir sobre o outro corpo e 

sofrer uma reação é o que o autor define como experiência. Dewey entende que, no plano 

humano, o agir e o reagir ganham sua amplitude, uma vez que os sujeitos são capazes de 

reflexão, possuem acesso ao conhecimento e à reconstrução da experiência. A experiência é 

uma forma de interação na qual os elementos que nela entram são modificados. Nessa 

concepção, a presença do outro é essencial para o processo formativo dos sujeitos e, no 

pensamento freiriano, os homens não vivem sozinhos, o que implica uma vida humana em 

comunhão, permitindo a constante formação e reflexão sobre o processo de constituição de 

seres humanos.  

No ensino superior é necessário que os estudantes possuam recursos pessoais essenciais como 

competências individuais a nível cognitivo, emocional e social; o envolvimento em atividades 

extracurriculares que permitem o desenvolvimento da sua rede social bem como de aptidões 

interpessoais indispensáveis ao seu bem-estar; o apoio da família, fonte importante de suporte; 

a possibilidade de uma relação amorosa e um bom ambiente de trabalho (Seco et al., 2005). 

Pois, dentro da dimensão emocional/social, um fator preocupante é segundo Ponciano e 

Pereira (2005), cit. por Custódio (2010), a forma como o stresse é vivenciado pelos estudantes 

do ensino superior, que tem sido um tópico de interesse crescente, evidenciando-se a 

necessidade de identificação dos fatores potencialmente stressantes e das suas consequências 

ao nível da saúde e bem estar dos mesmos, pois o stresse definido por A. Pinto e Silva (2005) 

“é a resposta fisiológica, psicológica e comportamental de um indivíduo que procura adaptar-

se ou ajustar-se as pressões” (p.13). 

Diniz e Almeida (2006), no estudo realizado em estudantes universitários, sobre a integração 

social no ensino superior, verificaram que a dimensão relacionamento interpessoal era um 

bom preditor do equilíbrio emocional e do bem-estar pessoal. Para além disso, a maior 
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preocupação dos estudantes no primeiro semestre era a de investir no relacionamento 

interpessoal e que essa dimensão contribuía para o equilíbrio emocional e bem-estar pessoal 

visto que no primeiro semestre consolidam a sua rede de relações sociais e posteriormente 

centram-se na gestão de responsabilidades. 

A educação torna-se reponsável, portanto, pela formação dos sujeitos em duas esferas: a 

individual e a social. Para Ortega y Gasset (1963), na esfera individual, o homem, por meio 

do ato educativo, apropria-se da cultura produzida historicamente usufruindo o que foi 

conquistado pelas gerações anteriores e auxiliando a sua formação individual - promoção do 

seu auto-desenvolvimento. Ao analisar o saber produzido, é capaz de estabelecer relações e 

criar novos conhecimentos, sentindo-se sujeito de todo o processo histórico, e promovendo o 

seu “viver bem”. Quanto à dimensão social, está intimamente relacionada à formação integral 

do indivíduo tendo como preocupação a promoção da melhor convivência em sociedade. 

Comparando com a esfera individual, é possível dizer que, na esfera social, há a promoção do 

“viver bem” coletivo, ou seja, a tentativa de promover a plena convivência entre todos os 

integrantes da sociedade: uma preocupação quanto ao desenvolvimento do grupo.   

Berger e Luckmann (1996) também discutiram a importância da relação dialética entre o 

homem e o mundo social. Em sua clássica obra “A Construção Social da Realidade”, os 

autores compreendem o sujeito como aquele que vive coletivamente no mundo, modificando-

o e sofrendo modificações ao longo da formação humana. A realidade da vida cotidiana é 

apreendida pelos sujeitos como uma realidade ordenada, uma vez que aparece já objetivada 

antes mesmo de sua entrada no meio social (a realidade surge como exterior ao sujeito, uma 

vez que se constitui como produção constante de diferentes gerações). Isso revela que por 

meio das relações sociais e dialéticas entre as gerações, a construção da realidade é 

compreendida como um processo constante e dinâmico, favorecendo a apropriação dos 

conhecimentos já elaborados e ordenados, além de permitir a interferência dos novos sujeitos 

na constante construção do mundo.  

Segundo Berger e Luckmann (1996), a exteriorização, objetivação e interiorização são 

compreendidas como os três momentos dialéticos na realidade social. Cada um deles 

corresponde a uma especificidade do mundo social, na qual “a sociedade é um produto 

humano. A sociedade é uma realidade objetiva. O homem é um produto social” (Berger & 

Luckmann, 1996, p.87). Possuir um bom relacionamento com a família e amigos, a prática de 

sexo seguro, e principalmente possuir uma visão otimista e positiva da vida, são elementos do 
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estilo de vida na parte emocional/social que desempenham um papel significativo na 

promoção da saúde e na prevenção de doenças (D. Silva et al., 2011). 

2.2.1.3. Dimensão física 

Da CRP, da LBSE e dos diplomas legais subsequentes que as concretizam, destacamos o 

parágrafo 79º que prescreve o direito à cultura física e ao desporto. A Direção-Geral da Saúde 

(DGS, 2005) refere que o exercício físico regular fornece aos jovens inúmeros benefícios 

(físicos, mentais e sociais) para a saúde. 

Segundo a OMS (2007), a tendência para a diminuição da atividade física, é devido à natureza 

cada vez mais sedentária de muitas profissões, às facilidades dos meios de transportes e à 

crescente urbanização. 

O corpo em nossos dias, retoma felizmente o seu lugar nos valores culturais, e isto sob todos 

os aspectos: saúde e equilíbrio físico; estética e prestígio; suporte da comunicação e da 

expressão; instrumento privilegiado da experiência afectiva. O domínio do corpo, das suas 

forças e virtudes passa pelo conhecimento, pelo treino e pelo exercício (Faure, 1986). É a 

dimensão mais densa, pois somos um corpo físico que tem início e fim, um corpo físico 

individual que está inserido na realidade, que obedece às leis da física (Rohr, 2013). 

Tuomilehto et al. (2001) concluíram que um estilo de vida saudável, obrigatoriamente 

compõe a prática de atividade física. Chevallier (2003), sugeriu uma relação muito íntima 

entre a prática regular de atividade física e os níveis de saúde das pessoas, promovendo uma 

diminuição dos riscos de morbilidade e mortalidade. Porém, embora existam evidências 

positivas para a saúde com relação ao estilo de vida e à atividade física, observa-se que uma 

grande parcela da população não segue um estilo de vida adequado e os índices de inatividade 

física são elevados (Hernandez et al., 2007; R. Feitosa & Pontes, 2011). 

Uma das variáveis mais importantes de rendimento e integração académica é a participação 

em atividades extracurriculares (L. Almeida et al., 2000). Os estudantes envolvidos em 

práticas desportivas tendem a revelar maior sucesso escolar e índices de adaptação e 

satisfação superiores. Como concluíram os autores, as atividades desportivas têm efeito 

positivo na autodisciplina, no trabalho em equipa, na entreajuda, na autoconfiança e no saber 

lidar com o fracasso (L. Almeida et al., 2000). A dimensão física inclui a corporalidade físico-

biológica, da qual, em parte, nem temos percepção (Rohr, 2013, p.25). 
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A atividade física e os hábitos alimentares são dois elementos do estilo de vida na parte física 

que desempenham um papel significativo na promoção da saúde e na prevenção de diversas 

doenças (A. Silva, Brito & Amado, 2011). Sobre a alimentação dizem Minderico e Teixeira 

(2008), “a qualidade e quantidade dos alimentos que ingerimos têm também efeitos positivos 

e negativos na nossa saúde” (p.7). A alimentação “... é um dos factores ambientais que mais 

interfere na qualidade e na duração da vida humana” (Peres, 1980, p.16). 

Outros elementos do estilo de vida na dimensão física que são também significativos para a 

saúde e o bem-estar, são, evitar o uso de cigarros e o consumo de álcool e prática de sexo 

seguro (A. Silva et al., 2011).  

O tabagismo é uma doença crónica que causa dependência física e psíquica, sendo que 

considerada pela OMS, como sendo a principal causa evitável de morbilidade e mortalidade 

do mundo. O consumo de tabaco é responsável por cerca de 20% de mortalidade anual nos 

países desenvolvidos, sendo a principal causa evitável de morbilidade e mortalidade (DGS, 

2002). Causa pelo menos 5 milhões de mortes todos os anos (WHO, 2005), pelo que, apesar 

da maioria das doenças relacionadas com o tabagismo se revelar na idade adulta, estas devem-

se ao efeito cumulativo do tabaco (WHO, 2005). Os malefícios do tabaco são tanto mais 

nocivos para o organismo quanto mais cedo se dá a iniciação do seu consumo. Estimou-se 

haver no mundo aproximadamente um bilhão e 200 milhões de fumadores, dos quais 960 

milhões são dependentes da nicotina (Rosemberg, Rosemberg & Moraes, 2003). 

Também pode-se dizer que após a entrada no mundo acadêmico, muitas vezes consolidam-se 

ou iniciam-se comportamentos menos saudáveis, nomeadamente o tabagismo ou o aumento 

do consumo de bebidas alcoólicas (Gracio, 2009; Parkerson, Broadhead & Tse, 1990). Dentro 

destas práticas não saudáveis na dimensão física, estudos concluíram que vem sendo cada vez 

mais observado na população de graduandos o aumento do consumo, principalmente de 

substâncias ilícitas e de bebidas alcoólicas (Kerr-Corrêa, Andrade, Bassit & Boccuto, 1999; 

Ramos-Dias, Libardi, Zillo, Igarashi & Senger, 2010). Podemos dizer que o consumo de 

álcool pode ser enquadrado também como um problema na dimensão física do ser, pois, este é 

uma droga psicoativa, depressora do sistema nervoso central, desinibidora e euforizante 

(Baptista, 2004), atuando e bloqueando o funcionamento do sistema cerebral responsável pelo 

controlo das inibições. Estas, ao verem-se diminuídas, fazem com que o indivíduo se sinta 

eufórico, alegre e com uma falsa segurança em si mesmo que o poderá levar, em determinadas 

ocasiões, a adotar comportamentos perigosos (A. Rodrigues et al., 2011). De acordo com A. 
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M. Carvalho (1998), a maioria dos estudos realizados na área dos consumos, com jovens 

concluem que o álcool é a substância mais utilizada, salientando que os principais problemas 

de saúde durante a juventude estão relacionados com o seu consumo. Há mais mortes, por dia, 

causadas pelo álcool do que por outras substâncias psicoativas. Podemos afirmar que é a 

primeira causa de morte entre os jovens. O álcool, no ano 2000, foi considerado responsável 

por 4% da morbilidade e 3,2% da mortalidade mundial (WHO, 2005). 

O sono desempenha um papel fundamental no bem-estar físico, psíquico e social dos 

indivíduos (Ancoli-Israel, Bliwise & Norgoard, 2011), bem como contribui para o bom 

funcionamento do organismo no geral (Curcio, Ferrara & De Gennaro, 2006). Tem impacto a 

nível da qualidade de vida e da longevidade de cada um, sendo extremamente importante ter 

uma boa higiene do sono. Além disso, permite recuperar energias com vista à realização 

satisfatória das atividades diárias (Rente & Pimentel, 2004). Os problemas de sono são muito 

comuns entre os estudantes universitários, pois estão mais expostos a modificações no seu 

estilo de vida e a fatores comportamentais tais como, alcoolismo, tabagismo, sedentarismo ou 

o uso excessivo de internet (Cheng et al., 2012; Kloss et al., 2011). Os estudantes têm também 

tendência a permanecer acordados até mais tarde, o que leva a um aumento da sonolência 

diurna. Pode acontecer pelo fato da participação em atividades extracurriculares; empregos 

em part-time e também por terem menos controle (por parte dos pais ou outros familiares) da 

hora a que se deitam (Clegg-Kraynok, McBean & Montgomery-Downs, 2011). Uma boa 

noite de sono, serve também de prevenção de doenças cardiovasculares e além de ser 

revigorante para os músculos e demais funções do corpo, é também benéfica para o cérebro, 

exerce influência no bom funcionamento da memória e na capacidade de absorção de 

informação, portanto, dormir bem é essencial para quem estuda  (Unisociesc EAD,  2015). 

A pertinência de se estudar a dimensão física dos estudantes também a questão do sexo 

seguro, prende-se com o fato das infeções sexualmente transmissíveis, do vírus de 

imonodeficiência humana/síndrome de imunodeficiência adquirida (HIV/AIDS), da gravidez 

não desejada e da interrupção voluntária da gravidez nos jovens adultos representarem uma 

ameaça para a saúde pública, condutas sexuais relacionadas com o comportamento de risco 

mantêm-se como principal forma de transmissão do VIH (M. Duarte, Parada & Souza, 2014). 

De acordo com Spizzichino et al. (2005), as infeções entre os jovens constituem uma 

importante parcela das novas infeções por HIV na população mundial, sendo este segmento 
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populacional considerado uma das populações-alvo para ações de educação e prevenção 

(UNAIDS, 2005). 

O departamento de IST/SIDA e hepatites virais estima que há aproximadamente 734 mil 

pessoas a viver com SIDA no Brasil no ano de 2014, correspondendo a uma prevalência de 

0,4% (Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, 2013). Dentre esta estimativa, 

encontra-se a população jovem e alguns fatores podem contribuir para que os jovens 

apresentem comportamentos de risco, um deles que pode ser citado, é quando ingressam nas 

universidades, pois demonstram mudanças comportamentais, as quais incluem 

responsabilidades, autonomia financeira, poder de dirigir as suas ações e decisões, maior 

contacto e oportunidade de uso de álcool, drogas e prática de sexo inseguro. 

Consequentemente, tornam-se mais vulneráveis às IST/SIDA (Campo-Arias, Ceballo & 

Herazo, 2010). Frente às mudanças comportamentais dos jovens que ingressam na 

universidade, é de extrema relevância a análise de como conduzem sua prática de sexo 

seguro, uma das principais formas do sexo seguro considerada válida para a prevenção, até o 

presente momento, é o  uso consistente (em todas as relações) do preservativo de látex 

(Ministério da Saúde, 2006), assim como segundo o Programa Conjunto das Nações Unidas 

em AIDS (UNAIDS), o uso do preservativo em todas as relações sexuais é o mais simples e 

eficiente método disponível para a prevenção da transmissão sexual do HIV e demais ISTs. O 

estudo de Matos, Reis, Ramiro e Equipa Aventura Social (2012), realizado com 3.278 

universitários de 18-35 anos, com objetivo de conhecer a sexualidade dos jovens estudantes 

universitários portugueses, concluiu que a maioria é sexualmente ativa, os métodos 

contraceptivos mais utilizados são a pílula e o preservativo, porém, no que refere aos 

comportamentos de proteção são os jovens que não tiveram educação sexual na escola que 

apresentam uma atitude negativa face a estes comportamentos protetores. O estudo concluiu 

ainda que a educação sexual nas escolas tem vindo a cumprir o seu papel, no entanto, existe 

uma porcentagem de jovens em potencial risco a frequentar as universidades. Diante da 

relevância dos fatos, existe um movimento mundial de promover um maior nível de saúde 

sexual na população considerada jovens adultos como grupo social prioritário (Organização 

das Nações Unidas [ONU], 2010; World Association for Sexology, 2005). Estudar o sexo 

seguro nos jovens afim de proporcionar estratégias de promoção de competências para a 

saúde (incluindo a saúde sexual) nos estudantes do ensino superior está de acordo com os 

objetivos preconizados pela reforma educativa e contexto social atual (I. Dias, 2008).  
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Portanto, pelo fato do ser humano ser um ser holístico, global, complexo, é relevante se ter em 

consideração na educação deste ser, todos os âmbitos de sua dimensão, e se tratando esta parte 

de um recorte de sua parte física, este estudo analisará em sua dimensão física a sua atividade 

física, nutrição, utilização de cigarro, drogas e álcool, sono e sexo seguro.  

2.2.1.4. Competências e habilidades 

O conceito de competência surgiu em força por volta da década de 70 do século passado e tem 

vindo a ser um dos temas mais desenvolvidos na psicologia, tendo sido difundido inicialmente 

em França, nos anos 50 (Dubar, 1999). 

Segundo Esteves (2009), o conceito de competência surgiu em força na educação nos anos 90 

do século XX, estando ligado à aprendizagem dos estudantes, à formação dos professores e à 

formação profissional em geral. Segundo o Dicionário Aurélio podemos definir competência 

como “qualidade de quem é capaz de precisar e resolver certos assuntos” (p.63). Seria o 

mesmo que habilidade ou que aptidão. Em termos reais e observando o desempenho de um 

aluno seria possível afirmar que competente é aquele que pondera, aprecia, avalia, julga e 

depois de examinar uma situação ou um problema por ângulos diferentes encontra a solução 

ou decide. As competências são necessárias para que um indivíduo leve uma vida com 

sucesso, de forma independente, responsável e com significado (Eurydice, 2002).  

Competência, segundo Perrenoud (2001), “permite enfrentar regular e adequadamente um 

grupo de tarefas e de situações, apelando a noções, conhecimentos, informações, 

procedimentos, métodos, técnicas, bem como outras competências mais específicas” (p.31). A 

Comissão Interministerial para o Emprego (2001) define competência como sendo a 

capacidade do indivíduo para realizar uma atividade, uma função ou uma tarefa específica. E, 

curiosamente define competências como um conjunto estabilizado de comportamentos a nível 

cognitivo, psicomotor ou afectivo, que habilitam o indivíduo para realizar uma atividade, uma 

função ou uma tarefa específica. Segundo o CNE (2017b), o termo competência apresenta 

uma enorme diversidade conceptual e resulta, por vezes, da tradução de difrentes vocábulos 

da língua inglesa: skill, competence ou ainda competency e as diversas perspectivas parecem 

apontar para uma formulação que pode ser genericamente considerada como a capacidade de 

mobilizar adequadamente os resultados da aprendizagem/conhecimentos prévios num 

determinado contexto. Na terminologia das políticas europeias de educação e formação, 
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competência (em inglês, competence) é definida como a “capacidade de mobilizar os 

resultados da aprendizagem de forma apropriada num contexto definido (educação, trabalho, 

desenvolvimento pessoal ou profissional)” (European Centre for the Development of 

Vocational Training, 2008, p.49). Esclarece-se, ainda, que “a competência não se limita a 

elementos cognitivos (utilização de uma teoria, de conceitos ou saberes tácitos) engloba 

igualmente aspectos funcionais(nomeadamente aptidões técnicas), interpessoais (aptidões 

sociais ou organizacionais) e éticos (valores)” (p.49).   

Também em consonância com a noção de competência apresentada, Cachapuz, Sá-Chaves e 

Paixão (2002, 2004) apresentam cinco “competências fundacionais que se deseja que todos os 

cidadãos na sociedade da informação e do conhecimento possuam, harmoniosamnete 

articuladas, para aprender ao longo da vida e sem as quais a sua realização pessoal, social e 

profissional se torna problemática, se não mesmo comprometida” (2004, p.21). Os cinco 

saberes são: aprender a aprender, comunicar adequadamente, cidadania ativa, espírito crítico e 

resolver situações problemáticas e conflitos.  

Segundo Ananiadou e Claro (2009), tendo em conta o programa de seleção e definição de 

competências (DeSeCo) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

[OCDE], 1987), competência é, assim, definida como:  

Uma competência é mais do que apenas conhecimento ou aptidões. Envolve a 

capacidade de corresponder a exigências complexas, recorrendo e mobilizando 

recursos psicológicos (incluindo aptidões e atitudes) num contexto particular. 

Por exemplo, a capacidade de comunicar eficazmente é uma competência que 

pode basear-se no conhecimento individual de linguagem, aptidões práticas em 

TI (tecnologias de informação) e atitudes para com aqueles com quem se está a 

comunicar. (p.8) 

Poderia ser, ainda, na visão de Perrenoud, a capacidade como resultado de conhecimentos 

assimilados. Segundo Perrenoud (2000), “a competência em educação é faculdade de 

mobilizar diversos recursos cognitivos – que incluem saberes, informações, habilidades 

operatórias e principalmente as inteligências – para, com eficácia e pertinência, enfrentar e 

solucionar uma série de situações ou de problemas” (p.25). Assinala ainda a ideia de que, 

neste novo século, a meta principal das escolas não é o ensino dos conteúdos disciplinares, 

mas o desenvolvimento das competências. Também para Roldão (2005), competência é: 

criar estratégias de organização de trabalho que façam de cada aluno aprender, 

por si, com materiais adequados e tarefas exigentes, com interações preparadas 

e orientadas para o que se pretende, promover trabalho com os pares sobre o 

assuntos em estudo, proporcionar a síntese sistematizadora do que o professor 
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faz, orientar e guiar os percursos de aquisição e de consolidação de 

competências assentes em saberes compreendidos e atuantes. (p.49)  

O conceito de competências estendeu-se ao ensino de uma forma rápida. Zabalza (2007), é de 

opinião que a introdução do conceito de competências no ensino pode ser um recipiente 

apropriado para conter, de forma rigorosa, uma prática de ensino em consonância com uma 

perspectiva de formação integral, em equidade e para a vida. Zabala e Arnau (2007) defendem 

que a introdução das competências na escola pode representar uma substancial melhoria geral 

do ensino, uma vez que agora é importante a formação para o desenvolvimento de 

capacidades.  

Neste sentido, os autores entendem por competência, no âmbito da educação, a capacidade 

que qualquer pessoa precisa para dar resposta aos problemas que enfrentará ao longo da sua 

vida.  

De fato, na opinião de Zabalza e Arnau (2007), o uso do termo “competência” é uma 

consequência da necessidade de superar um ensino que se reduziu à aprendizagem assente na 

memorização de conhecimentos, muito frequentemente, sem aplicabilidade na vida real ou em 

contexto de trabalho. Esta preocupação toma contextos bastante amplos, a partir do Tratado 

de Bolonha, que colocou à luz a consciência adormecida dos acadêmicos, têm influenciado as 

medidas educacionais dos variados países da União Europeia, propondo um ensino que o 

aluno fosse o centro e a formação acadêmica se desse menos no sentido da simples aquisição 

de informação, mas, sobretudo, na apropriação e desenvolvimento de competências (L. 

Almeida et al., 2009).  

A Comissão das Comunidades Europeias (2001) define competência como a soma de 

conhecimentos, destrezas e características individuais que permitem a uma pessoa realizar 

ações. Para a OCDE (2002), a competência é definida como: 

Habilidade de cumprir com êxito as exigências complexas, mediante a 

mobilização dos pré-requisitos psicossociais de modo que se enfatizam os 

resultados que o indivíduo consegue através da ação, seleção ou forma de 

comportar-se segundo as exigências. Cada competência é a combinação de 

habilidades práticas, conhecimentos, motivação, valores éticos, atitudes, 

emoções e outros componentes sociais e de comportamento. (p.2) 

A recomendação 2006/962/CE do Parlamento Europeu e do Conselho europeu, de 18 de 

dezembro de 2006, relativa às competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida 

(CNE, 2017a) identifica oito competências que combinam conhecimento, capacidade e 
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atitudes, consideradas como necessárias para a realização e desenvolvimento pessoal, a 

cidadania ativa, a inclusão social e o emprego no século XXI. 

 

Figura 4: Competências-chave e aptidões tranversais  

Fonte: Looney e Michel (2014). 

As oito competências são: 

1. Comunicação na língua materna: capacidade de expressar e interpretar conceitos, 

pensamentos, sentimentos, fatos e opiniões, tanto oralmente como por escrito; 

2. Comunicação numa língua estrangeira: como descrito acima, mas inclui aptidões de 

mediação (ou seja, resumir, parafrasear, interpretar ou traduzir) e compreensão 

intercultural; 

3. Competência matemática, científica e tecnológica: domínio sólido da numeracia, 

compreensão do mundo natural e capacidade para aplicar conhecimentos e tecnologias às 

necessidades humanas identificadas (nomeadamente nos domínios da medicina, dos 

transportes ou da comunicação); 

4. Competência digital: utilização segura e crítica das tecnologias da informação e 

comunicação no trabalho, nos tempos livres e na comunicação; 

5. Aprender a aprender: capacidade de gerir eficazmente a sua própria aprendizagem, 

tanto individualmente como em grupo;  
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6. Competências sociais e cívicas: capacidade de participar de forma eficaz e construtiva na 

vida social e laboral, e de empenhar-se numa participação cívica ativa e democrática, em 

particular em sociedades cada vez mais heterogéneas; 

7. Espírito de iniciativa e espírito empresarial: capacidade de passar das ideias aos atos 

através da criatividade, inovação e assunção de riscos, bem como capacidade de planear e 

gerir projetos; 

8. Sensibilidade e expressão culturais: capacidade de apreciar a importância criativa de 

ideias, das experiências e das emoções num vasto leque de suportes de comunicação, 

como a música, a literatura, as artes do espetáculo e as artes visuais.  

São também definidos temas (elementos importantes nas oito competências essenciais) que 

fazem parte do quadro de referência: pensamento crítico, criatividade, espírito de iniciativa, 

resolução de problemas, avaliação de riscos, tomada de decisões e gestão construtiva dos 

sentimentos.  

O Center for Curriculum Redesign apresentou em outubro de 2015 as quatro dimensões da 

educação e as competências a desenvolver para o sucesso dos estudantes. Esse perfil dos 

estudantes para o século XXI define espaços em que educadores, especialistas e responsáveis 

pela elaboração do currículo, decisores políticos e aprendentes podem estabelecer o que deve 

ser aprendido, no seu contexto e para o seu futuro. 

 
Figura 5: Dimensões da aprendizagem do aluno 

Fonte: Center for Curriculum Redesign (https://www.hm.ee/en/pisaconference) 
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Em 2016 foi definido um quadro emergente da Educação 2030, pela OCDE, que procurou 

delinear o futuro da educação e das competências. Tem como intuito fornecer insights 

relevantes para todos os ciclos e níveis de aprendizagem, incluindo os primeiros anos, o 

ensino superior e a aprendizagem ao longo da vida. Define como quatro proposições 

integrantes: 

1. A evolução do tradicional currículo disciplinar deve ser agilizada para criar conhecimento 

e compreensão para o século XXI; 

2. As capacidades, atitudes e valores que moldam o comportamento humano devem ser 

repensados, para combater os comportamentos discriminatórios captados na escola e na 

família; 

3. Um elemento essencial da aprendizagem moderna é a habilidade em refletir sobre a forma 

como se aprende melhor; 

4. Cada aluno deve esforçar-se por alcançar um pequeno conjunto de competências-chave, 

como a competência para agir de forma autónoma.  

A competência global está sendo construída com base no modelo apresentado pela OCDE 

(2016). Este modelo mostra um novo quadro conceptual (Europe 2030) que define a 

competência global como a combinação de dimensões interconectadas do conhecimento e da 

compreensão, de capacidades e atitudes, sujeitas às condições estabelecidas pela valorização 

da dignidade humana e da diversidade cultural. 

 
Figura 6: Dimensões da competência global 

Fonte: OCDE (2016, p.6). 
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A competência global requer numa primeira dimensão o conhecimento e compreensão de 

questões globais, bem como conhecimento e a compreensão interculturais. Na segunda 

dimensão estão as habilidade/aptidões (skills), definidas como a capacidade de realizar um 

padrão complexo e bem organizado de pensamento-cognitivas ou de comportamento-

comportamentais, com o fim de alcançar determinado objetivo.  

Mais recentemente, na publicação Global competency for an inclusive world (OCDE, 2016) 

define-se competência como: “a capacidade de mobilizar conhecimento, aptidões, atitudes e 

valores, incluindo uma abordagem reflexiva dos processos de aprendizagem, de modo a 

envolver-se e atuar no mundo” (p.2). Na mesma publicação da OCDE, apresenta-se a 

proposta de um quadro conceptual de aprendizagens para 2030 assente no conceito de 

competência global. 

 
Figura 7: Quadro conceptual da OCDE da educação para 2030 

Fonte: OCDE (2016, p.6). 

Na mesma direção, Perrenoud (2001) identifica como componente das competências o 

conhecimento, atitudes, mas também introduz as microcompetências aliadas aos valores, 

informações e atitudes, demonstrando esta íntima ligação entre as competências e as questões 

da integralidade do ser. “Competência uma atitude para enfrentar situações de forma criativa, 

com múltipos recursos cognitivos: saberes, capacidades, microcompetencias, informações, 

valores, atitudes, esquemas de percepção, avaliação e raciocínio” (p.36).  

A perspectiva curricular por competência requer que o estudante seja capaz de mobilizar 

múltiplos recursos (conhecimentos, habilidades e atitudes) para lidar em diferentes campos da 

vida social e individual (realização de tarefas, interação com os demais, gestão de situações 

do quotidiano, entre outros). A construção de competência, na abordagem dialógica, implica 

no desenvolvimento de capacidades ou atributos (cognitivos, psicomotores e afetivos) que 

serão mobilizados nos estudantes de distintas maneiras, para a realização de ações em 
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situações específicas, com vistas a atingir determinados resultados característicos de sua 

prática profissional (Perrenoud, 1999).  

Deist e Winterton (2005) propõem uma tipologia holística de competência, que combina 

conhecimentos, aptidões (skills) e competências sociais, e que engloba quatro dimensões: 1) 

Ocupacional; 2) Pessoal; 3) Conceptual; 4) Operacional.  

 Ocupacional Pessoal 

 Competência 

Cognitiva 
Meta 

competência 

 Competência                                    

Funcional 

Competência 

Social 

Figura 8: Tipologia de competência  

Fonte: Deist e Winterton (2005). 

Como salientam os autores, as competências cognitiva, funcional e social são universais e 

consistentes, por exemplo com a abordagem francesa (saber, saber fazer e saber ser). Deste 

modo, o conhecimento é capturado pela competência cognitiva, as aptidões pela competência 

funcional e as atitudes pela competência social (que inclui comportamentos e atitudes). Dada 

a unidade do conceito de competência e a dificuldade em separar, na prática, as suas 

dimensões cognitiva, funcional e social, os autores sugerem um modelo holístico de 

competência. 

                                           Competência cognitiva 

 

 

                                       

 

            Competência funcional                                               Competência social  

Figura 9: Modelo holístico de competência 

Fonte: Deist e Winterton (2005). 
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Voogt e Roblin (2012), sintetizam as principais características das competências para o século 

XXI, como sendo (a) transversais, na medida em que estão associadas a diferentes áreas 

disciplinares, (b) multidimensionais, incluindo conhecimento, aptidões (skills) e atitudes, e 

(associadas a aptidões e comportamentos de nível elevado, de modo a lidar com problemas 

complexos e situações imprevistas.  

Segundo o CNE (2017a), em 2004, David Justino, então Ministro da Educação de Portugal, 

afirmava: 

Orientar os sistemas educativos para a promoção do desenvolvimento de 

competências em nada colide com a necessidade de aquisição e 

desenvolvimento de saberes e com o conhecimento que lhe está subjacente. É 

precisamente por isso que, na maior parte dos estudos internacionais, utiliza-se 

sempre a expressão anglo-saxónica knowledge and skills e não apenas skils ou 

não apenas knowledge. Porque a sociedade de conhecimento, para o ser, tem de 

ser, tem de se tornar cada vez mais uma sociedade estruturada no 

desenvolvimento de competências básicas. (p.17) 

Segundo Garrido e Prada (2016), o desenvolvimento de competências pessoais e académicas é 

fundamental ao pleno ajustamento dos estudantes no contexto académico e à concretização 

com sucesso dos seus trabalhos académicos e a aquisição e treino das competências não se 

limitam à presença nas aulas e à leitura de manuais, o seu pleno desenvolvimento só será 

atingido tirando proveito de todo o contexto universitário e a sua envolvente, nomeadamente 

através da participação ativa em atividades científicas, recreativas, associativas e cívicas que o 

contexto académico oferece. Diversos currículos internacionais têm respondido a necessidade 

de promover competências para o século XXI nos seus sistemas educativos com o 

desenvolvimento de novos currículos (Ananiadou & Claro, 2009; Gordon et al., 2009).  

Portanto, pode-se notar a relevância e necessidade de que os estudantes saibam quais são as 

competências e habilidades necessárias e a serem desenvolvidas  para o seu crescimento 

acadêmico e futuro sucesso profissional e pessoal.  

2.2.1.5. Dimensão académica - Competência de estudo  

A dimensão mental do ser humano inclui, em primeiro lugar, o racional e o 

lógico no sentido mais restrito, quer dizer, aquela parte em que 

correspondemos, naquilo que pensamos, com todos os seres humanos, os 

pensamentos universais, formais (lógica, matemática). Abrange também a 

capacidade de reflexão, de questionar todas as coisas, inclusive a si mesmo, a 

recordação e a memória, a imaginação e a fantasia, a compreensão e a criação 
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de ideias e, finalmente, a nossa intuição, em que sabemos, sem poder justificar, 

em última instância, por que sabemos. (Rohr, 2013, p.26). 

Segundo Prates, Joly, Dias e Almeida (2011), é necessário refletir sobre as questões que 

envolvem o processo ensino-aprendizagem, pois o simples dever de aprender não tem sido 

suficiente para garantir a aprendizagem nos diferentes níveis escolares. Daí a importância de 

se estudar as competências de estudo dos estudantes, que segundo Joly, Dias, Almeida e 

Franco (2012):  

referem-se aos comportamentos que estão diretamente relacionados com um 

desempenho produtivo e determinante do sucesso acadêmico. Assim, estudar as 

competências de estudo no nível universitário, implica ter em consideração o 

papel ativo e central dos estudantes no próprio processo de aprendizagem e, 

nesse sentido, compreender os processos de autorregulação da aprendizagem. 

(p.1020) 

Segundo Hadwn e Winne (1996), cit. por Gomes e Torres (2005), “…os hábitos de estudo… 

tem sido objecto de interesse crescente por parte dos investigadores devido em grande parte à 

sua evidente correlação com o desempenho e o sucesso acadêmico” (p.254). 

Desta forma, Gibbs (1986) define hábito de estudo como um método contínuo articulado com 

o crescimento do aluno, no qual o mesmo pode tornar-se conhecedor de como aprende e das 

dificuldades que tem. Para Carita, Silva, Monteiro e Diniz (1997), os hábitos de estudo podem 

ser definidos como sendo uma: “… estratégia de diversificação de apoio aos estudantes, a 

qual visa a aquisição e/ou o desenvolvimento de um conjunto de competências básicas de 

estudo e que são suscetíveis de optimizar o rendimento escolar” (p.16). Segundo Mendez 

(1999), os métodos de estudo são considerados como um utensílio vantajoso para aqueles 

estudantes que o utilizam, os  quais, os podem ajudar a aperfeiçoar os seus resultados 

escolares, ao mesmo tempo que podem aprender e criar objetivos, a planificar as suas 

atividades e distribuir seu tempo. No mesmo seguimento, competência de estudo, designado 

na literatura como Study Skills, tem sido objeto de específica atenção por parte de 

pesquisadores na área da educação e na psicologia educacional (Credé & Kuncel, 2008; L. 

Almeida, 2002; Robbins et al., 2004). Essas competências (de estudo) são definidas por Credé 

e Kuncel (2008) como a capacidade de apropriação das estratégias de estudo e método que o 

aluno tem, capacidade de gestão de tempo e de outros recursos, visando responder questões 

acadêmicas. Robbins et al. (2004) acrescentam que as competências de estudo são 

comportamentos que estão diretamente relacionados com um desempenho produtivo e 

determinante do sucesso acadêmico. 
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Como salientam S. Cunha e Carrilho (2005), a dimensão académica relaciona-se com as 

experiências vividas no campus universitário, tais como atividades associadas ao estudo, 

rendimento escolar e envolvimento curricular. Se nos voltarmos para a dimensão mental, não 

podemos deixar de lembrar de Aristóteles, que, na antiguidade, mais decisivamente, depositou 

o sentido da vida no pleno desenvolvimento da razão humana (Rohr, 2013). 

Muitos dos estudantes ingressam com o único objetivo de se prepararem para uma carreira 

procurando obter boas classificações e tirar um curso. Contudo, ao fim de pouco tempo 

apercebem-se que isso, só por si, não é suficiente. Por outro lado, os estudantes do ensino 

superior desconhecem muitas vezes as regras de funcionamento das instituições que 

escolheram, desconhecem os cursos e o seu planeamento curricular, enfrentando novas 

disciplinas e uma diversidade de métodos de avaliação (Pinheiro, 2003). Na atual sociedade 

da informação e do conhecimento é importante aceder, analisar e utilizar a informação de 

forma adequada. Para isso, segundo as diretrizes do Espaço Europeu de Educação Superior , é 

necessária uma série de competências e habilidades relacionadas com a pesquisa, avaliação, 

gestão, uso e difusão da informação (C. Lopes & Pinto, 2010; M. Pinto, 2010, 2011, 2012). 

As dificuldades dos estudantes universitários no uso e gestão de informação é uma realidade 

presente nos nossos dias. Acumulam muitos dados, mas não sabem como estruturar e 

interrelacionar o conhecimento. Nesta perspectiva, pode-se considerar que para aprender é 

preciso aprender como fazer para aprender, que não basta fazer e saber, mas é preciso saber 

como se faz para saber e como se faz para fazer (Grangeat, 1999). Neste sentido, Schunk e 

Zimmerman (1998) referem que, ao educarmos intencionalmente os estudantes no 

desenvolvimento de competências académicas, estamos a incrementar a qualidade das 

aprendizagens, a motivação e o sucesso academico dos estudantes (Heikkila & Lonka, 2006; 

Nicol & Macfarlane-Dick, 2006; Nota, Soresi, & Zimmerman, 2004; Schunk, 2005). 

De acordo com Read (1999), cit. por L. T. Santos (2000), para que um aluno da universidade 

seja bem-sucedido na aprendizagem académica, deve ser capaz de interpretar e compreender a 

informação escrita, de ter raciocínios abstratos, de refletir e de generalizar conceitos, de 

colocar questões e esclarecer dúvidas bem como expor conhecimentos oralmente, por escrito 

e de forma numérica. Portanto, estudar as competências de estudo no ensino superior envolve 

levar em consideração o papel central e ativo do aluno no processo de sua aprendizagem (L. 

Almeida et al., 2010).  
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Cabe destaque que, se entende por competência de estudo como a capacidade do estudante em 

se apropriar de alguns recursos como, por exemplo, estratégias e métodos de estudo e 

capacidade de gestão de tempo, com o objetivo de realizar as tarefas acadêmicas (Credé & 

Kuncel, 2008). Robbins et al. (2004) acrescentam que as competências de estudo são 

comportamentos que estão diretamente relacionados com um desempenho produtivo e 

determinante do sucesso acadêmico. 

2.2.1.6. Autorregulação  

Para se compreender as competências de estudo no ensino superior, há que se colocar o 

estudante como centro do seu processo de aprendizagem e como ator principal. É nesse 

sentido que Zimmerman (2000a, 2008) e Zimmerman e Martinez-Pons (1988), precursores da 

teoria da autorregulação, colocam como centrais os processos de autorregulação da 

aprendizagem, definindo-os como autodirecionados e de crenças pessoais que possibilitam ao 

estudante transformar competências cognitivas em competências de desempenho. 

A autorregulação pode ser compreendida como qualquer pensamento, sentimento ou ação 

criada e orientada pelos próprios estudantes para a realização de seus objetivos, por meio da 

seleção de estratégias adequadas para a execução dos mesmos, da revisão sistemática de suas 

estratégias, bem como de seus objetivos e de seu re-direcionamentos, quando julgarem 

necessários. Simão (2004), define a autorregulação da aprendizagem como o processo em que 

o aluno estabelece metas que se misturam com suas expectativas, desenvolve estratégias para 

alcançá-las, criando condições para que se efetive a aprendizagem. Complementa com a 

reflexão consciente sobre os problemas que surgem, produzindo a aprendizagem na decisão 

das ações a serem implementadas, como uma espécie de diálogo consigo mesmo. O construto 

da autorregulação possui fases e componentes que se integram para a obtenção da 

aprendizagem (Zimmerman, 2000a). As três fases da autorregulação são a fase de 

premeditação ou planejamento, a de controle do desempenho ou monitoramento, e a da 

regulação ou avaliação. A autorregulação pode ser ensinada, contudo não se aprende de uma 

única vez para sempre, mas se aprende em distintas etapas, mediante instruções e práticas 

repetidas, por meio de múltiplas experiências em diferentes contextos (Lamas Rojas, 2008). A 

aprendizagem autorregulada é um processo multidimensional que envolve aspectos pessoais 

(cognitivos, emocionais e comportamentais) e contextuais (Boekaerts, 1999; Zimmerman & 

Kisantas, 1997; Zimmerman & Risemberg, 1997). A aprendizagem, portanto, só pode ser 
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considerada autorregulada, se o estudante for o gestor do seu próprio processo de 

aprendizagem, utilizando de estratégias específicas e apropriadas como, por exemplo, 

formular ou eleger metas, planejar a sua atuação, selecionar as estratégias, executar os 

processos e avaliar a atuação (Zimmerman, 1989; Zimmerman & Schunk, 2001). 

Além de dificuldades nos métodos de estudo, pesquisas têm revelado que a maioria dos 

estudantes chega à universidade com pouca competência para autorregular o seu estudo de 

forma eficaz (L. Almeida, 2007; L. Almeida et al., 2009; Pintrich & Zusho, 2002; Rosário et 

al., 2005; Schunk & Zimmerman, 1997; Zimmerman & Risemberg, 1997), sendo este 

construto essencial no ensino superior. Em função disso, a autorregulação de acordo com os 

estudos realizados, tem-se revelado como um aspecto decisivo para o desempenho melhor e 

consequente sucesso acadêmico dos estudantes universitários (Lindner & Harris, 1993; 

Pintrich, Smith, Garcia & Mckeachie, 1993), bem como estudos que apontam que o nível de 

aprendizagem dos estudantes varia de acordo com a presença ou ausência de competências de 

autorregulação (Schunk & Zimmerman, 1994, 1998), sugerindo ainda que tais competências 

poderão ser tanto ou mais relevantes que as aptidões mentais na explicação do sucesso 

académico (L. Almeida, 1996). Para Zimmerman (1998), num estudo realizado em estudantes 

do ensino superior,afirma que o nível e a qualidade dos processos de autorregulação dos 

estudantes dependem do desenvolvimento psicológico como a motivação, o método de estudo 

e a gestão efetiva do tempo disponível. Também Pintrich (1990), cit. por L. Santos (2000), 

Pintrich (1995), T. Garcia e Pintrich (1994) e Schunk e Zimmerman (1998), verificaram que 

quando os estudantes tomam consciência dos seus comportamentos de estudo, dos seus níveis 

motivacionais e cognitivos, aumentam os seus níveis de autorregulação da aprendizagem. 

Segundo L. Santos (2000), a aprendizagem autorregulada pode ser encarada como um 

processo em que os estudantes avaliam os seus pontos fortes e fracos, formam objetivos, 

identificam recursos materiais e humanos, escolhem e implementam estratégias de 

aprendizagem adequadas aos seus objetivos e procedem à autoavaliação de resultados obtidos. 

A autorregulação da aprendizagem tem como condição necessária o atingir de objetivos e a 

motivação para os alcançar. É sugerido, portanto, que as competências de autorregulação 

poderão ser tão ou mais relevantes do que as aptidões mentais, quando se procura explicar o 

sucesso acadêmico (L. Almeida, 1996).  

Existem estratégias que auxiliam na autorregulação da aprendizagem. Por meio das 

estratégias, o estudante pode planejar, monitorar e avaliar o seu próprio pensamento e 
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processos cognitivos envolvidos durante a aprendizagem. A utilização destas estratégias se dá 

em função da habilidade para controlar o conhecimento e o conteúdo, objectivando-se 

organizá-los, revisá-los e modificá-los em função dos resultados obtidos pela aprendizagem 

(Bolívar, 2002). Tais estratégias são processos que muitos modelos de autorregulação 

consideram auxiliar para o estabelecimento de objetivos, de acompanhamento, controle e 

processos de regulação (Zimmerman, 2000b). As estratégias vinculadas à autorregulação são 

planejamento ou premeditação, monitoramento ou controle do desempenho e autoavaliação 

ou regulação.  

2.2.1.7. Comportamentos estratégicos de planejamento  

O planejamento das atividades refere-se à definição de objetivos e metas, bem como a 

ativação de percepções e conhecimento da tarefa. Auxiliam o estudante a planejar a utilização 

de estratégias cognitivas e também ativar aspectos relevantes do conhecimento prévio, 

tornando, desta forma, a organização e compreensão do material muito mais fácil. 

Alguns exemplos de estratégias de planejamento, são: passar os olhos rapidamente no texto 

antes de ler, formular questões antes de ler um texto, fazer uma análise prévia das 

informações (Pintrich, 1999, 2004).  

Mendez (1999), refere que aprender a planificar o estudo, permite enormes vantagens, 

nomeadamente: i) conhecer e controlar o rendimento pessoal dia após dia; ii) criar um hábito 

regular de trabalho; iii) aproveitar bem o tempo, privilegiando o estudo em prol de outras 

tarefas.  

Portanto, planejar constitui-se pelas atividades que contribuem para ativar aspectos relevantes 

do conhecimento prévio. Além disso, permitem organizar e compreender mais facilmente o 

material. 

2.2.1.8. Comportamentos estratégicos  de monitoramento  

As estratégias de monitoramento alertam o estudante quanto a possíveis problemas relativos à 

sua atenção ou compreensão que podem ser reparados com alguma estratégia de regulação. 

Dentre as atividades de controle, pode-se destacar o monitoramento de atenção ao ler um 

texto por meio de questionamentos sobre o material para verificar a compreensão, além do 
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monitoramento de velocidade de leitura a fim de ajustar o tempo disponível, de controlar os 

comportamentos, o ambiente físico e seus próprios processos internos (Pintrich, 1999, 2004; 

Pintrich et al., 1993). O monitoramento ocorre durante a atividade, traduzindo o controle das 

atividades que implica também em avaliar a atenção e questionar-se durante a leitura. 

2.2.1.9. Comportamentos estratégicos de autoavaliação  

Segundo  C. Ferreira (2007), é “através da reflexão que o aluno modifica a sua maneira de 

atuar, atribuindo um sentido ao seu processo de aprendizagem” (p.111). 

A autoavaliação consiste “no juízo de valor que o aluno faz do rendimento educativo que 

obteve” (Carrasco, 1989, p.22). É, por excelência, o processo da regulação uma vez que é 

interno ao próprio sujeito; e um processo de metacognição, entendido como um processo 

mental interno através do qual o aluno toma consciência dos diferentes momentos e aspectos 

da atividade cognitiva, permitindo-lhe reformular os seus percursos de formação (L. Santos, 

2002).  A autoavaliação é o processo por excelência da regulação, dado ser um processo 

interno ao próprio sujeito. A autoavaliação é um processo de metacognição, entendido como 

um processo mental interno através do qual o próprio toma consciência dos diferentes 

momentos e aspectos da sua atividade cognitiva. “É a actividade de autocontrole reflectido 

das acções e comportamentos do sujeito que aprende” (Hadji, 1997, p.95). É um olhar crítico 

consciente sobre o que se faz, enquanto se faz. Note-se que a distinção entre o autocontrole e 

a metacognição assenta em que a segunda é consciente e reflectida, enquanto a primeira é 

uma componente natural da acção, é tácita e espontânea, sendo parte constituinte das acções 

complexas que o ser humano leva a cabo (Nunziati, 1990). 

Deste modo, torna-se um processo completo quando o aluno recebe um feedback e com estes 

dados em mãos se autoavalia, sendo este um grande passo na maturidade académica e desta 

forma o próprio aluno passa a tomada de decisão sobre os objetivos, não ficando este processo 

só ao professor.   

Como defende Zabalza (2003), o papel do professor deveria ser o de orientador do processo 

de aprendizagem e facilitador da aquisição/desenvolvimento de competências, favorecendo a 

autonomia, o pensamento crítico e a reflexão sobre o seu próprio processo de aprendizagem. 

Para tal, os docentes universitários deveriam deslocar-se do polo ensino para o polo da 

aprendizagem, preocupando-se não apenas com o ensinar mas também com o “fazer 
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aprender” como afirma Borralho (2011). Deve-se incorporar a autoavaliação nos processos de 

avaliação, dado que se trata de um aspeto fundamental na generalização da capacidade 

autónoma de aprendizagem dos estudantes contribuindo para que o/a estudante possa ser visto 

como “an active person who shares responsability, reflects, collaborates and conducts a 

continuous dialog with the teacher” (Dochy, Seger & Sluijsmans, 1999, p.331).  

Portanto, a regulação das atividades ou autoavaliação,  ocorre após o desempenho, refere a um 

ajuste contínuo das ações cognitivas que se realizam em função de um controle prévio (Lamas 

Rojas, 2008; Schreiber, 2005). 

2.2.1.10. Cosmovisão  

A visão de mundo habita na cabeça ou no homem inteiro? Ela vive nas horas da 

proclamação ou ainda nas horas silenciosas do tempo particular da sua vida? 

Ele se utiliza dela ou se entrega a ela? O que vale é a responsabilidade 

existencial da pessoa para se apossar de uma visão de mundo. (Buber, 1962, 

p.815) 

Cosmovisão (visão geral de mundo). Da soma geral dos conhecimentos, os filósofos 

organizaram, sistematicamente ou não, uma espécie de panorama geral de todo o 

conhecimento, formando uma totalidade de visão, uma coordenação de opiniões entrelaçadas 

entre si. Modo particular de perceber o mundo, geralmente, tendo em conta as relações 

humanas, buscando entender questões filosóficas (existência humana, vida após a morte, etc.); 

concepção ou visão de mundo (Etm. cosm(o) + visão). Cosmo – do grego kosmos significa 

ordem, oposto ao Caos (kaos), desordem. Que traduz as ideias de mundo, universo (J. 

Machado, 1967, p.712).  

Schaeffer (2013), disse que a comosvisão ”é o filtro através do qual uma pessoa enxerga o 

mundo” (J. Machado, 1967, p.712). 

Dependendo do fundo em que uma visão de mundo pousa, dependendo de que 

tipo de raízes ela tem, raízes de ar ou raízes de terra, decide-se o que aflui em 

direção a ela em termos de realidade nutritiva, decide-se o teor da sua realidade 

e daí, a confiabilidade da sua atuação. (Buber, 1962, p.814) 

No mesmo sentido, Geisler e Bocchino (2003) afirmam que cosmovisão são as lentes pela 

qual as pessoas exergam o mundo.  

A cosmovisão é análoga à lente intelectual através da qual as pessoas veem a 

realidade e que a cor da lente é um fato fortemente determinante que contribui para 
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o que elas creem acerca do mundo. Além disso, cosmovisão é um sistema 

filosófico que procura explicar como os fatos da realidade se relacionam e se 

ajustam um ao outro. Uma vez reunidos os componentes da lente, ela focalizará o 

plano geral da realidade que dá a estrutura na qual as partes menores da vida se 

harmonizam. Em outras palavras, a cosmovisão dá forma ou colore o modo que 

pensamos e fornece a condição interpretativa para entender e explicar os fatos de 

nossa experiência. (Geisler & Bocchino, 2003, p.53) 

A educação, como qualquer outra atividade humana, não pode escapar do domínio da 

metafísica, pois metafísica é o estudo da realidade definitiva, é fundamental para elaboração 

de qualquer conceito de educação e a variação das crenças metafísicas conduz a uma 

abordagem educacional diferente e até mesmo a sistemas educacionais divergentes. Uma das 

questões da metafísica é o aspecto cosmológico e a cosmologia, que segundo Knight (2001), 

consiste no estudo das teorias sobre a origem, natureza e o desenvolvimento do universo 

como um sistema ordenado.  

O termo “visão de mundo”, sinônimo de “cosmovisão” ou no alemão “Weltanschauung”, 

designa uma maneira geral de conceber o mundo ou uma perspectiva sobre este mundo 

(Pessoa Junior, 2006). Crema (1989), define cosmovisão, dizendo que além de significar uma 

visão ou concepção de mundo, expressa também uma atitude frente ao mesmo. Portanto, não 

é uma mera abstração, já que a imagem que o homem forma do mundo possui um fator de 

orientação e uma qualidade modeladora e transformadora da própria conduta humana. 

Implícito em toda cosmovisão há um caminho de ação e realização. Segundo M. Santos 

(1955), com essa sistematização lhes é possível formular, não só uma opinião geral de todo o 

acontecer, mas também compreender e relacionar um fato individual com a visão geral 

formulada do todo. No mesmo sentido, Sire (2009) refere que : 

Poucas pessoas possuem algo que se aproxime a uma filosofia articulada, pelo 

menos como demonstrado pelos grandes filósofos. Menos pessoas ainda 

possuem uma teologia cuidadosamente construída, porém, todas possuem uma 

cosmovisão. Sempre que refletimos sobre alguma coisa, desde um pensamento 

casual (onde será que deixei o relógio?) até uma questão profunda (quem sou 

eu?), estamos operando dentro de uma estrutura. De fato, somente a hipótese de 

uma cosmovisão, ainda que seja básica ou simples, é que nos permite pensar. 

(p.15) 

Cosmovisão, segundo Mendes (2012), é a estrutura por meio da qual a pessoa entende os 

dados da vida. Uma cosmovisão influencia de forma decisiva o modo como a pessoa vê Deus, 

as origens, a questão do mal, a natureza humana, os valores e o destino, conforme 

exemplificado na figura 10.  
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Figura 10: Qual sua cosmovisão? 

Fonte: Blair (2017). 

 

Apresentaremos  algumas cosmovisões diferentes, em breve síntese. 

1) Teísmo  

O teísmo crê na existência de um Deus infinito e pessoal, que está além do universo físico, 

sendo o criador e o sustentador de tudo o que existe (Geisler, 2010). O teísmo diz que o 

universo físico não é tudo que existe. Há um Deus infinito e pessoal além do universo, que o 

criou, que o sustenta e que age nele de forma sobrenatural.  É a visão representada pelo  

judaísmo tradicional, o cristianismo e o islamismo (Mendes, 2012).  

Até o fim do século XVII, a cosmovisão teísta era dominante no mundo ocidental, durante o 

período compreendido entre a idade Média e o fim do século XVII, poucos desafiavam a 

existência de Deus, o cristianismo havia impregnado o mundo ocidental de tal forma que 

todos viviam sob um contexto de ideias transmitidas e influenciadas pela fé cristã (Sire, 

2009). 
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Os teístas estão convencidos de que o universo teve uma Causa Primeira 

sobrenatural infinitamente poderosa e inteligente, um Deus infinito que está 

além do universo e nele se manifesta. Esse Deus é o Deus pessoal, separado do 

mundo, que criou o universo e o sustém. Os teístas creem que Deus pode agir 

no universo de maneira sobrenatural. (Geisler & Bocchino, 2003 p.58)  

Geisler e Bocchinho (2003) dão um quadro útil dos principais fundamentos do teísmo:  

Deus – É um só, pessoal, moral, infinito em todos os seus atributos. 

Universo – É finito, criado pelo Deus infinito. 

Humanidade (origem) – Somos imortais, criados e sustentados por Deus. 

Humanidade (destino) – Por escolha seremos eternamente separados de Deus ou 

viveremos eternamente com ele. 

Mal (origem) – É a privação ou imperfeição causada pela escolha. 

Mal (destino) – Será finalmente derrotado por Deus. 

Ética (base) – Os princípios éticos se baseiam na natureza de Deus. 

Ética (natureza) – Os princípios éticos são absolutos, objetivos e prescritivos. 

(pp.58-59) 

2) Ateísmo  

Concepção segundo a qual o universo físico é tudo que existe, sendo autossustentado (Geisler 

& Bocchino, 2003).  Não existe nenhum Deus além do ou no universo. Não existe nenhum 

Deus em lugar algum, nem no universo ou além dele.  Os mais conhecidos representantes 

do ateísmo são Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud e Jean-Paul Sartre (Mendes, 

2012). Mais uma vez, o quadro apresentado por Geisler e Bocchino (2003) pode ser útil:  

Deus – Não existe. Existe somente o universo. 

Universo – É eterno; ou casualmente veio a ser. 

Humanidade (origem) – Evoluímos, somos compostos de moléculas e não 

somos imortais. 

Humanidade (destino) – Não temos nenhum destino eterno e seremos 

aniquilados. 

Mal (origem) – É real, causado pela ignorância humana. 

Mal (destino) – pode ser derrotado pelo homem por meio da educação. 

Ética (base) – É criada pela humanidade e fundamentada na própria 

humanidade. 

Ética (natureza) – É relativa, determinada pela situação. (p.57) 

3) Panteísmo 

A Criação e o Criador são duas maneiras diferentes de perceber a mesma realidade. Deus é o 

universo, e o universo é Deus. A palavra panteísmo é de origem grega: παν (pan [“tudo”]) e 

θεος (Theos [“Deus”]). “Deus permeia todas as coisas e se encontra em todas elas”. O 

panteísmo encontra representatividade no hinduísmo, zen budismo, Ciência Cristã, 

Cientologia, e nas religiões da Nova Era (Geisler & Bocchino, 2003, p.57). Tudo é Deus. O 
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criador e a criação são duas maneiras de denotar uma realidade (Mendes, 2012). Abaixo, os 

principais ensinos do panteísmo: 

Deus – É um, infinito, normalmente impessoal; ele é o universo. 

Universo – É uma ilusão, uma manifestação de Deus, o único que é real. 

Humanidade (origem) – O verdadeiro eu (atmã) do homem é Deus (Brahman). 

Humanidade (destino) – Nosso destino é determinado pelos ciclos da vida, o 

carma. 

Mal (origem) – É uma ilusão causada pelos erros da mente. 

Mal (destino) – Será absorvido por Deus. 

Ética (base) – Os princípios éticos se baseiam em manifestações inferiores de 

Deus. 

Ética (natureza) – Os princípios éticos são relativos, transcendem a ilusão do 

bem e do mal. (Mendes, 2012, p.02) 

O Panteísmo afirma que Deus é tudo, o Ateísmo alega que não existe Deus 

algum, e o Teísmo declara que Deus criou tudo. No panteísmo, tudo é mente. 

De acordo com o ateísmo, tudo é matéria. Só o Teísmo afirma que tanto a mente 

como a matéria existem. Na verdade, enquanto o ateu acredita que a matéria 

produziu a mente, o teísta acredita que a Mente (Deus) produziu a matéria. 

(Geisler, 2010, p.16) 

4) Panenteísmo  

 O panenteísmo afirma que “Deus habita o universo da mesma forma que uma mente habita 

um corpo; o universo é o ‘corpo de Deus’” (Geisler, 2010, p.16). A palavra é formada por três 

vocábulos gregos: παν (pan [“tudo”]), ἐν (en [“em”]), e θεος (Theos [“Deus”]). Não se deve 

confundir panteísmo com panenteísmo. O primeiro significa que tudo é Deus, o segundo 

significa “tudo em Deus” (Geisler, 2002, p.682). Geisler apresenta um quadro das diferenças 

entre o teísmo e o panenteísmo: 

Quadro 5: Diferenças entre o Teísmo e o Panenteísmo 

 Teísmo Panenteísmo 

Deus é o Criador. Deus é o diretor. 

Criação é ex nihilo. Criação é ex materia. 

Deus é soberano sobre o mundo. Deus está trabalhando com o mundo. 

Deus é independente do mundo. Deus é dependente do mundo. 

Deus é imutável. Deus é mutável. 

Deus é absolutamente perfeito. Deus está se aperfeiçoando. 

Deus é monopolar. Deus é bipolar. 

Deus é realmente infinito. Deus é realmente finito. 

              Fonte: Adaptado de Geisler  (2002, p.682). 
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5) Deísmo  

O deísmo sustenta uma visão naturalista do universo, semelhante ao ateísmo, com a diferença 

fundamental de que enquanto este nega que o mundo teve sua origem em um Criador, aquele 

afirma que o mundo foi criado por Deus, embora negue a possibilidade de milagres. “Em 

suma, Deus criou o mundo, mas Ele não mais se envolve com o mundo criado. O Criador deu 

cordas na criação, como se faz com um relógio, e desde então o mundo segue o seu curso de 

maneira independente” (Geisler, 2010, p.17). 

O deísmo é a antítese do panteísmo. Este nega a transcendência de Deus em favor de sua 

imanência absoluta. Aquele nega a imanência de Deus em favor da sua transcendência. Suas 

crenças básicas são alistadas por Geisler em sua Enciclopédia de apologética, que são 

mencionadas de forma resumida (Geisler, 2002): 

Deus – Existe um Deus eterno, imutável, intangível, onisciente, onipresente, 

benévolo, verdadeiro, justo, invisível, infinito e perfeito. 

Universo – O universo é a criação de Deus, e opera por leis naturais que fluem 

da natureza de Deus. 

Deus e o universo – Deus é diferente do universo, e não se revela de outra 

forma além da criação. 

Milagres – Os milagres não acontecem. Ou Deus não pode intervir na natureza, 

ou não quer. Alguns afirmam que, como as leis naturais são imutáveis, intervir 

na natureza seria uma quebra da lei estabelecida pelo próprio Deus. 

Seres humanos – A humanidade foi criada por Deus e é capaz de viver 

alegremente no mundo. O ser humano é pessoal, racional e livre. 

Ética (base) – A base da moralidade humana é a natureza. O único princípio 

humano inato é o desejo pela felicidade. 

O destino humano – Alguns deístas creem na imortalidade da alma, outros não. 

Aqueles que acreditam na vida pós-morte entendem que as pessoas moralmente 

boas serão recompensadas, e as moralmente más, punidas. 

História – Em geral, a leitura deísta da história é linear e objetiva. Negam a 

intervenção sobrenatural de Deus na história. (Geisler, 2002, p.37) 

Historicamente, o deísmo ganhou força entre os séculos XVI e XVIII, mas declinou a partir 

do século XIX. Na Europa, sua força se concentrou na França e na Inglaterra, e na América 

ganhou terreno no final do século XVIII. O deísmo é um produto do iluminismo, baseado no 

racionalismo holandês e alemão.Seus principais proponentes foram François Voltaire, 

Thomas Jefferson e Thomas Paine. 

6) Politeísmo  

A palavra politeísmo é oriunda de dois vocábulos gregos: πολύς (polis [“muitos”]) e θεοϛ 

(Theos [“Deus”, “deuses”]). Trata-se da cosmovisão “que afirma a existência de muitos 
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deuses finitos no mundo”. Cada deus tem seu próprio domínio de atuação. 

Fundamentalmente, o politeísmo é uma negação do monoteísmo. No mundo antigo, os 

egípcios, gregos e romanos eram povos politeístas. Atualmente, os mórmons e os neo-pagãos 

(wiccas) representam essa visão de mundo. Há ainda o hinduísmo, no qual “o politeísmo e 

panteísmo se unem, propondo a existência de um Brahman impessoal. Muitos deuses existem 

além do mundo e nele. É a crença em muito deuses finitos, que influenciam o mundo. Quando 

um deus finito é considerado chefe sobre outros, a religião é chamada de henoteísmo (Geisler, 

2002). 

7) Naturalismo  

No teísmo, Deus é o Criador pessoal, e infinito, sustentador do cosmo. No deísmo, Deus é 

reduzido; ele começa a perder a sua personalidade, embora permaneça como criador 

sustentador do cosmo. No naturalismo, Deus é ainda mais reduzido, perdendo a sua própria 

existência. Uma das figuras importantes foi Julien Offray de La Mettrie (1709-1751), que 

afirmou que o Deus que existe é apenas criador do universo. Ele não está interessado de modo 

pessoal nele, tampouco em ser adorado por quem quer que esteja neste universo e assim a 

existência de Deus pode ser considerada como de nenhuma importância. La Mettrie foi um 

deísta teórico, porém, um naturalista prático.  

DEUS: A matéria  existe eternamente e é tudo o que há. Deus não existe. Carl Sagan, 

astrofísico e divulgador de ciência, afirmou: “ O cosmo é tudo o que é, foi ou será.” Nada vem 

do nada. Existe alguma coisa. Portanto, alguma coisa sempre existiu. Porém, essa alguma 

coisa, dizem os naturalistas, não é um criador transcendente, mas matéria do universo que 

sempre existiu.   

Seres humanos: são máquinas complexas. A grande maioria dos naturalistas concebe a mente 

como uma função da máquina. Pierre Jean Georges Cabanis (1757-1808) escreveu que o 

cérebro secreta o pensamento assim como o fígado secreta a bílis. William Barret, a partir de 

Descartes escreve: O homem, o microcosmo, é apenas uma outra máquina dentro da máquina 

universal que é o cosmo.  

Morte: é a extinção da personalidade e da individualidade, a matéria constituinte de um 

indivíduo é desorganizada na morte, então, aquela pessoa desaparece. Bertrand Russel 

escreve: “nenhum fogo, heroísmo ou intensidade de pensamento e sentimento podem 
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preservar uma vida individual além do túmulo”. A. J. Ayer também afirma: a existência de 

uma pessoa termina na morte.”  

Origem:  a origem da família humana está na natureza. A história natural principia com a 

origem do universo. Algo ocorreu muito tempo atrás, um big bang ou um sugimento súbito 

que desencadeou a formação do universo. A noção de um planejador, dotado de propósito, 

não é permitida pelos naturalistas. Richard Dawkins diz “a seleção natural é o relojoeiro cego, 

pois nada vê à frente, não planeja as consequências, não possui nenhum propósito em vista”.  

O naturalismo está muito vivo, pois domina as universidades, faculdades e escolas 

secundárias. Até o momento, nenhuma cosmovisão rival tem sido capaz de fazer-lhe frente, 

em que pese ser justo afirmar que o século XX forneceu algumas opções poderosas e o teísmo 

esteja experimentando um tipo de renascimento. Uma das razões que torna o naturalismo tão 

persistente é que ele dá a impressão de ser honesto e objetivo, ou seja fundamentado em fatos 

e nos resultados seguros da investigação científica ou da erudição (Sire, 2009). 

8) Niilismo  

Nega até mesmo a realidade de sua própria existência, em outras palavras, o niilismo é a 

negação de todas as coisas, conhecimento, ética, beleza, realidade. Nenhuma afirmação possui 

validade, nada tem significado. Tudo apenas existe.  

Ser humano: são máquinas conscientes sem a capacidade de afetar os seus próprios destinos, 

ou realizar algo significativo.  

Os fios do niilismo epistemológico, metafísico e ético se entrelaçam para formar uma corda 

para envolver toda uma cultura. O nome desta corda é perda de significado (Sire, 2009). 

9) Existencialismo  

Existem duas formas de existencialismo, o existencialismo teísta e ateísta.  

O existêncialismo teísta surgiu com Kierkegaard como uma resposta ao teísmo morto e a uma 

ortodoxia morta, e com Karl Barth, como uma resposta à redução do crsitianismo a uma mera 

moralidade. Isso deu lugar ao subjetivismo, elevou a religião da história e concentrou sua 

atenção no significado interior.  
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Os seres humanos: são seres pessoais que, quando chegam à plena consciência, descobrem-se 

em um universo hostil; se Deus existe ou não é uma questão difícil a ser resolvida, não pela 

razão, mas por meio da fé.  

O existencialismo ateísta veio à tona com Jean Paul Sartre e Albert Camus, como uma reação 

ao niilismo e a redução das pessoas a insignificantes engrenagens dentro do maquinário 

cósmico. Isso levou a uma volta subjetivista, elevou a filosofia da objetividade e criou 

significado a partir da afirmação humana.  

Universo: é composto apenas por matéria. Assume-se que o mundo existia muito antes de o 

homem entrar em cena. É estruturado ou caótico.  

10) Pós-Modernismo  

Nega a existência de qualquer verdade universal e questiona toda a cosmovisão.  

Três valores são unificadores: (1) um comprometimento com o relativismo; (2) uma oposição 

às meta-narrativas, ou explicações totalizadoras da realidade que são verdadeiras para todas as 

pessoas em todas as culturas; (3) a ideia de realidades culturalmente criadas. Cada um desses 

comprometimentos tem o propósito de negar que exista uma cosmovisão ou um sistema de 

crenças que possa ser considerado como Verdade absoluta. 

De seguida é apresentado um quadro 6 com uma breve síntese de cosmovisões, segundo 

Santos Sobrinho (2017):  

  

 



 

 

 

 

  

 
Principais Cosmovisões 

Cosmovisões Bases filosóficas Principais teóricos Crenças Visão de Deus Visão Moral/ Ética 

Cosmogonia e 

Antropogonia. 

Origem das coisas 

Visão da existência Visão de Futuro 

1.Secularismo  

 

A vivência da pós-

modernidade. O que 

pertence ao mundo. 

Estado Laico, Liber-

dade de consciência, 

Cientificismo 

Diderot, Voltaire, 

Espinoza, Locke, 

Paine, Madisson, 

Jefesson. 

Dietrich  Engenhoff– 

Criou a visão de 

secularism como 

distân-cia da religião. 
Ateus – Russel, 

Ingersoll  

Rejeita a fé e a religião 

Não existe pecado 

Reencarnação ou 

aniquilação 

 

Não concebe Deus 

Deus não interfere 

Deus não é importante 

ou subjetivo.  

(Secularismo religioso) 

 

Valores objetivos da 

humanidade. Valores 

sociais e pessoais. 

Individualismo 

Egocentrismo . 

Diverge entre Cria-

cionismo, evolucionis-

mo e Criacionismo 

Deísta. 

Visão Utilitarista 

A vida é pautada nas 

decisões do próprio 

homem dissociado de 

religião. 

Carpe Diem 

Vivem pelo senso 

comum.  

Reencarnação ou 

aniquilação. 

Aproveite o dia. 

2.Animismo 

 

Cada força da Natureza 

tem alma.  Orgãos tem 

alma. 

Taylor, Spicer, Charles 

Robert 

Força visível. E 

invisível 

Espírito nas coisas, 

mesmo nas 

inanimadas. 

 

Panteísmo, xintoísmo 

e budismo 

A Natureza é única, é 

Deus. 

Filosofia primitiva. 

Deus como Juiz que 

julga. A quem vc vai 

prestar contas enquanto 

está vivo. Doenças 
como acerto de contas. 

As forças da natureza 

são Deuses. 

O homem pertence à 

natureza. 

Harmonia com a 

natureza 

Um ser superior que 

criou o mundo e o 

homem 

 

A alma pode viver. 

Tem existência 

própria, reencarna, mas 

pode deixar de existir. 

A alma pode viver . 

Tem existência 

própria, reencarna, mas 

pode deixar de existir. 

3.Deísmo 

 

Deus criou e deixou 

por conta. Deus 

distante.  

Aristóteles, Leland, 

Herbert, Hume, 

Hobbes Voltaire, 

Charles Blunt entre 

Outros 

Deus é criador, mas 

não é mantenedor. 

Se revela pela ciência e 

natureza. 

 Não existe anjos nem 

demônios. 

Deus criador que não 

interage com o mundo 

criado. 

Não crê na Bíblia, nem 

em religião. 

Limitado à Razão 

humana 

Deus não se interfere 

nas questões  

 Deus  criou o universo 

e o homem. Deixou 

por conta. 

Fomos criados e 

programados apenas à 

vida. 

Aniquilação. 

4.Naturalismo 

 

Tem bases no realismo. 
Homem como produto 

natural.  

Criação do Ex nihilo 

Hipollyte Taine, 
Auguste Comte, 

Darwin – Heráclito, 

Parmênides, Tales, etc. 

A Natureza existe por 
si.  

Corrente de causa e 

efeito. 

Evolução.  

Não existe Deus. 
Nega a 

sobrenaturalidade  e a 

existência de Deus 

 

Não existe verdade 
absoluta. Verdade 

fenomenológica 

Busca da verdade, 

Autônoma e 

situacional 

Provém do indivíduo e 

do seu interesse. 
Falta a moral objetiva 

É controversa. 

Surgimento espontâneo 
da vida  

Ou sempre existiu 

Homem fruto do acaso 

Teoria evolucionista 

Constante processo 
evolutivo 

Forjado pela evolução 

Futuro incerto. 
História natural 

História da 

humanidade termina 

com sua morte. Legado 

para os pro 

5.Niilismo Nega a filosofia mas 

essa já é uma filosofia. 

É impossível não 

existir filosofia. 

Nega a própria 

existência. Nega as 

verdades obsolutas e 
Deus também. Vem do 

Latim e significa. Nada 

Nietzsche, Darwin, 

Spencer, Gógyas, 

Dostoievsky, 

Torgueniev. 

 

Niilismo Passivo – 

Pode haver mudança 

do indivíduo sem 

mudar os valores. -- 

Niilismo ativo a 

mudança dos valores 

Nada tem valor nem 
sentido. Não creem em 

nada nem na própria 

existência. 

Não crê em Deus 

Deus não existe Deus 

está morto. 

Ética não está 

associada às questões 

religiosas 

Luta contra opressão. 

Vale a vontade de cada 

um. 

Verdade não importa. 
É subjetiva e o homem 

depende de si mesmo. 

Tudo obra do acaso 

Se algo existe obra do 

acaso. 

Não existe propósito 

na existência. 

Carpe dien 

Morreu, acabou. 

Quadro 6: Breve síntese de cosmovisões 

 



 

 

 

 
6.Existencialismo 

 

Sócrates, Agostinho, e 
Filósofos pré-modernos. 

Fixa-se na existência  

dos Indivíduos. 

A existência precede a 

essência (Sartre) 

Teísta e ateísta 

Shopenhaur, Albert 
Camus, kiekegard, 

Sartre , Heidegger. 

Husserl 

Cada indivíduo tem a sua 
essência. Tudo centra-se no 

indivíduo  e ele constrói a 

sua vida. 

Não acreditam em 
Deus. O que importa 

é a existência. Alguns 

acreditaram num ser 

superior. 

Deus é uma válvula 

de escape para a 

humanidade 

Dissociada de Deus. 
Coletiva e pessoal 

O bem é o que cada um 

escolhe, pois cada um 

quer o bem 

Simplesmente existe. 
Mundo material 

(objetivo) 

Subjetivo (a 

consciência de cada 

um) 

A existência precede 
a essência. 

A essência da 

Cosmovisão. 

Carpe Diem 

O homem dá sentido 

à própria vida. 

Ilusão necessária para 
manter a vida. 

O pensar no futuro 

estraga o presente. 

7.Pós modernismo 

 

Crítica à filosofia 

continental. Influência 
Fenomenológica 

Existencialismo 

Estruturalismo  

Realidade se cria, é ser, 

é a liberação e sem 

sentido evidente. 

Heidegger, 

Foucault, Derrida, 
Rorty, Nietzche,  

Baudrllard, 

Baumam, 

Boaventura Santos 

Duendes, Tarot, gnomos, 

cabala, horóscopos, 
quiromancia, cartomancia, 

esoterismo. 

Materialismo. Valoração do 

ser pelo ter. 

Relativismo e subjetivismo 

O homem não 

conhece o absoluto. 
Pode existir o bem 

sem Deus 

A  morte de Deus – 

Deus a serviço do 

homem 

Consumismo.  

Moral subjetiva. 
Subjetivismo e 

relativismo 

Não existe pecado. 

Liberalismo 

Criacionismo x 

evolucionismo 

Valor à estética, 

capitalista, histeria 
coletiva 

Imediatismo 

Indefinição 

Renovação 

Evolução tecnológica. 
 

8.Monismo Panteísta 

 

Toda realidade é uma 

essência . Deus é tudo. 
Fora disso é ilusão. 

Oposição ao pruralismo 

Parmênides, 

Spinoza Friederich, 
Schelling,  Paul 

Tillich 

Carma, Brahma (Unidade 

com a divindade vc é Deus,  
Reencarnação – influnecia o 

budismo e induísmo. 

 

Somos deuses. Deus é 

o cosmos e dele tudo 
advem. Nada existe 

sem Deus. 

 

Não existe certo e 

errado .  
A busca da felicidade – 

Não se pode extrapolar 

o direito do outro 

Surge do Deus 

infinito. 
Reencarnação 

cumprindo o Carma. 

Um elemento 

impessoal. Deus é 
esse elemento e a 

existência é em 

função dele 

O mundo indo mal a 

pior e o homem 
reencarna. 

Você colhe o que 

plantou. Pagará o seu 

carma. 

9.Dualismo Pagão 

 

Forças opostas na 

natureza e no Universo. 

Bem/mal.  

Forças opostas que co-

existem.  
Politeísmo e idólatra 

(homem do campo) 

Paganismo –(forma 

perjorativa atribuída aos 

cultos não cristãos) 

Platão,  Aristóteles 

Decartes, 

Melbranche,  

Agostinho, Tomás 

de Aquino. 

Matéria separada de espírito 

Guerra de espírito 

Forma e matéria. 

Diferentes mundos: Inferior 

e superior. 
Valorização das Almas. 

Não acredita em demônios 

Divindade como 

subdivisão da 

realidade 

 

Ligado a fazer o que é 

correto. 

Criação de Deus 

Marduque e Tiamat 

Cada pessoa tem uma 

sina a cumprir. 

Perene – reencarna. 

Transmigração das 

almas. 

10.Dualismo 

Natureza/ 

Graça 

Natureza dual. Matéria e 

graça divina.  

Origem em Deus e é 

inseparável. 

Platão e 

Aristósteles 

Agostinho, Tomás 

de Aquino. 
Vollenhover, 

Francis Schaffer, 

Dooyweerd. 

Visão mística da 

espiritualidade. 

União entre alma e corpo. 

Livre arbítrio 
Graça da natureza – dádiva 

divina 

Crer antes de entender. 

Junção da Razão grega com 

a teologia. 

Deus superior Influência pagã. 

Graça para alguns 

Graça pela pinitência 

Livre arbítrio 
Responsabilidade moral 

Criação divina do 

homem e do mundo. 

 

 

Mundo sensível e 

inteligível. 

Liberdade do mundo 

presente. 

11.Dualismo 

Natureza/ 

Liberdade 

 

Dois sistemas 

convivendo em conflito. 

Preso na natureza e 

sonho de liberdade 
(racional) 

Platão, Aristóteles, 

Descartes. 

Corpo e Alma 

Universo do pensamento e a 

liberdade de agir. O 

Materiala e o imaterial 

Negação de Deus. 

Exclusão de Deus. 

 

Conflito entre liberdade 

e Determinismo 

Evolucionismo 

Surgimento  pela 

natureza 

Existência 

contraditória entre a 

prisão determinista e 

a liberdade 
racionalista 

A alma imortal 

pregada por Platão. 

12.Teísmo Bíblico 

 

A existência de Deus, da 

sua Natureza e seus 

atributos. 

Agostinho, Paulo, 

Sire, 

Mono teísmo, Politeísmo e 

Henoteísta. Teísmo aberto, 

Paneteísmo, 

Deus pessoal, infinito.  

Criador  e mantenedor 

Pessoal presente e 

amigo. Que se 

relaciona com o  

homem 

Deus é a fonte da moral 

exposta em sua Lei e do 

mundo físico. A ética é 

prática da sua Lei 

Deus criou o 

Universo. 

Deus criou o homem. 

Existe um propósito 

divino para a vida do 

homem. 

A redenção do Ser 

humano. Restauração 

da terra . com a volta 

de Jesus 

Adaptado de Santos Sobrinho (2017). 
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M. Santos (1955) exemplifica os componentes inerentes à cosmovisão “Além das 

cosmovisões fornecidas pela ciência e pela filosofia, pode-se também enumerar as 

determinadas pela psicologia, pela raça, pela classe social, pela cultura histórica, bem como as 

fornecidas pela biologia, pela matemática, pela física” (p.19). Buber (1962) não via 

possibilidades de fazer um trabalho de formação isento de visão de mundo. Em concordância, 

Rohr (2013) reforça que o trabalho educacional fundante é responsável pelo processo em que 

o membro de uma visão de mundo se decide por ela, em que se familiariza com ela, em que 

busca aprofundar esses conhecimentos de tal maneira que ele se identifica com as 

repercussões que essa visão nele provoca, na concretude da sua vida. Alguém pode nascer e 

crescer numa visão de mundo. Pode-se socializar e aculturar nela. Mas se ele não passa por 

um momento em que ele mesmo se decide por ela, ela não é verdadeiramente dele. Ele precisa 

se apropriar dela no sentido de reconhecê-la como sua, sentindo-se autêntico consigo nessa 

vivência. Como Buber (1962) ainda exemplifica que o trabalho formativo educa os 

participantes de todas as visões de mundo para a autenticidade e verdade. Ele educa todos 

para levar a sério a própria visão de mundo, partindo da autenticidade do fundo e indo em 

direção à verdade do alvo. 

Não conseguimos excluir-nos a nós próprios. Nós transportamo-nos sempre a 

nós mesmos, com a nossa situação histórica, a nossa experiência concreta de 

nós e do mundo, o nosso horizonte de compreensão. A pré-compreensão 

concreta que daí resulta, ainda que seja possível, não deve ser eliminada. Ela é a 

condição indispensável para podermos perguntar pelo homem. (Coreth, 1988, 

p.19) 

Segundo Pestalozzi, cit. por Incontri (1997), sobre as crenças,  a religião moral, é aquela que 

conduz à autonomia moral, pois representa a valorização da interioridade e integridade, 

através do reconhecimento da essência divina presente em cada ser humano e da proposta de 

um estilo de vida responsável e autônomo. A religião moral definida por Pestalozzi é aquela 

que propicia a liberdade de não escravizar-se aos próprios instintos e a autonomia de 

transcender a moral social, permitindo ao ser humano agir responsavelmente conforme a 

única moral verdadeira e possível que é aquela assumida pela consciência individual. 

Em linha com a CRP, a LBSE afirma, nos artigos 3º e 4º, que um dos princípios norteadores 

do sistema educativo é:  “b) contribuir para a realização do educando, através do pleno 

desenvolvimento da personalidade, da formação do carácter e da cidadania, preparando-o para 

uma reflexão consciente sobre os valores espirituais, estéticos, morais e cívicos e 

proporcionando-lhe um equilibrado desenvolvimento físico” (p.6). De acordo com a 
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publicação Global competency for an Inclusive World (OCDE, 2016), a competência global 

requer numerosas habilidades/aptidões, incluindo a capacidade de compreender crenças e 

sentimentos de outras pessoas, e ver o mundo de acordo com as suas perspectivas.  

Pode resumir-se dizendo que  cosmovisão (visão de mundo)   é a orientação cognitiva 

fundamental de um indivíduo ou de toda uma sociedade. Essa orientação abrange sua filosofia 

natural, seus valores fundamentais, existenciais, normativos, suas emoções e sua ética, sua 

ideologia ou seja a imagem do mundo imposta ao povo de uma nação ou comunidade, 

cosmovisão portanto, refere-se ao quadro de ideias e crenças pelas quais um indivíduo 

interpreta o mundo e interage com ele. 

Portanto, esta pesquisa também analisou a cosmovisão dos estudantes centrada em suas 

crenças, tendência evolucionista ou criacionista, pois, para  compreender  o  que  pensam e 

seus argumentos,  é necessário, antes, ter em conta os conceitos que fundamentam e norteiam 

sua concepção de homem e  de  mundo e, desta forma, perpassam pelas crenças e muitas 

vezes religião.  

2.2.1.11. Religião e religiosidade  

Cícero considerava que “religião” (religio) provinha de relegere (ler de novo, observar algo 

atentamente). Existem ainda perspectivas diferentes (Lactâncio; S. Agostinho) que afirmavam 

que o vocábulo derivava de religare (tornar a ligar) ou de reeligere (eleger de novo a Deus). 

Qualquer uma destas origens parecia referir-se à religião como uma união voluntária do 

homem à divindade através de diversos cultos e ritos (J. Oliveira, 2000). Podemos encontrar 

olhares sobre a religião como os de Batson, Schoenrade e Ventis (1993), que a definem como 

aquilo que os indivíduos fazem para lidar com as questões com que são confrontados ao 

estarem conscientes de que estão vivos e de que vão morrer; a visão de Peteet (1994) de que a 

religião se traduz em compromissos do sujeito com crenças e práticas características de 

tradições específicas; a perspectiva de Dollahite (1998) sobre a religião como uma aliança 

baseada na fé da comunidade com ensinamentos e narrativas que procuram enaltecer o 

sagrado; a de Koenig, McCullough e Larson (2001) que se referem à religião como um 

sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos que potenciam o contacto com o 

divino ou transcendente; e até mesmo a definição de Pargament (1997) da religião enquanto 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_natural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_natural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_(filosofia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
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procura de significado associado ao sagrado, onde tanto o processo como o objetivo final 

possuem valor espiritual. 

Enquanto algumas religiões enaltecem a importância da comunhão e da sua influência na 

conduta social, como é o caso do Judaísmo, Cristianismo, outras, como por exemplo o 

Budismo ou o Hinduísmo, enfatizam a especulação mística. As religiões podem ser 

entendidas como uma forma de interpretar o dualismo encontrado entre os aspectos que 

circundam a realidade da experiência humana (presente nas vivências do homem) e uma 

realidade alternativa ligada ao divino ou transcendente (Greenberg & Witzum, 2001).  

De acordo com J. Oliveira (2000), podemos encarar a religião como um conjunto de doutrinas 

e práticas que visam o contacto do homem com o divino ou sobrenatural, onde o homem é 

visto como elemento superior do qual se faz dependente pela fé. 

A religiosidade pode ser interpretada como a inclinação natural do homem para os 

sentimentos religiosos e abertura ao sobrenatural de um modo mais comprometido e difuso. A 

religiosidade inclui comportamentos, atitudes, valores e crenças, sentimentos e experiências 

(Taylor, Mattis & Chatters, 1999, cit. por A. Ferreira, Pinto & Neto, 2012). A. Ferreira et al. 

(2012) acrescentam ainda que a religiosidade se encontra relacionada com o nível de 

aceitação ou ligação que os indivíduos possuem face à instituição religiosa, particularmente 

no que respeita à frequência da igreja, participação em atividades religiosas e ao modo como 

são vividas as crenças e rituais. Alguns investigadores nesta área caracterizavam a 

religiosidade como um fenómeno centrado na adesão a crenças e práticas, podendo incluir 

aspectos individuais e institucionais, definindo o indivíduo religioso como alguém que, para 

além de possuir crenças, valoriza de algum modo uma instituição religiosa (Koenig et al., 

2001; Lukoff, 1992; Miller & Thoresen, 2003; Spilka & McIntosh, 1996, cit. por Faria & 

Seidl, 2005). No âmbito deste estudo, elegeu-se o conceito de religiosidade apresentado como 

a representação de uma crença e práticas Fundamentadas em uma religião (Koening et al., 

2001).  

A juventude é também “uma fase propícia ao estudo da religiosidade, pois ela se torna mais 

visível quando muitos indivíduos, sobretudo universitários, se despem das roupagens 

herdadas e empreendem uma travessia que é singular e geracional” (J. Ribeiro, 2009, p.15). 

Assim, como o campo das escolhas existenciais importantes para a vida “... a religião também 

é um campo de experimentação e de escolha para os jovens, mesmo que em todas essas áreas 
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da vida as decisões não sejam definitivas e irreversíveis” (S. Rodrigues, 2012, p.263), 

portanto, diante do processo de passagem da adolescência para a fase universitária, a realidade 

do “pequeno mundo” vivido no âmbito familiar até o final da adolescência é então 

confrontada à realidade da universidade cuja função é abrir as portas do estudante para o 

“grande mundo” da sociedade. Esse confronto de realidades põe em questão a plausibilidade 

(Berger & Luckmann, 1996) dos esquemas de pensamento, valores e comportamentos 

adquiridos no âmbito familiar. É evidente que isso inclui a religiosidade, momento para a 

experiência do transcendente. A reação de cada religião – como expressão institucionalizada 

daquele contexto inato - será diferente (P. Oliveira & Panasiewicz, 2014).  

Portanto, a educação deve levar em conta o ser completo com todas as suas dimensões, não 

valorizando mais uma dimensão em detrimento de outras ou até mesmo excluindo dimensões 

do seu currículo. “Educar para compreender as matemáticas ou uma tal disciplina é uma 

coisa, educar para a compreensão humana é outra…é impossível conceber a unidade 

complexa do humano por intermédio de uma educação disjuntiva” (Morin, 2002b, p.52) ou 

seja, uma educação que não leve em consideração as dimensões do ser humano, não está 

educando para a compreensão humana, bem como no amplo leque das dimensões humanas 

que compõem o ser holístico, a também importância da dimensão religiosa, que como se pode 

verificar, apoiado nas palavras de Silveira, Oliveira, Riske-Koch e Cecchetti (2006), “a 

dimensão religiosa faz parte da cultura humana, presente em todos os povos, em todas as 

épocas históricas. Nesse sentido, embora diferentes, todas têm algo em comum: a busca de 

uma relação com o mundo metafísico e suas respostas” (p.03). Bem como a procura de 

significado para a sua vida, sua existência no mundo, para entender a relação entre a vida e a 

morte, entre o natural e o sobrenatural, sagrado e profano (Frankl, 2005). 

A religião sempre foi um fenômeno sociocultural inevitável quando se tenta analisar e 

compreender qualquer sociedade ou o homem. Já os chamados clássicos da sociologia 

(Comte, Durkheim, Marx, Weber e Parsons, entre outros) manifestaram a importância desta 

questão para compreender a origem, a natureza e o sentido das sociedades modernas (Zepeda, 

2010). Alguns autores chegaram a pensar que com a modernização da sociedade a religião 

poderia decrescer ou até desaparecer, devido a alteração do papel central desempenhado pela 

religião em sociedades tradicionais, como elemento legitimador e integrador. A este conjunto 

de mudanças pelo qual a religião perde sua relevância social, ideológica e institucional é 

usualmente conhecido como secularização (Marramao, 1988). A secularização foi tida por 
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diversos teóricos (Comte, Spencer, Marx) como uma dinâmica de emancipação cujo fim 

levaria a uma sociedade “sem religião” (Zepeda, 2010). Portanto, o pressuposto do 

pensamento iluminista que preconizava a incompatibilidade entre o pensamento racional e a 

religião marcariam as reflexões sobre a secularização como teoria explicativa do declínio da 

religião na modernidade. Porém, a religião tem sido persistente e em muitos casos, tem sido 

crescente na dinâmica social de nossas sociedades hipermodernas e globalizadas segundo 

Giddens (1990), por consequência da modernidade radicalizada, que proporcionou as 

condições socioinstitucionais (capitalismo, industrialização, comunicação de massa, 

urbanismo, estado nacional etc.) e o imaginário cultural (que inclui diferentes formas de 

racionalidade, cosmologia, valores, crenças, conceitualização do tempo e espaço) (Tomlinson, 

2001, capítulo 2). Contudo, se por secularização entende-se o processo pelo qual a religião 

tende a desaparecer inevitavelmente nas sociedades modernas, vários fatos históricos e a 

discussão sociológica mostraram que tal afirmação é insustentável, já que a religião em vez de 

desaparecer, como haviam sugerido diversas vozes desde o século XIX, não somente resistia 

nas suas diversas formas, como também começava a se assistir o surgimento de novos 

movimentos religiosos. Lilian Voyé, cit. por Zepeda (2010), sustenta que, perante o 

desencantamento dos “metarelatos” científicos, éticos, nacionalistas e de identidade específica 

do novo contexto, as tradições religiosas são requeridas com frequência por conta de sua 

capacidade de outorgar sentido, identidade e um horizonte de valores para os indivíduos. Em 

contexto pós-moderno e globalizado, surge uma “ressacralização”, ou seja, ressurgimento e à 

revalorização da religião, assistimos atualmente ao surgimento de novas formas de religião 

com expressões nos níveis individual, grupal e social (Beyer, 1999). Que não supõe o retorno 

à situação religiosa pré-moderna de hegemonia de grandes instituições religiosas, a religião 

também não parece estar condenada a desaparecer, mas sim a transformar-se, esse novo 

contexto conduz à revalorização do plano simbólico e à necessidade de se dar sentido à vida, 

elementos que estão intrinsecamente articulados em todas as tradições religiosas. Podemos 

observar uma religiosidade permanente e exuberante, o que mostra que modernidade e 

religião não são incompatíveis. Isso possibilita a existência da tolerância religiosa, como 

também sua revalorização na esfera pública. Habermas considera as tradições éticas ou 

religiosas imprescindíveis para a sustentação do Estado liberal (Habermas, 2004), Durkheim, 

por exemplo, afirma que “há algo eterno na religião que está destinado a sobreviver a todos os 

símbolos particulares com que sucessivamente se tem revestido o pensamento religioso” 

(Durkheim, 1982, p.387), com o qual deixava aberta a possibilidade de refletir que apesar do 
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tempo, das mudanças e perda da influência social, a religião permanece, por ser algo 

intrínseco do ser humano, sua dimensão religiosa, por busca das respostas e de sentido. 

Durante milénios, crenças religiosas foram transmitidas de geração em geração, com melhor 

ou pior aceitação, alterando-se, refinando-se e dando lugar à miríade de denominações, hoje 

existentes. Apesar de o conteúdo específico das crenças espirituais variar, todas as culturas 

têm um conceito de uma força última, transcendente, sagrada e divina (Peterson & Seligman, 

2004).  

Intelectuais e cientistas previram que a religiosidade desapareceria ou decresceria ao longo do 

século XX, mas o que ocorreu foi um aumento do interesse dos pesquisadores pela temática 

da religiosidade e espiritualidade, pois se percebe o aumento de publicações tanto em países 

desenvolvidos como em desenvolvimento, incluindo periódicos de alto impacto (Lucchetti, 

2013). 

Segundo a pesquisa da empresa WIN/Gallup International (2015a), feita com 64 mil pessoas 

em 65 países, também aponta que a religião continua sendo importante mesmo entre as 

gerações mais jovens. Segundo a pesquisa, 67% dos entrevistados de 25 a 34 anos professam 

algum tipo de fé. Se entre aqueles sem nenhum tipo de educação formal a taxa de religiosos 

foi de 80%, entre os que possuem ensino secundário ou universitário completo ela chegou a 

60%. Entre os que fizeram mestrado e doutorado, a taxa sobe para 64%. No entanto, a Europa 

Ocidental e Oceania aparecem como as regiões mais divididas a respeito da religiosidade. Em 

ambas, quase metade dos entrevistados diz não praticar religiões ou ser ateu convicto. “O 

estudo revela que o total de pessoas que se consideram crentes é, na verdade, alto. E com a 

crescente tendência global de uma juventude religiosa, podemos assumir que o número de 

crentes continuará aumentando”, diz Jean-Marc Leger, presidente da WIN/Gallup 

International (2015b). 

Já segundo o estudo do Pew Research Center (2015), o perfil religioso do mundo está em 

rápida mudança, impulsionado principalmente por diferenças nas taxas de fertilidade e o 

tamanho das populações juvenis entre as principais religiões do mundo, bem como por 

pessoas que mudam de fé. A figura 11 detalha a composição religiosa que foi estimada de 198 

países e territórios para 2010 a 2050, neste caso apresentamos em destaque onde aparecem o 

contexto desta pesquisa, Europa e América Latina. 
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Figura 11. Perfil religioso do mundo 

Fonte: Pew Research Center (2015). 

O maior número ainda são os cristãos, tanto na Europa quanto na América Latina.  

2.2.1.12. Uma breve visão do campo religioso em Portugal 

Na Europa, a média da população que frequenta os cultos religiosos é de 31,6%, variando 

entre os países Moreira-Almeida (2010). No entanto, segundo dados do estudo WIN/Gallup 

International (2015b), a Europa ocidental e Oceania aparecem como as regiões mais divididas 

a respeito da religiosidade. Em ambas, quase metade dos entrevistados diz não praticar 

religiões ou ser ateu convicto.  

Portugal segue o princípio da separação entre Estado e Confissões Religiosas (Lei n.º 

16/2001, de 22 de junho). Segundo esta lei, o Estado Português é não-confessional; isto 

significa que não adopta qualquer religião oficial, nem se pronuncia sobre questões religiosas 

e não programa a educação ou a cultura segundo directrizes confessionais. Na CRP pode ler-

se no seu artigo 41, ponto 4º.  

No Recenseamento Geral da População de 2011 (Instituto Nacional de Estatística [INE], 

2012), para um total de 8.989.849 inquiridos sobre a sua pertença religiosa, surge o seguinte 

perfil: 

Católicos – 7.281.887 

Não Sabe/Não Responde – 744.874 

Sem Religião – 615.332 

Outros Cristãos (que não católicos, ortodoxos ou protestantes) – 163.338 

Protestantes – 75.571 

Ortodoxos – 56.550 

Outros Não Cristãos (que não judeus ou muçulmanos) – 28.596 

Muçulmanos – 20.640 

Judeus – 3.061 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Separa%C3%A7%C3%A3o_Igreja-Estado
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Os católicos, portanto, segundo o censos de 2011 ([INE, 2012), compõem cerca de 81% da 

população portuguesa. A Igreja Católica, principalmente pelo grande número de católicos 

portugueses e por força do legado histórico e da tradição católica, continua a ter um peso na 

sociedade e na cultura portuguesa. Como por exemplo, muitos feriados públicos, festividades 

e costumes portugueses têm uma origem e/ou conotação religiosa católica. Mas, este peso e 

influência na vida social diminuiu-se drasticamente ao longo destas últimas décadas. Este fato 

preocupante para a Igreja Católica exprime-se, como por exemplo, na legalização 

do aborto em Portugal, a pedido da mulher até às 10 semanas de gestação, na diminuição do 

número de católicos que assistem à missa dominical e que comungam (revelando perda de 

religiosidade no seio da sociedade). Segundo o estudo “Identidades religiosas em Portugal, 

representações, valores e práticas” do Centro de Estudos de Religiões e Culturas da 

Universidade Católica Portuguesa,  patrocinado pela Conferência Episcopal Portuguesa,  

baseado num inquérito a cerca de quatro mil pessoas com pelo menos 15 anos (Cerc, 2012, 

cit. por Agência Lusa, 2017), os católicos desceram de 86,9% para 79,5%, os mesmos 

resultados mostram que o total de portugueses que vão à missa com regularidade é de 45,7%. 

Entre a população que se identifica com uma posição religiosa, os católicos baixaram de 97% 

para 93,3%. Nesta mesma grelha de análise, as categorias que mais cresceram foram os 

protestantes e evangélicos, bem como os que se definem como “crentes sem religião”. Por 

categorias, o aumento verificado foi de 1,7 para 3,2 nos indiferentes, de 1,7 para 2,2 nos 

agnósticos e 2,7% para 4,1% nos ateus. Mas apesar do declínio da religiosidade entre as 

camadas mais jovens e urbanas, a religiosidade católica continua ainda a marcar 

profundamente a tradição e a cultura portuguesas.  

A figura 12 detalha a composição religiosa estimada para 2010 a 2050 em Portugal, segundo 

o estudo do Pew Research Center (2015).  

 

 

Figura 12. Composição religiosa em Portugal estimada para 2010-2050 

Fonte: Pew Research Center (2015). 

Segundo o estudo Special Eurobarometer (European Commission, 2005), cerca de 81% da 

população portuguesa indicou que "Acredita em Deus", cerca de 12% "Acredita que existe 

alguma forma de espírito ou força da vida" e ainda cerca de 6% "Não acredita que exista uma 

força divina, Deus ou força vital". 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Censo
https://pt.wikipedia.org/wiki/2011
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feriado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aborto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religiosidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/2005
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
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2.2.1.13. Uma breve visão do campo religioso no Brasil 

Segundo R. Sousa (2013), o campo religioso brasileiro é dominado pela matriz do 

cristianismo, pois, o catolicismo e protestantismo abarcam 90% dos brasileiros afiliados a 

alguma religião e reintera que a vinculação entre o cristianismo e a população brasileira tem 

raízes históricas profundas e sendo que o catolicismo trazido pelos portugueses, sempre esteve 

intimamente vinculado à cultura e identidade brasileira, passando pela expansão e 

consolidação a partir da segunda metade do século XIX, com a revitalização do catolicismo 

na Europa, que influenciou o crescimento de novas práticas religiosas e devoções no Brasil e 

no final século XX pode-se reconhecer um franco declínio do catolicismo no Brasil.  

O campo religioso no Brasil sofreu grandes transformações nas últimas décadas que levaram a 

fragmentação institucional e à intensa circulação de pessoas pelas novas alternativas 

religiosas.  

Conforme estudos divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, a queda do catolicismo chegou 

a 68,4% em 2009; enquanto que os evangélicos, tanto os tradicionais como os pentecostais, 

registraram um crescimento de 20,2% nessa década (Neri, 2011). 

Os dados nacionais do censo de 2010, publicados pelo IBGE, em 2012, evidenciam uma 

diminuição dos católicos apostólicos romanos em relação ao censo 2000, de 73,5% para 

64,6%, num período de dez anos. O contrário ocorre com o segmento protestante, que 

aumentou de 15,4% para 22,1%, no tempo referido, número que representa em torno de 16 

milhões de brasileiros. O mesmo ocorreu com o espiritismo, que aumentou 0,7%, chegando 

aos 2% de representação. As pessoas que se declararam sem religião também tiveram um 

aumento de 2,5 milhões, aos seus 12,5 milhões, anteriormente registrados. Segundo a figura 

13, com dados do estudo do Pew Research Center (2015) estimada para 2010-2050, os 

cristãos no Brasil representam a maioria da população. 

Figura 13: Composição religiosa no Brasil estimada para 2010-2050 

Fonte: Pew Research Center (2015). 

Os países com mais religiosos na América Latina, de acordo com a pesquisa WIN/Gallup 

International (2015b), são:  
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1. Colômbia (82%) 

2. Peru (82%) 

3. Panamá (81%) 

4. Brasil (79%) 

5. Argentina (72%) 

6. Equador (68%) 

7. México (68%) 

Demonstrando também por estes dados que a população brasileira é também religiosa. Apesar 

de que nenhum dos sete países latino-americanos onde a pesquisa foi feita aparece entre os 

dez países mais religiosos do mundo, pois, de acordo com o levantamento, o país que lidera o 

ranking de mais religiosos é a Tailândia, onde 94% dos entrevistados se disseram crentes, e o 

Brasil está em 23º lugar mundial, com 79% dos entrevistados se dizendo crentes. 

2.2.1.14. Breve visão acerca das tendências de cosmovisão evolucionistas 

e/ou criacionistas 

Quando se fala em religião, existe também as diferenças de posicionamento quanto as 

tendências que regem a visão de mundo, origem da vida, futuro da humanidade, ou a visão 

que cada um tem para responder a três perguntas ditas universais “quem sou eu?”, “de onde 

vim?”, “para onde vou?”, então a população pode vir a se dividir entre tendência 

evolucionista e/ou criacionista.  

Segundo os autores Grimes e Schroeder (2013), “… a família e a escola contribuem para o 

desenvolvimento das concepções dos estudantes. Muitas vezes, a temática “Origem da Vida” 

constitui um arcabouço de representações conceituais com origem religiosa, desenvolvidas ao 

longo da história e transmitidas de gerações em gerações” (p.132). 

Na história antiga, Aristóteles, há cerca de 400 a.C., já questionava a origem da vida. Na 

idade média, o mundo passou por uma época turbulenta, onde a igreja detinha a hegemonia 

não apenas religiosa, mas também intelectual, na qual pensamentos contrários aos da igreja 

eram considerados heresia (Allègre, 2000). Nesse contexto, questionar a explicação bíblica 

sobre a origem da vida e a diversidade do mundo vivo não era uma atitude comum e 

adequada, uma vez que a Bíblia era tida não somente como um livro religioso, mas como a 

última palavra em todos os assuntos. 
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Para os evolucionistas, a vida seria um fenômeno que anima a matéria e, que para uma 

entidade ser considerada ser vivo, este deverá exibir todos os aspectos que serão relacionados 

ao menos uma vez na sua existência: crescimento, metabolismo, movimento, reprodução e 

resposta a estímulos. Para os criacionistas, a vida veio a existir porque Deus a criou, da 

matéria bruta, de uma ação consciente: “Deus cria do nada, cria-se tudo; não somente o cosmo 

e os seres vivos, mas também o tempo e os acontecimentos que constituem a história” 

(Arnould, 2001, p.22). 

Em 1º de julho de 1858, Darwin e Wallace apresentaram os princípios básicos de uma teoria 

de evolução baseada na seleção natural e Charles Darwin, no seu livro “A origem das 

espécies” (1859), a partir de observações realizadas no decorrer de sua viagem ao redor do 

mundo, a bordo do navio Beagle e de um extenso trabalho posterior, formula o que 

conhecemos hoje como a Teoria da Evolução. Essa teoria mostrava que os seres vivos não são 

seres imutáveis, uma vez que o conjunto de seres vivos na terra se altera ao longo do tempo, 

propondo como mecanismo fundamental a seleção natural (Alcântara, 2006; Brito & 

Favaretto, 1997). De acordo com esta teoria, na natureza está sempre ocorrendo uma 

verdadeira luta pela sobrevivência, cujo efeito na evolução foi enfatizado por Darwin em seu 

livro “A origem das espécies” (1959), cit. por Amabis e Martho (1986), como podemos 

verificar no trecho transcrito a seguir:  

Devido a esta luta, as variações, por mais fracas que sejam e seja qual for a 

causa de onde provenham, tendem a preservar os indivíduos de uma espécie e 

transmitem-se comumente à descendência logo que sejam úteis a esses 

indivíduos nas suas relações, por demais complexas, com os outros seres 

organizados e com as condições físicas da vida. Os descendentes terão, por si 

mesmos, em virtude disso, maior probabilidade de sobrevida; porque, dos 

indivíduos de uma espécie nascidos peridiodicamente, um pequeno número 

poderá sobreviver. Dei a este preceito, em virtude do qual uma variação, por 

mínima que seja, se conserva e se perpetua, se for útil, a denominação de 

seleção natural. (p.189) 

Segundo S. Souza (2009), a teoria darwiniana, como explicada pelo neodarwinismo, se 

fundamenta em dois pilares: os conceitos de descendência comum e a seleção natural. O 

conceito de descendência comum se resume na especiação, na qual dois grupos antes 

pertencentes à mesma espécie não conseguem mais trocar informações genéticas, e assim 

gerando espécies diferentes, isso pode acontecer por vários fatores como as barreiras 

geográficas observadas por Darwin na ilha de Galápagos entre espécies de tentilhões (S. 

Lopes & Rosso, 2005). Para que ocorra a seleção natural, segundo Amabis e Martho (1986),  
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indivíduos de determinada espécie mais aptos, isto é, aqueles que apresentam caracteres que 

permitem uma melhor adaptação ao meio, têm maior chance de atingir a idade adulta e deixar 

descendentes. Assim, qualquer variação que aumente a adaptação do organismo ao seu meio 

ambiente tende a ser preservada, enquanto aquelas variações que diminuem a adaptabilidade 

são eliminadas. Portanto, apenas aqueles mais adaptados ás condições reinantes são capazes 

de deixar um número razoável de descendentes, isto é, de contribuir significativamente na 

formação da geração seguinte. Então podemos dizer que a seleção natural é a consequência 

natural da eliminação dos menos aptos e a sobrevivência dos mais aptos, e que estas 

características são transmitidas aos indivíduos das próximas gerações. 

A maior parte da comunidade científica considera o pensamento evolutivo o eixo central e 

unificador das ciências biológicas (Dobzhansky, 1973; Futuyma, 1992; Meyer & El-Hani, 

2000). Desse modo, os conteúdos de evolução são tipicamente entendidos como elementos 

indispensáveis para a compreensão apropriada da grande maioria dos conceitos e dos modelos 

explicativos destas ciências. Para os evolucionistas, o fato de a teoria da evolução explicar um 

grande número de observações com maior simplicidade (parcimônia) e consistência do que as 

idéias de criação divina justifica, por si só, a cientificidade da primeira em detrimento destas 

últimas, garantindo, assim, a prioridade do ensino de evolução nos currículos de ciências 

(Meyer & El-Hani, 2000). 

A Bíblia Sagrada é, para os cristãos e judeus, o livro que relata como teria ocorrido a origem 

da vida. Mais do que isso, é o livro que fundamenta todo o conceito de fé. Foi escrita por 

sacerdotes, reis, profetas, escribas e poetas hebreus, e relata os fatos históricos deste povo que 

eram passados de geração em geração. De acordo com a própria Bíblia toda ela foi inspirada 

por Deus, ”Toda escritura é inspirada por Deus... porque nunca jamais qualquer profecia foi 

dada por vontade humana, entretanto homens (santos) falaram da parte de Deus movidos pelo 

Espírito Santo” (II Tm 3, p.16, II Pe 1, p.21). O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e é nele 

que se conta como teria ocorrido a criação (Gênesis 1, pp.1 a 27). Segundo a palavra de Deus, 

tudo teria sido criado: o céu, a terra, os animais, enfim todo o universo, inclusive os seres 

humanos. 

No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia; e havia 

trevas sobre a face do abismo; e o Espírito de Deus se movia sobre a face das 

águas. E disse Deus: Haja luz; e houve luz. 



 

 

104 

E viu Deus que era boa a luz; e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E 

Deus chamou à luz Dia; e às trevas chamou Noite. E foi a tarde e a manhã, o dia 

primeiro.  

E disse Deus: Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre 

águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que 

estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão; e assim 

foi. E chamou Deus à expansão Céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo.  

E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar; e apareça a 

porção seca; e assim foi. E chamou Deus à porção seca Terra; e ao ajuntamento 

das águas chamou Mares; e viu Deus que era bom. E disse Deus: Produza a 

terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a 

sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra; e assim foi. E a terra produziu 

erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja 

semente está nela conforme a sua espécie; e viu Deus que era bom. E foi a tarde 

e a manhã, o dia terceiro. 

E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre 

o dia e a noite; e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e 

anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra; e 

assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares: o luminar maior para governar 

o dia, e o luminar menor para governar a noite; e fez as estrelas. E Deus os pôs 

na expansão dos céus para iluminar a terra, E para governar o dia e a noite, e 

para fazer separação entre a luz e as trevas; e viu Deus que era bom.E foi a tarde 

e a manhã, o dia quarto.  

E disse Deus: Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente; e 

voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes 

baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente 

produziram conforme as suas espécies; e toda a ave de asas conforme a sua 

espécie; e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e 

multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares; e as aves se multipliquem na terra. 

E foi a tarde e a manhã, o dia quinto.  

E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie; gado, e 

répteis e feras da terra conforme a sua espécie; e assim foi. E fez Deus as feras 

da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil 

da terra conforme a sua espécie; e viu Deus que era bom. E disse Deus: 

Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e domine 

sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a 

terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 

E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e 

mulher os criou. (Gênesis 1, pp.1-31) 

“Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há”  (Êxodo 20, 

p.11). 

O movimento criacionista pode ser classificado em várias categorias, mais ou menos radicais. 

A primeira seria o criacionismo mitológico, tendência do criacionismo que não aceita 

nenhuma outra versão de como teria surgido a vida no nosso planeta, ou seja, acredita 

veemente no sentido literal do texto descrito no Gênesis. A segunda seria o criacionismo 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1/1-31
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científico, que tenta unir fé e religião, não levando ao pé da letra o texto do Gênesis, ou seja, 

tenta mostrar que Deus realmente criou tudo, e que após esta criação ocorreram 

transformações na natureza, porém não dando crédito à teoria da evolução de Darwin. 

Finalmente há o Design Inteligente, professado principalmente por protestantes que não 

aceitam a teoria da evolução. Essa linha argumenta que as condições e características 

biológicas do nosso planeta não poderiam ter acontecido de forma aleatória, devido à seleção 

natural. Para eles, existe a influência de um ser inteligente: um designer. Então este design 

inteligente preencheria as lacunas que o evolucionismo não consegue preencher (S. Souza, 

2009). 

Em 2002, o Conselho de Educação do Estado de Ohio permitiu que as escolas incluam idéias 

do chamado movimento do ‘Planejamento Inteligente’ (Intelligent Design) para discussões a 

este respeito nas aulas de biologia (Pennock, 2001). No mesmo ano, em Atlanta, as 

autoridades educacionais admitiram o ensino de teorias alternativas à evolução.  

Associações criacionistas já existem no Brasil há algum tempo. A mais antiga delas, a 

Sociedade Criacionista Brasileira, começou a atuar em 1972, através da publicação do 

Investigações em Ensino de Ciências – V9(2), pp. 137-175, 2004 periódico “Folha 

Criacionista”. Foi definitivamente instalada como sociedade civil, sem fins lucrativos, em 

2003, tendo como objetivo a divulgação de pesquisas que apoiam teses criacionistas, por meio 

da execução de atividades editoriais na área educacional (ver http://www.scb.org.br). Ao 

longo das últimas décadas, um número crescente de comunidades evangélicas tem defendido 

o criacionismo, investindo, inclusive, na manutenção de instituições de ensino e editoras de 

livros didáticos (Razera & Nardi, 2001). 

Estas observações sugerem que as relações entre as tendências bem como educação científica 

e educação religiosa devem ser objeto de atenção e pesquisa por parte da comunidade de 

pesquisadores em educação científica. No nosso caso, elas se somaram à constatação, do 

perfil de cosmovisão/visões de mundo dos estudantes em relação às tendências. 

2.2.1.15. Transdisciplinaridade  

Este vocábulo transdisciplinaridade foi enunciado pela primeira vez por Jean Piaget, em um 

colóquio de 1970, quando deu continuidade ao estudo interdisciplinar a partir de um método 

mais completo que seria a transdisciplinaridade e foi juntamente com a palavra “holística” que 
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o termo se tornou conhecido (Guedes, Machado, Brito, Brito & Machado, 2010). E também 

pelo astrofísico Erich Jantsch (1929-1980), que definiu formalmente esse conceito em um 

artigo intitulado “Inter- and transdisciplinary university: a systems approach to education and 

innovation”, publicado em março de 1970 no primeiro número do primeiro volume do jornal 

Policy Sciences (Jantsch, 1970). E, ao fazê-lo, fê-lo, antes de mais, para chamar a atenção ao 

perigo de nos discursos sobre a educação se dar primazia a questões de natureza mais técnica, 

em detrimento de questões mais profundas, incluindo aqui a dimensão política, ou ideológica. 

Para Jantsch (1970), os sistemas de ensino e, em particular, as universidades deveriam ser 

considerados como um sistema de educação/inovação integral com o propósito de “aumentar 

a capacidade da sociedade para a autorrenovação contínua” (p.403). Nesse enquadramento, 

entende a transdisciplinaridade como um princípio de ensino de valores e de visão holística do 

homem integral, ou seja, com potencial para a formação  integral nas universidades. É 

também nesta altura (anos 1970) que a transdisciplinaridade ganha o espaço discursivo de 

grandes organizações internacionais como a UNESCO e a OCDE, que passaram a apoiar e a 

promover debates, seminários e colóquios, chamando atenção, precisamente, para a 

necessidade de melhorar a vinculação entre conhecimentos, bem como as relações entre 

universidade e sociedade em um contexto de crise epistemológica que irromperia à luz de 

uma crise política e social (Gomes & Torres, 2005). 

A formação universitária é também um espaço de apronfundamento do conhecimento sobre si 

próprio, e de desenvolvimento da capacidade de aprender e descobrir. Já em 1852, Newman 

(1852/1982) defendia que as universidades deviam permitir a procura do conhecimento e da 

verdade, através de um ensino tutorial que ajudasse os estudantes a terem um conhecimento 

universal e diversificado e não apenas profissionalizante e especialização ou apenas científico. 

Na linha desta proposta, as universidades são hoje também espaços de desenvolvimento 

pessoal. É comum as universidades proporcionarem aos seus estudantes a aprendizagem de 

competências gerais e transversais, através de cursos de curta duração ou de UC ou módulos 

inseridos nos planos de estudos das licenciaturas (Garrido & Prada, 2016).  

Segundo Sommerman (2003), surgiram eventos importantes de promoção da transversaridade,  

nesse sentido foram o colóquio “A Ciência Diante das Fronteiras do Conhecimento”, o 

congresso “Ciência e Tradição: Perspectivas Transdisciplinares para o século XXI”, o “I 

Congresso Mundial da Transdisciplinaridade” e o Congresso Internacional de 

Transdisciplinaridade “Que Universidade para o amanhã? Em busca de uma evolução 
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transdisciplinar da Universidade”, todos eles organizados ou apoiados pela UNESCO entre as 

décadas de 1980 a 1990.  

Contudo, a transdisciplinaridade não é um visão tão nova quanto aparenta: “... o 

desenvolvimento da ciência ocidental, desde o século XVII, não foi somente um 

desenvolvimento disciplinar, mas também um desenvolvimento transdisciplinar...)” (Weil, 

D'Ambrosio & Crema, 1993, p.32). 

Em 1987, a UNESCO definiu o que chamamos de “transdisciplinaridade geral” e, em 1994, 

no Primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, os paradigmas para que algo seja 

transdisciplinar foram enumerados em conjunto com vários precursores da ideia 

transdisciplinar, afirmando a necessidade de não-reducionismo do saber (CIRET, 1997).  

A definição de transdisciplinaridade, segundo o Congresso de Locarno, acontecido em Suíça e 

divulgado em o Projeto CIRET-UNESCO (Centre International de Recherches et Études 

Transdisciplinaires, 1997) é de além de ultrapassar as fronteiras epistemológicas das 

disciplinas, se situa entre as disciplinas, através e além das disciplinas e tem a finalidade de 

dar um sentido à vida através da unidade dos conhecimentos. A transdisciplinaridade no 

ensino caracteriza-se por seu enfoque no ser (seus níveis interiores e exteriores) que inclui o 

conhecer, o interagir e o fazer. Com estas três dimensões cuidadas na sala de aula, treinando-

se atitudes transpessoal, transcultural, transreligiosa e transnacional (Nicolescu, 1999), Em 

suma, está-se idealizando uma educação que tem por objetivo abarcar a totalidade do ser e 

não apenas tomar os jovens como um futuro ingrediente da produção, desenvolvendo seu 

componente racional. 

A educação passa a buscar a compreensão do significado da vida já que, pelo viés 

transdisciplinar, eliminou as barreiras entre ciência, filosofia, arte e tradição espiritual. 

Defende o não-reducionismo das disciplinas, no qual até então estávamos imersos. A 

unificação do conhecimento é objetivo do pensamento transdisciplinar, através da 

compreensão do mundo, através de diversas culturas, formando pontes entre elas e suas 

educações. Ela não elimina a pesquisa disciplinar e interdisciplinar, procura, na verdade, 

ultrapassá-las, expandindo o horizonte das mesmas. “Qualquer tentativa de reduzir o ser 

humano a uma mera definição e de dissolvê-lo nas estruturas formais, sejam elas quais forem, 

é incompatível com a visão transdisciplinar” (Nicolescu, 1994, p.34). 
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O Congresso da Arrábida (1994), Portugal, acontecido no Convento da Arrábida, em 

novembro/1994, foi a primeira manifestação mundial da transdisciplinaridade, com apoio da 

UNESCO, divulgando, na ocasião a Carta da Transdisciplinaridade (1994), composta por 15 

artigos,  onde  é  justificado que “considerando que a proliferação atual das disciplinas 

academicas conduz a um crescimento exponencial do saber que torna impossivel qualquer 

olhar global do ser humano” (p.02). No artigo 5 é afirmado que “a visão transdiciplinar está 

resolutamente aberta na medida em que ela ultrapassa o domínio das ciências exatas por seu 

diálogo e sua reconciliaçã não somente com as ciências humanas mas também com a arte, a 

literatura, a poesia e a experiencia espiritual” (p.03).  

Weil et al. (1993) levam o transdisciplinar para todas as áreas da vida humana, incluindo a 

parte espiritual, consequentemente chegando à visão holística, que defende a compressão 

integral dos fenômenos e do ser humano, buscando tudo abranger. A transdisciplinaridade 

pode ser interpretada como uma postura diante da vida. É a atitude de abertura ao diálogo e ao 

compartilhamento de idéias, pensamentos, opiniões, emoções e sentimentos, “ela tem como 

fundamentos a complexidade, a lógica primária e a multidimensionalidade do mundo” 

(Nicolescu, cit. por Antônio, 2002, p.22). 

A. Santos (2005), afirma que os problemas da vida resolvem-se com um pensar 

transdisciplinar, mas os problemas do conhecimento tendem a seguir um raciocínio cartesiano 

de objetividade, linearidade e descontextualização. Também Manacorda (1991) e Almeida 

Filho (1997) concordam: 

…o conhecimento veiculado nas escolas vem sendo organizado de forma tão 

estanque e fragmentado como a organização do trabalho industrial que coloca o 

indivíduo como objeto de ação parcial e obriga-o a constituir-se em um homem 

dividido, alienado, desumanizado. A realidade social e científica da 

modernidade é marcada por esta fragmentação. (p.37)  

A ciência especializada não explica a vida. Esta só adquire sentido ao ser 

contextualizada através de todos os saberes acumulados, reconhecendo o direito 

de cada ser humano, qualquer que seja sua verdade, religião, sexo, cultura e raça 

de existir e habitar este planeta, convivendo e contribuindo, respeitando e sendo 

respeitado pelas diferenças individuais e grupais. Se a Ciência Moderna 

significou uma mudança radical no modo de pensar dos homens medievais, a 

transdisciplinaridade, hoje, sugere a superação da mentalidade fragmentária, 

incentivando conexões e criando uma visão contextualizada do conhecimento, 

da vida e do mundo. (A. Santos, 2005) 

É  colocada por Morin (2002c) a importância de se “formar cidadãos capazes de enfrentar os 

problemas de seu tempo”. Assim como é também uma das funções da transdisciplinaridade 
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com o ensino dos temas tranversais de valores e competências. A transdisciplinaridade é a 

busca do sentido da vida através de relações entre os diversos saberes (ciências exatas, 

humanas e artes) numa democracia cognitiva. Nenhum saber é mais importante que outro. 

Todos são igualmente importantes. Niels Bohr (1961) (prêmio Nobel de Física em 1975) já 

dizia: “O problema da unidade do conhecimento é intimamente ligado à nossa busca de uma 

compreensão universal, destinada a elevar a cultura humana” (p.13). Segundo A. Santos 

(2005), valores transversais como a tolerância e abertura, são duas atitudes imprescindíveis no 

diálogo entre os diferentes saberes, as diferentes culturas, as diferentes teorias e os diferentes 

modos individuais de ser (art.14 da Carta da Transdisciplinaridade, Convento de Arrábida, 

Portugal, 2 a 6 de novembro de 1994).  

A disciplinaridade retirou o sentido da vida preenchendo-o com valores de 

adaptação ao sistema em voga. A educação moderna não se ocupa de 

desenvolvimento integral dos jovens. Simplesmente prioriza a dimensão 

racional tratando de dotá-los do necessário para integrar-se e dar continuidade 

ao sistema. Ao dicotomizar o sujeito do objeto, o ser do saber, considera os 

fenômenos da subjetividade como a emoção, o sentimento, a intuição, a 

sensibilidade como sendo um aspecto de segunda categoria, fonte de erros no 

dizer de Descartes. Mas a própria globalização vem indicando uma nova forma 

de educar os jovens, sugerindo o resgate dessa dimensão omitida ao longo da 

modernidade. (A. Santos, 2005, p.3) 

Segundo L. Almeida e Castro (2017), no que diz respeito às competências transversais, área 

ainda pouco estudada em Portugal, têm-se vindo a destacar como extremamente relevantes na 

contratação de recém-licenciados e por isso a exigirem uma maior atenção por parte das IES, 

de forma a melhorar a taxa da empregabilidade dos seus estudantes. 

2.2.1.16. Transversalidade  

Embora com significados distintos, certas categorias como complexidade e holismo, 

interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e transversalidade,  indicam uma nova tendência 

na educação (Gadotti, 2000). 

Transversalidade, segundo os PCNs - Parâmetros Curriculares Nacionais, é uma proposta de 

conteúdos que referenciam e orientam a estrutura curricular do sistema educacional do Brasil, 

e diz respeito: 

…à possibilidade de se estabelecer, na prática educativa uma relação entre 

aprender conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a 

realidade) e as questões da vida e de sua transformação (aprender a realidade da 
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realidade). E uma forma de sistematizar esse trabalho é incluí-lo explícita e 

estruturalmente na organização curricular, grarantindo sua continuidade e 

aprofundamento ao longo da escolaridade (Secretaria de Educação 

Fundamental, 1998, p.30) 

O Ministério da Educação e Desporto (MEC) do Brasil, promoveu um debate a nível nacional 

referente aos PCNs, e a maior ênfase desse documento são os ‘Temas transversais’: ética, 

meio ambiente, educação sexual, pluralidade cultural, saúde, trabalho e consumo. Optou-se, 

portanto, por integrar os temas transversais no currículo por meio da transversalidade, “esses 

temas integrem as áreas concencionais de forma a estarem presentes em todas elas, 

relacionando-os às questões da atualidade e que sejam orientadores também do convívio 

escolar” (Secretaria de Educação Fundamental, 1998, p.27).  

Segundo Rafael Yus (1998): 

Temas transversais são um conjunto de conteúdos educativos e eixos 

condutores da atividade escolar que, não estando ligados a nenhuma matéria 

particular, pode se considerar que são comuns a todas, de forma que, mais do 

que criar novas disciplinas, acha-se conveniente que seu tratamento seja 

transversal num currículo global da educação. (p.17) 

No livro “Temas transversais em educação: bases para uma formação integral”, de Maria 

Dolors Busquets, o educador Ulisses Ferreira de Araújo ressalta que: 

… entende que os conteúdos curriculares tradicionais formam um eixo 

longitudinal do sistema educacional e, em torno dessas áreas de conhecimento, 

devem circular, ou perpassar, transversalmente esses temas, mais vinculados ao 

cotidiano da sociedade. Assim, nessa concepção, se mantém as disciplinas que 

estamos chamando de tradicionais do currículo (como a Matemática, as 

Ciências e a Língua), mas os seus conteúdos devem ser impregnados com os 

temas transversais. (Busquets et al., 2000, p.13) 

No contexto da citação anterior é abordado sobre como visualizar e praticar a relação entre os 

conteúdos tradicionais e os tranversais, que são: 

 Pode-se priorizar o conteúdo específico de sua área de conhecimento, mas abrindo 

espaço também para outros conteúdos; 

 Integrar interdisciplinarmente os conteúdos tradicionais e os temas transversais, onde a 

transversalidade só fará sentido dentro de uma concepção interdisciplinar do 

conhecimento.; 
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 Há diferentes formas de se trabalhar com os temas transversais, mas o que há em 

comum é que todas mantêm disciplinas curriculares tradicionais como eixo principal 

dentro do sistema de ensino, e o importante é trabalhar os temas transversais em torno 

de cada área do conhecimento; 

 A proposta de transversalidade traz a necessidade de o sistema de ensino refletir e 

atuar conscientemente na educação de valores e atitudes em todas as áreas; 

 A perspectiva transversal aponta uma transformação da prática pedagógica, pois, 

rompe o confinamento da atuação dos professores às atividades pedagogicamente 

formalizadas, currículos cartesianos e fragmentados e amplia a responsabilidade com a 

formação dos estudantes.; 

 A transversalidade permeia toda a prática educativa que abarca as relações entre os 

estudantes, entre os professores e estudantes e entre diferentes membros da 

comunidade; 

 A transversalidade implica a necessidade de um trabalho sistemico e contínuo no 

decorrer de toda a escolaridade, o que possibilitará um tratamento cada vez mais 

aprofundado  (Secretaria de Educação Fundamental, 1998a, p. 28-29).  

Nessa perspectiva, Moreno, cit. por Busquets et al. (2000), comenta: 

Os temas transversais, que constituem o centro das atuais preocupações sociais, 

devem ser o eixo em torno do qual devem girar a temática das áreas 

curriculares, que adquirem assim, tanto para o corpo docente como para os 

estudantes, o valor de instrumentos necessários para a obtenção das finalidades 

desejadas. (p.37)  

Assim, refletindo sobre a citação de Moreno, as disciplinas obrigatórias do currículo não 

devem ser vistas como fins em si mesmas, mas que sejam utilizadas também como meio para 

se trabalhar o desenvolvimento harmônico dos estudantes levando em consideração as 

dimensões do ser, os valores e os temas transversais. Segundo Bovo (2005), os temas 

tranversais prestam-se de modo muito especial para levar à prática a concepção de formação 

integral da pessoa.  

A investigação tem mostrado que as experiências curriculares e extracurriculares na 

universidade têm um efeito importante no desenvolvimento de competências e atitudes cívicas 

e políticas (H. Lopes, Veiga, Teixeira & Menezes, 2014). Veiga (2008), num estudo 

longitudinal, mostra que as experiências de participação dos estudantes contribuem para seu 
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desenvolvimento pessoal e capacitação política, especialmente se as experiências tiverem tido 

qualidade psicológica. No parecer do CNE (2017b) foi ressaltado que “Os valores 

transcendem as ações e contextos específicos, têm uma qualidade prescritiva normativa sobre 

o que deve ser feito ou pensado em situações diferentes, e podem ser usados para orientar as 

atitudes, juízos e ações dos indivíduos” (p.60). E foi recomendado que seja reforçada a 

importância dos princípios e valores, como fundamento para a construção de linhas 

orientadoras, dizendo que é crucial num mundo de constatnte mudança e que os valores 

funcionam como âncoras que se pretendem mais resilientes que o próprio conhecimento ou as 

competências adquiridas.  

O discurso é o de que a importância da formação integral, ou seja, do respeito ao 

desenvolvimento harmônico dos estudantes nas dimensões, física, social, intelectual, e 

espiritual, bem como os valores, é tamanha, que deve atravessar todas as disciplinas, deve ser 

um “tema transversal”, tornando-se presente em todos os momentos.  

2.2.1.17. Integralidade no currículo 

 O currículo como projeto de escolarização universitára transita desde uma concepção restrita 

de plano de instrução até uma concepção mais alargada de projeto de formação. ‘‘O conjunto 

de todas as experiências planificadas no âmbito da escolarização dos estudantes, vinculando-

se a aprendizagem a planos de instrução que predeterminam os resultados e valorizam os 

fundamentos de uma psicologia de natureza comportamentalista’’ (Pacheco, 2005, p.33). Já a 

concepção mais alargada de currículo valoriza a interrelação dos distintos segmentos 

presentes no processo educacional, ou seja, um projeto que vai além do plano das intenções. 

Sobre esse assunto, Pacheco (2005) comenta que: 

não se conceituará currículo como um plano, totalmente previsto ou prescritivo, 

mas como um todo organizado em função de propósitos educativos e de 

saberes, atitudes,crenças e valores que os intervenientes curriculares trazem 

consigo e que realizam no contexto das experiências e dos processos de 

aprendizagem formais e/ou informais’. (p.33) 

Na busca pela integralidade na formação, torna-se imprescindível reconhecer a interatividade 

na construção do currículo, pois nele se intercruzam componentes e decisões diversificadas 

(pedagógicas, políticas, administrativas) expressas pela função socializadora da formação; a 

importância imprescindível da prática pedagógica; do conteúdo, e que nele se centraliza a 
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referência para melhorar a qualidade de ensino e pode-se ainda dizer que qualquer definição 

de currículo não é neutra (Sacristán, 1998). 

Segundo Davini (1994), o currículo integrado foi definido como plano pedagógico e sua 

correspondente organização institucional que articula dinamicamente trabalho e ensino, 

prática e teoria, ensino e comunidade onde o processo de ensino assim estabelecido deve ter 

como base as características socioculturais do meio no qual se desenvolve. No parecer 3/2016 

sobre organização da escola e promoção do sucesso escolar, o CNE, (2017b) afirmou que: 

Num contexto sociocultural tão complexo, a orientação escolar deve ser 

reforçada e melhorada, tendo em vista  o apoio a cada aluno no seu 

desenvolvimento como pessoa em crescimento permanente, tendo em conta que 

a educação escolar também tem de contar com tempo e oportunidades para 

‘aprender a ser’ e aprender a viver juntos”, como nos lembrou a UNESCO, em 

1986, ao propor os pilares da educação do futuro. (p.44) 

Ronca, cit. por Gentile (2001), falando sobre a construção do conhecimento global e a 

incorporação de valores, diz: 

O currículo transdisciplinar deve alimentar a idéia de que nenhuma disciplina 

tem mais valor do que as outras e de que a nossa missão não se esgota na 

explicação de conteúdos implícitos nelas. Com isso, um currículo 

transdisciplinar sugere a abertura de nossa mente para que possamos abordar, 

critica e simultaneamente, dimensões como ecologia, artes, televisão, 

tecnologia, política, meditação, guerras, relações de amor e de trabalho. (p.41) 

Rocha (2016), indaga se estará a instituição formadora submetida somente a certificar 

formações vinculadas às doutrinas de mercado e competência profissional de visão imediata e 

restrita? Pois, elementarmente não se pode restringir à formação dos universitários 

unicamente  à perspectiva de caráter qualificador de habilitação. Além do conhecimento 

específico que lhe é peculiar, se faz necessário guiar-se por valores, ou seja,  igualmente deve 

formar e ajudar os educandos a tomar a forma advinda dos saberes que advém do humano, do 

cultural, do espiritual e do moral. ‘‘Não pode se desfazer da obrigatoriedade de assumir um 

protagonismo axiológico, de iluminar a sociedade, as suas organizações e os seus sujeitos e 

atores com a luz de axiomas e normativos éticos’’ (Bento, 2008, p.34). 

Segundo Scherer e Scherer (2012), parece ser consenso, que há necessidade de se trabalhar 

valores e habilidades no educando para o aprender durante toda a vida e não somente na 

escola. Para tanto, faz-se necessária a definição de estratégias pedagógicas que articulem o 

saber, com vistas ao desenvolvimento dos quatro pilares da educação (Delors et al., 2001): 
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aprender a conhecer ou a aprender, adquirir os instrumentos ou a competência para a 

compreensão; aprender a fazer para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a conviver 

ou a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 

humanas; e aprender a ser, entendido como visão holística do homem, isto é, espírito e corpo, 

inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade. 

Cabe refletir na missão e visão da universidade em relação ao perfil de universitário que se 

pretende formar e se na proposta pedagógica que estrutura e dá origem a organização 

curricular é contemplado esta coerência com o objetivo da integralidade para formação do ser.  

Pois, a intenção do ensino é a de privilegiar abordagens ativas, crítico-reflexivas, que 

permitam a construção de competência abrangendo ações políticas, éticas e técnicas, 

valorizando o estudante como ser integral (Clapis et al., 2004). 

Pois segundo Rocha (2016), fica evidente que uma instituição que desvaloriza suas metas e 

fins,  abdica de pensar no seu papel e adota postura ventricular, na qual instrumentos e meios 

podem assumir contornos terminais, neutros, de fácil tendência às ideias feitas e alienadas. Ao 

contrário, deve ser necessário observar os valores, orientados pelas normativas ético-morais, 

pertencentes a uma formação realmente elevada pela qual as instituições universitárias e seus 

constituintes devem responsabilizar-se. Cabe neste momento estabelecer que a integralidade 

na formação não se resume apenas a sua habilitação técnica, à aquisição e ao domínio de um 

conjunto de informações e de habilidades didáticas: ela não pode ser feita de modo 

desvinculado da formação integral.  

 

 



 

115 

CAPÍTULO III - PERFIL UNIVERSITÁRIO DO SÉCULO XXI 
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Segundo A. Cunha (1994), a palavra perfil pode ser um: substantivo masculino: delineamento 

de um rosto visto de lado, contorno gráfico de uma figura, de um objeto, visto apenas por um 

dos lados, linha de contorno de qualquer coisa apreendida numa visão de conjunto, descrição 

de uma pessoa em traços que ressaltam suas características básicas. A etimologia da palavra 

perfil: 'perfil, adorno sutil e delicado', do provç. ant. perfil 'dobra, prega, bainha', donde 

'contorno de um objeto'; perfilo,  profíl (J. Machado, 1987).  Segundo o CNE (2017a), na sua 

essência, um perfil “é uma descrição ou relato em que se faz a traços rápidos o retrato moral 

e/ou físico de uma pessoa, porém a referência a um perfil não visa, porém, qualquer tentativa 

uniformizadora, mas sim criar um quadro de referência“ (p.7). 

Segundo A. B. Ferreira (2011), universitário é aquele que se relaciona ou pertence à 

universidade. As universidades são constituídas pela diversidade e heterogeneidade, 

caracterizadas pelas especificidades regionais e diferenças relacionadas aos contextos 

culturais e estruturas acadêmicas (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior, 2011). 

De acordo com Freire (1983):  

Conhecer, na dimensão humana, que aqui nos interessa, qualquer que seja o 

nível em que se dê, não é o ato através do qual um sujeito, transformado em 

objeto, recebe doce e passivamente, os conteúdos que outro lhe dá e impõe. ... O 

conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do sujeito em face do 

mundo. Requer sua ação transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca 

constante. Implica em invenção e reinvenção. Reclama a reflexão crítica de 

cada um sobre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e, 

ao reconhecer-se assim, percebe o ‘como’ de seu conhecer e os 

condicionamentos a que está submetido seu ato. (p.16) 

É preciso fazer o levantamento do universo vocabular do estudante, seu estilo de vida suas 

competências de estudos e sua cosmovisão a fim de identificar os conhecimentos prévios, o 

viver globalizado, cultural, social e profissional que o educando já traz em si. Pois o processo 

educativo vai além da sala de aula, além de conceitos pré-concebidos e documentados através 

de livros e planos de aula. Assim como bem ressaltado por Mercuri e Polidoro (2003):  

A crescente expansão do ensino superior exige que se produza e divulgue 

conhecimentos a respeito dos diferentes ambientes educacionais que vem se 

estabelecendo no sistema de ensino superior, assim como, do estudante 

universitário para que se possa responder às mudanças e heterogeneidade dessa 

demanda em termos de faixa etária, genero, classe social, procedencia 

geografica etc. Conhecer o universitário não se limita a tornar conhecidas as 

caracteristicas com que ele chega à Universidade, mas a interação dessas com a 

universidade atual e as consequências sobre sua formação. (p.39) 
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Astin (1993), refere sete tipos distintos de estudantes que podemos encontrar, com maior ou 

menor frequência, no ensino superior em Portugal: 

1. o escolástico (estudante com elevadas expectativas de sucesso escolar e igual nível de 

aspirações vocacionais);  

2. o activista social (estudante que expressa elevadas preocupações a nível social e que, 

assim, pretende participar ativamente na vida política e social do meio universitário);  

3. o artístico (aluno com interesses e capacidades no domínio artístico);  

4. o hedonista (aluno muito centrado em si e que pretende, essencialmente, desfrutar o 

máximo dos prazeres disponíveis no meio académico);  

5. o líder (aluno muito competente a nível interpessoal no meio académico); 

6. o procurador de estatuto (aluno que busca uma preparação académica para um 

exercício profissional que lhes garanta poder, prestígio e estatuto social);  

7. o não comprometido (aluno cujos projetos e/ou objetivos de natureza pessoal e 

vocacional não estão muito definidos).  

Observando estas ou outras tipologias, podemos verificar que os estudantes se diferenciam 

nos seus planos, objetivos e expectativas na sua entrada no ensino superior e que tais 

características condicionam o seu comportamento, aprendizagem, envolvimento 

extracurricular, satisfação e desenvolvimento ao longo da frequência universitária (L. 

Almeida & Nogueira, 2002; L. Almeida, Santos, Dias, Botelho & Ramalho,  1998; A. P. 

Soares, 2003; Baker & Schultz, 1992; Gerdes, 1986; J. Tavares, Santiago, Taveira, Lencastre 

& Gonçalves, 2000). 

Segundo Maestro (2014),  o acadêmico deste século, nativo da geração Y (nascidos entre 

1980 a 2000) tem mais facilidade em lidar com tecnologias, ditam as regras, têm ideias 

inusitadas, inovam, porém nada os satisfazem, são imediatistas e de pouca paciência. Nesse 

contexto estão os universitários de hoje: criativos e em constante busca pelo conhecimento, 

também característica do mercado de trabalho atual. Nunca se produziu tanto conhecimento 

como nesta era, e somente estarão no mercado aqueles que detêm conhecimento. Maestro 

(2014), ressalta  as mudanças no mercado de trabalho, com forte ascensão na prestação de 

serviço e não mais na agricultura e nas fábricas, a exemplo do início do século passado. No 

mundo pós-industrial o trabalho não é mais como obrigação opressora, mas, sobretudo como 
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um prazer criativo e estimulante.  Por isso, é importante na educação se refletir sobre os 

contextos e as diferenças geracionais.  

A referência a um perfil mencionado nesta pesquisa, não visa porém, qualquer tentativa 

uniformizadora, mas sim criar um quadro de referência que colabore para uma visão que 

pressuponha uma formação global/integral do ser nas dimensões físicas, intelectuais, 

espirituais e sociais/emocional.  

3.1. Gerações 

Neste subcapítulo vamos descrever um pouco sobre a nomenclatura e característica das 

gerações ao longo dos anos, baseado em Fava (2012).  

3.1.1. Geração Belle Époque (Nascidos entre 1889 e 1922) 

Veio a Primeira Guerra e com ela a separação familiar e emigrações em busca de trabalho e o 

desejo de reconstruir a sociedade foi o grande motivador e, para tanto, respeitar , cumprir 

regras, trabalhar, estudar (se possível), com muita dedicação, passou a ser foco dos jovens 

dessa geração. E o título acadêmico transformou-se no sonho de quase todas as famílias 

brasileiras, mas a educação era seletiva e, por sua natureza, uma educação para poucos. 

3.1.2. Geração Baby Boomer (Nascidos entre 1945 e 1960) 

Na infância receberam total apoio dos pais e criaram uma visão idealista de um mundo unido 

pelo amor. A educação dessa época foi de disciplina rígida. Contestar ou promover qualquer 

comportamento fora do padrão era severamente punido. Ao contrário, aqueles que eram 

disciplinados, obedientes e comportados, ganhavam como recompensa a aprovação em 

alguma universidade.  

As universidades ensinavam a seus estudantes a importância de uma argumentação e 

contestação equilibrada. Essa liberdade de questionar criou um clima de rebeldia e uma 

aparente licença para forçar os limites e questionar as leis, os costumes e o militarismo 

estabelecido.  
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Surgiu, então, uma geração de contestadores que queriam transgredir todas as regras através 

da quebra de valores como o amor livre, sexo, muito sexo, drogas, cabelos compridos e 

desarrumados. Lutaram e conquistaram a liberdade de ir e vir.  

Os baby Boomers ingressaram de corpo e alma no mundo do trabalho aceitando que a 

organização determinaria sua evolução na carreira e no efetivo planejamento de suas vidas. 

Hoje são considerados pais da geração X, avós da geração Y e bisavós da geração Z. Possuem 

rendimento mensal mais consolidado e um padrão de vida mais estável. Apresentam 

preferências por produtos de alta qualidade e não se influenciam facilmente por outras 

pessoas, passaram a acreditar firmemente que um bom estilo de vida depende de níveis 

elevados de educação. Mesmo já adultos retornavam às escolas por entender que a educação 

era o melhor meio de ter um emprego garantido e/ou alcançar o crescimento na carreira. As 

escolas passaram a ter em suas salas de aulas estudantes jovens e estudantes amadurecidos. 

(Fava, 2012). 

3.1.3. Geração X 

A geração X, que são os filhos nascidos entre 1960 e 1983 da geração Baby Boomer, 

denominados por Marc Prensky de emigrantes digitais, têm sua aprendizagem na sequência de 

texto, som e imagem, ou seja, pensam no texto como sua forma de comunicação primária e 

nas imagens como auxiliares. Para a geração Y, existe uma inversão dessa sequência para 

imagem, som e texto, ou seja, os jovens Y preferem as imagens aos textos.  

Diferente do idealismo dos Baby Boomers, a geração X, é mais individualista, menos 

confiável e mais preocupada com seus interesses pessoais. Sua infância foi testemunha do 

aumento dos índices de divórcio e muitos viveram em famílias desfeitas, desestruturadas   ou 

foram criados por um dos pais, as famílias monoparentais. Cresceram preferindo a 

racionalidade aos sentimentos. Uma geração que viu o mundo se globalizar criando uma 

autonomia maior do indivíduo, o que, por sua vez, trouxe mais competitividade e menos 

solidariedade e, como consequência, maior isolamento, maior solidão. 

Geração com alta capacidade de adaptação e de empreendedorismo justamente por não 

confiar nos outros, ao mesmo tempo que se torna cada vez mais especializada em tecnologia. 

Votadas a entender de vários assuntos, tratam-se de indivíduos bem informados, mas de 

escassa educação humanista. Tudo lhes interessa, porém, tudo de maneira superficial. Não são 
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capazes de ter senso crítico e muito menos capazes de fazer uma síntese daquilo que 

percebem. São indiferentes e não se aferram a nada, não têm verdades absolutas, nem crenças 

firmes, só querem toneladas de informação, embora muitas vezes não saibam o que fazer com 

ela.  

Com sede de autossuficiência, a geração X priorizou mais o trabalho. A consequência foi o 

declínio das relações familiares fazendo com que o casamento não significasse mais uma 

relação perpétua.  

3.1.4. Geração Y e Z  

Segundo Fava (2012) e Lengel (2013), podemos dizer que os jovens do século XXI que estão 

em nossas universidades, podem ser enquadrados na geração Y, ou seja, indivíduos nascidos 

entre os anos 1983 e 2000 e que Marc Prensky, especialista em tecnologia e educação pela 

escola de Artes e Ciências de Yale e pela Harvard Business School, denominou de Nativos 

Digitais.  

A educação 3.0 chegou e com ela um novo mundo digital, virtual e em redes emergiu e se 

transformou no foco da maioria dos jovens da geração Y. Segundo S. Oliveira (2010), a 

denominação geração Y se deve a um fato curioso. Quando a União Soviética exercia forte 

influência sobre os países comunistas, definia a primeira letra dos nomes que deveriam ser 

dados às crianças nascidas em determinado período. Para os nascidos no período 1980 a 1990, 

a letra escolhida foi o Y.  

A geração Y funciona na base da motivação externa, ou seja, tem necessidade constante de 

elogios, recompensas tangíveis, feedback imediato. Cresceram com a ideia de que são 

importantes e merecem reconhecimento independentemente do que façam, criando fortes 

conflitos com professores e colegas de escola. 

Nenhuma outra geração na história foi tão desejada e apreciada quanto a Y. A geração X 

adotou uma cultura totalmente focada nos filhos com influência marcante nas decisões 

pessoais e de futuro de seus pupilos, promovendo uma infância que se prolonga até após a 

adolescência, ou  seja, com uma juventude cheia de dependência e infantilizada. Os pais da 

geração X investiram muito nos filhos da geração Y, e eles tiveram muitas oportunidades de 

se capacitarem por atividades extracurriculares o que os deixaram naturalmente 

autoconfiantes. Porém, esperam que tudo lhes caia no colo e superestimam as próprias 
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capacidades e têm dificuldades de aceitar fracassos, quando cometem algum erro a culpa é 

sempre colocada em um terceiro, ou por ele próprio, ou pela superproteção dos pais.  

Entretanto, muitas IES continuam unicamente com processos analógicos dentro da sala de 

aula e, com isso, o sotaque dos professores emigrantes é um obstáculos à aprendizagem, pois 

os nativos digitais, com frequência, não entendem a linguagem e a forma com as quais os 

imigrantes estão tentando se comunicar.  

A comunicação da geração Y é em rede e contínua. Emigrantes digitais nasceram analógicos 

ou seja, uma coisa de cada vez; nativos digitais são capazes de realizar multitarefas. Eles lêem 

blogs em vez de jornais. Fazem amizades online antes de se conhecerem pessoalmente. 

Provavelmente, não usam o cartão da biblioteca, buscam informações nos sites de pesquisa e 

obtêm suas músicas online, com frequência de graça e muitas vezes ilegalmente, em vez de as 

comprar em lojas especializadas.  

Filhos da geração X e netos dos Baby Boomers, a geração Y, utilizando todos os meios 

tecnológicos disponíveis, se tornou a primeira geração realmente global e também e mais 

plural de todos os tempos.  

O jovens da geração Y tem como características; serem realistas, seus grandes ídolos são 

pessoas comuns que realizaram pequenos e possíveis sonhos, são muito criativos.  Para estes 

jovens, as novas tecnologias digitais – computadores, smartphones, tablets, são os principais 

mediadores das conexões pessoais com pessoas.  

O tempo deles é o presente, o agora. Não sentem a necessidade de utilizar relógio porque 

estão online ininterruptamente, encontram-se ligados 24 horas por dia. Têm acesso 

instantâneo às informações e nunca conheceram o mundo sem tecnologia digital. Vivem de 

maneira natural tanto nos espaços online quanto nos off-line, porém, não encaram a vida 

híbrida como algo notável.  

Estão sempre conectados, procuram informação fácil e imediata, preferem arquivos digitais a 

livros, preferem e-mails a cartas, digitam ao invés de escrever, vivem em redes de 

relacionamento, compartilham tudo: dados, fotos, hábitos, conteúdos pessoais que muitas 

vezes ganham instantaneidade e dimensões exponenciais.  
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3.1.5. Geração Z (Jovens nascidos depois de 2000) 

Segundo Mariaca (2011), a geração Z tem algumas dimensões em comum com a geração Y, 

ambas revelam facilidade com a comunicação digital, a rapidez, a urgência de se comunicar e 

a imersão no ambiente virtual, entre outras habilidades. Todas estas profundas transformações 

reclamam um outro tipo de professor, com competências que lhe permitam relacionar-se 

adequadamente com a nova geração. 

Quadro 7: Correlação das gerações com o tipo de educação 

 Educação 1.0 Educação 2.0 Educação 3.0 

Estudantes: Geração Belle Époque  

Nascidos entre 1889 e 1922. 

Geração Baby Boomer  

Nascidos entre 1945 e 1960. 

 

Geração Baby Boomer  

Nascidos entre 1945 e 1960. 

Geração X 

Que são os filhos nascidos entre 

1960 e 1983 

Geração Y e Z  

Índivíduos nascidos entre os 

anos 1983 e 2000 e que Marc 

Prensky denominou de Nativos 

Digitais.  

Professor: Segundo Fava (2012), na fase da 

Educação 1.0, o mestre era a 

figura mais importante na 

organização e no trabalho de 

formação do estudante. 

Aparecem  nesta época os 

primeiros livros didáticos 

destinados ao ensinamentos e à 

formação dos religiosos. Nas 

escolas monásticas, os mestres 

pela erudição eram procurados 

pelos estudantes que sentados, 

aos seus pés, numa atitude de 

admiração e submissão, recebi-

am os ensinamentos. 

Professor transmissor e detetor do 

conhecimento. 

O desafio aos professores na 

educação 3.0 é migrar da simples 

transmissão de conteúdos para 

dimensões menos integradas ou 

visíveis como as competências e 

habilidades intelectuais, 

emocionais e éticas. 

O próprio papel do professor que 

deve ser o de mediador, 

facilitador, gestor, mobilizador 

e motivador. 
 

Metodologia:  Segundo Zeferino Rocha, cit. por 

Fava (2012), a metodologia de 

ensino dos mestres medievais 

consistia essencialmente na 

lectio, ou seja, na leitura dos 

textos sagrados ou das 

autoridades.  

A maioria das propostas 

curriculares tem como 

pressuposto uma educação 

pautada em transmissão de 

conteúdos, nos quais os 

estudantes aprendem fatos, 

conceitos e princípios. Os 

currículos são cartesianos, 

fragmentados, com pouca 

conexão entre as disciplinas. 

Aparentemente, isso torna 

tarefas e assuntos complexos 

mais administráveis, mas, em 

troca, paga-se um preço oculto 

muito alto. Perde-se a noção 

intrínseca de conexão com o 

todo. 

Segundo Fava (2012), uma 

metodologia que prepare os 

estudantes para um futuro 

desconhecido, no qual eles 

sobreviverão não pelo que 

sabem, mas pelas suas 

habilidades e competências para 

a busca e aplicação da 

informação e para a 

adaptabilidade a um ambiente 

em constante mutação.  

Fonte: R. Fonseca (2016).  
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CAPÍTULO IV – ENSINO SUPERIOR 
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Muitos estudantes encaram o ensino superior como uma etapa natural da sua vida, ou seja, 

progressão lógica após o secundário, para outros níveis. A decisão de frequentar o ensino 

universitário implica um processo muito deliberado de pesar os prós e contras de continuar a 

investir na educação. Segundo a Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD, 2015), a frequência de cada aluno no ensino superior público representa uma despesa 

substancial para os contribuintes, o custo médio de um aluno em Portugal excede os 8.000 € 

anuais.  

Um dos grandes motores do aumento da procura no ingresso no ensino superior tem sido um 

mercado de trabalho em constante mudança. As ocupações com os maiores salários bem 

como aquelas com o mais rápido crescimento projetado requerem, pelo menos, um diploma 

de licenciatura (A. F. Costa, Lopes & Caetano, 2014).  

O significado atribuído à educação superior é altamente multifacetado, segundo Henderson-

King e Mitchell (2011) e Monteiro e Gonçalves (2011), quando questionados a este respeito, 

os estudantes referem um conjunto de temas agrupados em 10 categorias (Quadro 8). 

Quadro  8: Significados atribuídos à educação universitária 

1 Preparação da carreira e oportunidade de melhor salário 

e progressão na carreira. 

2 Momento para se tornar mais independente e maduro. 

3 Momento para explorar possíveis direções na vida e 

planear o futuro. 

4 Oportunidade de aprendizagem  

 (desenvolver pensamento crítico, exposição a novos 

conceitos culturais). 

5 Oportunidade de crescimento pessoal, autoconhecimento 

e autocompreensão. 

6 Etapa natural da vida. 

7 Oportunidades sociais ( novas relações e envolvimento 

com atividades extracurriculares). 

8 Oportunidade de aprender novas competências que façam 

a diferença no mundo. 

9 Fonte de stresse. 10 Adiamento de responsabilidades futuras ou fuga de um   

ambiente familiar stressante. 

Fonte: Adaptado de Henderson-King e Smith (2006). 

A palavra universidade vem do latim universitas que significa todo, referindo-se a um grupo 

de pessoas formado fundamentalmente por professores e estudantes associados numa 

corporação. A universidade foi durante muitos anos um lugar de ensino, dedicava-se 

preferencialmente à transmissão e reprodução de conhecimento e à preparação profissional. 

(Ben-David & Zloczower, 1962). No início do século XIX, com a reforma da Universidade de 

Berlim realizada por Wilhem von Humboldt, é que a universidade passou a ser também um 

lugar de investigação, e portanto também de produção de conhecimento (Fallon, 1980). As 

universidades se pautaram pela liberdade academica, isto é, por constituírem um espaço onde 

havia o direito a perguntar, investigar e ensinar fatos, mesmo que inconvenientes para o 

estatus quo, sem que nenhuma das partes fosse punida por isso. Estas duas características, 
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hierarquia e liberdade, ajudam a compreender porque é que esta instituição foi sempre tão 

especial. Atualmente, a universidade pretende contribuir para o desenvolvimento pessoal e 

cívico dos estudantes (Garrido & Prada, 2016). Zgaga (2009), identifica quatro modelos 

arquétipos que correspondem em termos gerais às funções históricas das universidades, o 

modelo napoleônico, que salienta o papel da universidade na preparação dos estudantes para o 

seu futuro profissional; o modelo Humboldtiano que defende o papel da universidade como 

produtora de conheciementos e de investigação; o modelo Newmaniano que aposta no papel 

da universidade no desenvolvimento pessoal dos seus estudantes; e o modelo Deweyaniano 

que salienta a importância da universidade na promoção da cidadania e no envolvimento com 

a sociedade (Figura 14).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Modelos arquétipos das funções históricas das universidades 

Fonte: Baseado em Zgaga (2009). 

Outra forma de conceber as funções da universidade vem beber a Dewey (1916/1966) a ideia 

de que a educação universitária deve servir para ensinar os estudantes a agirem como 

membros da sociedade e a participarem ativa e cooperativamente na construção democrática.  

Segundo A. Loureiro e Cristóvão (2001), a sociedade exige cada vez mais às universidades, 

sendo crescentes e cada vez mais diversificadas as expectativas que tem em relação ao seu 

desempenho. Queiró (1995), dizia que as funções da universidade são o ensino e a 

investigação, Barreto (1992) defendia que “mais que se virar para o exterior, a universidade 

precisa de reforçar o seu caráter de comunidade acadêmica” (p.190). Autores estes que 

Modelo Napoleónico 

Papel da universidade: 

preparação dos 

estudantes para o seu 

futuro Profissional 

Modelo Newmaniano 

Papel da universidade: 

desenvolvimento 

pessoal dos seus 

estudantes. 

Modelo 

Humboldtiano 

Papel da universidade: 

promoção de 

conhecimento e de 

investigação. 

Modelo Deweyaniano 

Papel da universidade: 

promoção da cidadania 

e envolvimento com a 

sociedade 
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incluem-se na visão idealista da universidade, na linha de Ortega y Gasset que, em 1930, 

defendiam para a universidade a transmissão da cultura, o ensino das profissões, e a 

investigação científica e educação dos novos homens da ciência (Ortega y Gasset, 1997). 

A OCDE (1987) apontou dez funções às atuais universidades dos países que a compõem, 

entre as quais: 

…proporcionar educação pós-secundária geral, de modo a desafiar e 

desenvolver as capacidades dos grupos mais competentes de finalistas e, em 

alguns países, através da preparação de cursos de extensão universitária, 

contínua, para adultos, desenvolver atividades de investigação e ensino, 

providenciar uma educação especializada e profissional de alto nível; fornecer 

uma variedade de serviços à sua região. (pp.30-34). 

Romero (1988), refere que a universidade atual tem como objetivos consensuais a 

investigação, a educação e o serviço/intervenção na resolução dos problemas do meio 

envolvente. B. Santos (1994), defende uma universidade que, na sua atividade em geral e no 

exercício da extensão em particular, promova o “reconhecimento de outras formas de saber” 

(p.194),  uma universidade que “estimule seu compromisso social” (Cristóvão & Portela, 

1992, p.30). Porque se assim não for, se a extensão continuar separada das outras funções, 

corremos o risco de termos uma universidade cuja responsabilidade social se esgota no ensino 

e na investigação somente (Marchetti, 1980). 

Defendemos a importância de uma educação focada na formação integral do ser humano que 

também perpasse pelo ensino universitário, como respalda Mialaret (1980): “não exageremos 

portanto, se dissermos que a educação se dirige a todas as idades da vida do homem, desde o 

seu nascimento até à sua morte. Ela apresenta-se sob formas e com objetivos diferentes mas, 

incontestavelmente, trata-se sempre de educação” (p.80). 

Ao considerar o ensino superior um dos polos da educação ao longo da vida, Delors et al. 

(2001) afirmam que o mesmo se torna em qualquer sociedade, um impulso ao 

desenvolvimento económico e, ao mesmo tempo, criador e depositário de conhecimentos. 

Também afirmam que o ensino superior se coloca como instrumento principal de transmissão 

da experiencia cientifica e cultural acumulada pela humanidade. 

Num mundo em que os recursos cognitivos, enquanto fatores de 

desenvolvimento, tornam-se cada vez mais importantes do que os recursos 

materiais, a importância do ensino superior e das suas instituições será cada vez 

maior. Além disso, devido à inovação e ao progresso tecnológico, as economias 
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exigirão cada vez mais profissionais competentes, habilitados com estudos de 

nível superior. (Delors et al., 2001, p.140) 

A educação universitária deve promover o desenvolvimento de competências 

académicas, cognitivas e pessoais. Estas competências devem ser promovidas 

através de atividades curriculares e extracurriculares, tendo em vista a 

preparação dos estudantes para a vida ativa, considerando as coordenadas 

histórico-socio-culturais e geográficas em que vivem. (J. Ferreira et al., 2001, 

p.8)  

Taveira (2001), considera o período de transição dos jovens para a universidade um processo 

longo de desenvolvimento, em que esta, como instituição educativa, deve contribuir cada vez 

mais, facilitando atitudes, conhecimento e competências para que eles possam saber enfrentar 

os desafios sociais, económicos e políticos do mundo atual. Segundo J. Ferreira et al. (2001), 

a universidade deve encarar o “sucesso académico dos seus estudantes para além dos 

resultados obtidos em cada disciplina, devendo tomar isso em consideração desde o 1º ano 

dos seus cursos” (p.8). Ao reduzir o sucesso académico dos estudantes às suas classificações 

curriculares torna-se, muitas vezes, o desenvolver apenas competências nos estudantes em 

reproduzir informação, o que conduz a enfatizar pouco a preparação dos estudantes para que 

possam, no futuro, se integrarem em ambientes profissionais e sociais.  

Outros autores (A. Soares, Almeida, Diniz & Guisande, 2006) consideram que os objetivos da 

educação universitária se estendem para lá do domínio cognitivo, pois são contexto de 

transformação do conhecimento e desenvolvimento humano. Também Etzkowtz (2000), cit. 

por J. Oliveira (2006), defende que as novas missões das universidades agregam, para além da 

função de ensino, a função de investigação e a função de desenvolvimento económico e 

social. Silva (2008), cit. por Fernandes (2011), defende que às instituições universitárias 

podem ser atribuídos vários objetivos, tais como: 

 O desenvolvimento do estudante, através do crescimento de capacidades e o alcance 

de uma vida feliz; 

 O desenvolvimento da sociedade, através do fomento da democracia, da diminuição da 

desigualdade, da justiça e da promoção da variedade cultural; 

 O crescimento da economia, ao assegurar que as competências de trabalho 

correspondem à realidade económica e tecnológica. 

Assim, segundo Gouveia (1992), cit. por J. Oliveira (2006), a universidade poderá contribuir 

para a conservação e desenvolvimento das sociedades modernas através de: 
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 Criação de novos conhecimentos através da investigação; 

 Difusão de novos conhecimentos através de programas educativos adequados às 

realidades do desenvolvimento empresarial e regional; 

 Oferta de oportunidades de aprendizagem a pessoas com aptidões de nível médio e 

superior; 

 Intensificação do enquadramento geral numa época em que a ciência e a tecnologia 

constituem dimensões fundamentais para todos. 

Segundo Libâneo (1984), a universidade realiza de forma integral seu papel quando gera, 

sistematiza e socializa o conhecimento e o saber, com o intuito da formação de profissionais e 

cidadãos com a competência de tornar a sociedade mais justa e igualitária. Zabalza (2004), 

destaca como função do ensino superior a qualificação de pessoas, integrando na formação 

superior as dimensões que o estudante pode desenvolver e regular como consequência das 

próprias experiências e aponta os seguintes caminhos formativos: a) aprender a aprender, b) 

aprender a fazer, c) aprender a ser, d) aprender a (con)viver. 

O ensino superior vem também se transformando e adaptando-se nomeadamente a uma era de 

informação (Konyu-Fogel, DuBois & Wallingford, 2013). Esta necessidade de adaptação 

conduziu à emergência de um novo paradigma de ensino e aprendizagem (Quadro 9).  

Quadro 9: Comparação entre o antigo e o novo paradigma de ensino 

 Antigo paradigma  Novo paradigma  

Conhecimento  Transferido das universidades para os estudantes  Construído conjuntamente pelas 

universidades e os estudantes  

Aluno  Recetor passivo do conhecimento das universidades  Construtor, descobridor e transformador 

ativo do próprio conhecimento  

Propósito das 

Universidades  

Classificar e selecionar estudantes  Desenvolver competências e talentos dos 

estudantes  

Relações  Relações impessoais entre estudantes e entre as 

universidades e os estudantes  

Maior proximidade nas relações entre 

estudantes e entre as universidades e os 

estudantes  

Contexto  Aprendizagem baseada em tarefas realizadas 

maioritariamente individualmente, potenciando a 

competitividade  

Aprendizagem cooperativa na sala de aula e 

equipas cooperativas de aprendizagem  

Pressuposto  Qualquer perito pode ensinar  O ensino é complexo e requer formação 

considerável.  

Fonte: adaptado de Konyu-Fogel et al. (2013) por Garrido e Prada (2016). 

Na atualidade, a universidade é considerada uma Multipurpose University, de acordo com os 

documentos da OCDE (1981), cit. por J. Oliveira (2006), permitindo não só a reprodução de 

conhecimento mas igualmente a criação, a difusão e a inovação. 
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4.1. O espaço Europeu de Educação e de Formação  

Em 25 de maio de 1998, os ministros responsáveis do ensino superior da França, da 

Alemanha, do Reino Unido e da Itália reuniram-se, em Paris, na Sorbonne e tomaram a 

decisão de harmonizar a arquitectura do sistema europeu de ensino superior.  

No ciclo que conduz à licenciatura, os estudantes deveriam ter programas suficientemente 

diversificados, compreendendo nomeadamente a possibilidade de seguir estudos 

pluridisciplinares, adquirir uma competência em línguas e utilizar as novas tecnologias da 

informação. No ciclo posterior à licenciatura, haveria um diploma mais curto, mestrado, e um 

doutoramento mais longo, com pontes estreitas entre os dois. Nos dois diplomas, colocar-se-ia 

a tónica, como convém, sobre a investigação e o trabalho individual. 

No dia 19 de junho de 1999, em Bolonha, os ministros da educação de 29 países europeus 

prosseguem a reflexão com base na declaração da Sorbonne e fixam uma série de objetivos 

que resultaram na atual reforma do ensino superior europeu. Este processo visou em primeiro 

lugar, a adoção de um sistema com graus académicos de fácil equivalência para promover a 

empregabilidade dos cidadãos europeus e a competitividade do Sistema Europeu do Ensino 

Superior (Declaração de Bolonha, 1999).  

Em 30 de março de 2001, reúnem-se em Salamanca mais de 300 instituições europeias a fim 

de definir os princípios de harmonização do sistema europeu de ensino superior e de preparar 

a conferência de Praga. 

Por último, em 19 de maio de 2001, na cidade de Praga, a declaração comum dos ministros 

europeus da educação reafirma a vontade de continuar os esforços sobre os seis pontos 

principais da declaração de Bolonha:  

1. Adoção  de  um  sistema  de  reconhecimento  que  torne  os  diplomas  universitários  

mais transparentes e mais legíveis; 

2. Instauração de percursos universitários fundados, nomeadamente, sobre um primeiro 

ciclo de estudos de três anos;  

3. Introdução de um sistema de créditos;  

4. Promoção da mobilidade dos estudantes, dos investigadores e do pessoal 

administrativo;  
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5. Desenvolvimento de instrumentos comuns que permitam avaliar a qualidade do 

ensino;  

6. Crescimento da dimensão europeia do conteúdo dos percursos universitários.  

A principal e mais visível mudança estrutural da Declaração de Bolonha é, para Wachter 

(2004), referido pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES, 2016), a estrutura em três 

ciclos (Figura 15).  

1º ciclo 
Licenciatura  

3 anos  

 

2º ciclo 
Mestrado  

2 anos  

 

3º ciclo 
Doutoramento  

3 anos  

Figura 15: Ciclos (e respectivos graus) do ensino superior 

Fonte: Adapatado de DGES (2016). 

4.2. O Sistema Europeu de Créditos – ECTS   

O número de créditos por unidade de ensino é definido com base na carga total de trabalho 

requerido por parte do estudante para obter a unidade. A carga total de trabalho leva em conta 

o conjunto da atividade exigida ao estudante e, nomeadamente, o volume e a natureza do 

ensino dispensado, o trabalho pessoal requerido, os estágios, os relatórios, os projetos e outras 

atividades. Assistimos, assim, a uma grande mudança, sendo que um tempo de formação não 

é mais avaliado em número de “horas aula”, mas em número de “horas trabalho” do aluno. 

O valor em créditos atribuído a cada unidade de crédito tem em conta a quantidade de 

trabalho que o estudante deve fornecer para obter tal unidade. Trata-se do volume de ensino 

recebido, mas igualmente do trabalho pessoal e do tempo de prova. Um ano letivo compõe-se 

de unidades de crédito que valem 60 créditos, sendo que o valor de cada crédito oscila entre 

as 25 horas e as 30 horas (Quadros 10 e 11).  

Quadro 10: Conceitos introduzidos com o processo de Bolonha 

Créditos (credits) 

 Traduzem o volume de aprendizagem e do trabalho do estudante. 

 Genericamente, cada ano letivo corresponde a 60 créditos ou ECTS (European Credit Transfer System).  

Fonte: DGES (2016). 
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Quadro11: Workload 

Volume de trabalho (workload) 

 Referência às atividades de aprendizagem necessárias e que incluem: aulas, seminários, trabalhos práticos, 

estudo autónomo, pesquisa de informação, investigação e exames  

Fonte: Bologna Working Group (2005, p.30). 

A fim de garantir a comparação e a transferência dos percursos de formação no espaço 

europeu, uma referência comum é fixada correspondente à aquisição de 180 créditos para o 

nível da licenciatura e 300 créditos para o nível de mestrado. Esta referência permite definir o 

valor em créditos do conjunto dos diplomas. 

Um percurso-tipo é, por consequência, um conjunto coerente de unidades de créditos 

articuladas de acordo com uma lógica de progresso com alvo à aquisição de competências 

identificadas.  

Os créditos são obtidos quando as condições de validação definidas pelas modalidades de 

controlo de conhecimentos e de aptidões particulares a cada tipo de estudo são satisfeitas. 

As condições de aquisição dos créditos num percurso-tipo de formação e as regras de 

consideração dos créditos anteriormente adquiridos são fixadas de maneira a assegurar a 

coerência das formações, a garantir a validação pelo diploma nacional referido e a favorecer 

as re-orientações. 

Os créditos são capitalizáveis podendo ser transferíveis, sob reserva de aceitação pela equipa 

pedagógica, de um percurso de formação para outro, de um estabelecimento de ensino para 

outro, permitindo a validação dos períodos de estudos no exterior ou numa outra universidade 

do país. 

4.3. O Ensino Superior Português  

Segundo Banha e Duarte (2015), tem-se observado em Portugal e na EU-27 um crescimento 

substancial do número de inscritos e diplomados no ensino superior, de acordo com o 

relatório da DGEEC (2015). Tal crescimento corresponde ao objetivo da Europa comunitária 

de se tornar na economia do conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo (Estratégia 

de Lisboa) e numa Europa inteligente, verde e inclusiva (Estratégia 2020) (Comissão 

Europeia, 2005; European Comission, 2010). Porém, a percentagem da população com o 

ensino superior completo é ainda bastante reduzida e inferior à média da OCDE (OCDE, 
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2015). Assim como também afirma Garrido e Prada (2016), que o ensino superior em 

Portugal tem sofrido importantes transformações nas últimas décadas, embora não generalize 

à maioria da população é cada vez mais inclusivo e acolhe uma população cada vez mais 

diversificada. 

Conforme relata Fiolhais (2011), em 1971, quando foi anunciada uma reforma educativa, por 

José Veiga Simão, professor de física da Universidade de Coimbra que teve a pasta da 

educação no governo de Marcelo Caetano, o sucessor de Antônio de Oliveira Salazar em 

1968, houve um impulso no acesso dos jovens à educação, que teve reflexos visíveis no 

ensino superior. Conforme o censos de 1971, menos de 50 mil portugueses tinham 

completado o ensino superior, e este número aumentou para mais do triplo no censos de 1981 

(Pordata, 2015). Em 1982, a CRP de 1976  foi revista pela primeira vez e os dados apontavam 

só cerca de 87 mil estudantes que frequentavam o ensino superior, quando em 2011 eram 

cerca de 375 mil, portanto cerca de quatro vezes mais, continuando a população portuguesa a 

ser de cerca de dez milhões de pessoas. O número de licenciados era pequeno em relação ao 

total da população. 

Entre 1974 e 1986, ano que Portugal entrou na União Européia, a situação política passou por 

várias tribulações, mas, a partir de 1986, com o cenário político estabilizado e com o rumo do 

país colocado na Europa, começaram a ser evidenciados os sinais de mudança. Os licenciados 

que em Portugal eram e ainda hoje são correntemente chamados de doutores sem o serem, 

começaram a tornar-se comuns. O panorama do ensino superior modificou-se nas últimas 

duas décadas do século XX, sendo a sua marca maior e frequencia alargada, que originou uma 

maior formação em média da população. Na década de 90, essa expansão foi particularmente 

significativa, levando a um crescimento do ensino superior privado.  

O sistema de ensino superior em Portugal é um sistema binário que integra universidades e 

institutos politécnicos, com estruturas de organização e dimensão diversificadas e de diferente 

natureza jurídica, com instituições públicas – incluindo a Universidade Aberta e as IES 

militares e policiais – e instituições privadas que, por seu turno, abrangem a Universidade 

Católica Portuguesa (Figura 16).  
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Figura 16: Sistema binário, instituições de ensino superior e graus conferidos 

Fonte: Tribunal de Contas (2016). 

O sistema de ensino superior em Portugal em 2011 era constituído por 121 instituições a que 

correspondem 338 unidades orgânicas, cabendo ao ensino superior público cerca de um terço 

das instituições e 60% das unidades orgânicas (Agência de Avaliação e Acreditação do 

Ensino Superior [A3ES], 2012).  

 
Figura 17: Instituições e unidades orgânicas do sistema de ensino superior em Portugal 

Fonte: Tribunal de Contas (2016). 
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No ano letivo de 2012/2013, de acordo com os dados disponibilizados pela DGES, o universo 

do ensino superior era composto por 132 instituições, predominando as do ensino privado 

(70%) e do ensino politécnico (57%) (Figuras 18 e 19). 

 
Figura 18: Rede de instituições do ensino superior (2012/2013) 

Fonte: Tribunal de Contas (2016). 

 
Figura 19: Instituições de ensino superior públicas - Portugal (2012/2013) 

Fonte: Tribunal de Contas (2016). 
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Quadro12: Instituições de ensino superior privadas - Portugal (2012/2013) 

Universitário Politécnico 

Escola Superior Artística do Porto  

Escola Superior de Actividades Imobiliárias  

Escola Superior Gallaecia  

Escola Universitária das Artes de Coimbra  

Escola Universitária Vasco da Gama  

Instituto de Arte, Design e Empresa Universitário  

1) Instituto Superior Bissaya Barreto 

1) Instituto Superior D. Afonso III 

2) Instituto Superior da Maia  

Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz  

3) Instituto Superior de Comunicação Empresarial  

1) Instituto Superior de Educação e Trabalho 

Instituto Superior de Estudos Interculturais e 

Transdisciplinares - Almada  

1) Instituto Superior de Estudos Interculturais e 

Transdisciplinares - Mirandela  

2) 3) Instituto Superior de Estudos Interculturais e 

Transdisciplinares - Santo André  

Instituto Superior de Estudos Interculturais e 

Transdisciplinares - Viseu  

Instituto Superior de Gestão 

 1) Instituto Superior de Línguas e Administração de 

Bragança  

3) Instituto Superior de Línguas e Administração de 

Leiria  

2) Instituto Superior de Línguas e Administração de 

Lisboa  

2) 3) Instituto Superior de Línguas e Administração de 

Santarém  

1) Instituto Superior de Línguas e Administração de 

Vila Nova de Gaia 

Instituto Superior de Serviço Social do Porto  

Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes 

Instituto Superior Miguel Torga 

2) ISPA-Instituto Universitário de Ciências 

Psicológicas, Sociais e da Vida 

Universidade Atlântica  

Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões  

Universidade Católica Portuguesa  

Universidade Fernando Pessoa  

Universidade Lusíada 

 Universidade Lusíada (Porto) 

 

1) Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão  

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

 Universidade Lusófona do Porto 

 Universidade Portucalense Infante D. Henrique  

 

 

Academia Nacional Superior de Orquestra 

2) CESPU - Instituto Politécnico de Saúde do Norte  

Conservatório Superior de Música de Gaia 

Escola Superior Artística do Porto  

Escola Superior de Artes Decorativas 

Escola Superior de Artes e Design 

Escola Superior de Educação de Almeida Garrett 

Escola Superior de Educação de Fafe 

Escola Superior de Educação de João de Deus 

2) Instituto Superior de Ciências da Saúde - Norte  

Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti 

1) Escola Superior de Educação de Torres Novas 

Escola Superior de Educação Jean Piaget - Nordeste 

Escola Superior de Educação Jean Piaget de Almada  

Escola Superior de Educação Jean Piaget de Arcozelo 

1) Escola Superior de Educação Jean Piaget de Arcozelo (Viseu) 

Escola Superior de Educadores de Infância Maria Ulrich 

Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de 

Oliveira de Azeméis 

Escola Superior de Enfermagem de S. José de Cluny  

Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria 

Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão 

Machado 

Escola Superior de Enfermagem S. Francisco das Misericórdias 

Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa 

Escola Superior de Saúde do Alcoitão  

Escola Superior de Saúde Egas Moniz 

Escola Superior de Saúde Jean Piaget - Algarve 

Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Vila Nova de Gaia 

Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Viseu 

1) Escola Superior de Saúde Jean Piaget/Nordeste 

Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches 

Escola Superior de Tecnologias de Fafe 

Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa 

2) Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais (Porto) 

Instituto Português de Administração de Marketing de Lisboa 

2) Instituto Português de Administração de Marketing de 

Matosinhos 

1) Instituto Português de Administração de Marketing de 

Matosinhos (Aveiro) 

1) Instituto Superior Autónomo de Estudos Politécnicos 

Instituto Superior D. Dinis 

Instituto Superior de Administração e Gestão 

Instituto Superior de Administração e Línguas 

Instituto Superior de Ciências da Administração 

Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração 

Instituto Superior de Ciências Educativas 

2) Instituto Superior de Ciências Educativas de Felgueiras 

Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo 

Instituto Superior de Educação e Ciências 

Instituto Superior de Entre Douro e Vouga 

1) Instituto Superior de Espinho 

Instituto Superior de Gestão Bancária 

Instituto Superior de Novas Profissões 

Instituto Superior de Paços de Brandão 

Instituto Superior de Saúde do Alto Ave 

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas de Lisboa 

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas de Lisboa (Porto) 

Instituto Superior Politécnico do Oeste 

Instituto Superior Politécnico Gaya 

37 55 

Fonte: Tribunal de Contas (2016). 
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As instituições públicas cobrem a totalidade do território nacional, apresentando um padrão 

mais disperso do que as privadas que se concentram nas áreas metropolitanas de Lisboa e 

Porto e nas regiões com maior população. A dimensão média das instituições públicas é de 

cerca de 6800 estudantes, enquanto que no sub-sistema privado a dimensão média desce para 

cerca de 920 estudantes por instituição. 

Segundo dados reportados em junho de 2016, disponibilizados pela DGES (2016), apontou 

295 estabelecimentos de ensino, é possível observar que no ensino público, existem 39 IES 

(14 do ensino universitário, 5 do ensino militar e policial e 20 do ensino politécnico).  

 
Figura 20: Instituições de ensino superior público 

As instituições públicas cobrem a totalidade do território nacional, apresentando um padrão 

mais disperso do que as privadas que se concentram nas áreas metropolitanas de Lisboa e 



 

 

140 

Porto e nas regiões com maior população. As universidades públicas encontram-se em 11 

localizações, enquanto a rede de institutos politécnicos públicos e respectivos pólos ou 

extensões se encontram em mais de 20 localizações. 

 
Figura 21: Ciclos de estudos por tipo de instituição e tipo de ensino superior em Portugal 

Fonte: Tribunal de Contas (2016). 

Em 2001, já havia 631.521 portugueses com mais de 25 anos que tinham o curso superior 

completo, a maior parte dos quais eram do sexo feminino (366.592). Em 2008, frequentavam 
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o ensino superior 376.917 pessoas, a maior parte mulheres. Em 2011, cerca de um milhão de 

licenciados, dos quais aproximadamente metade do sexo feminino. O acesso maciço das 

mulheres ao ensino superior foi uma das maiores mudanças a que o país assistiu após a 

Revolução de 1974.  

 
Figura 22: População residente com 15 e mais anos, segundo o censos, com o ensino superior completo:  

total e por sexo 

Fonte: INE, Pordata (última atualização, 2015-06-26) 

Segundo a OCDE (2014b), depois de um grande aumento do número de estudantes inscritos 

no ensino superior, entre 1990 e 2012, a percentagem da população de 25-64 anos com 

habilitação de nível superior foi de 19%, abaixo da média da OCDE de 32%. A percentagem 

da população em idades mais jovens (25-34 anos de idade) com habilitação de nível superior 

foi mais elevada (28%), permanecendo abaixo da média da OCDE em 2012 (39%). As taxas 

de conclusão de cursos do ensino superior em Portugal estavam ligeiramente acima da média 

da OCDE em 2012 (41%, em comparação com a média da OCDE de 39%). 

 
Figura 23: Nível de escolaridade mais elevado completo, de indivíduos com idades compreendidas  

entre os 25 e os 34 anos, 2012 

Fonte: OECD (2014b) 

Conforme a Pordata (2017b), a população residente em Portugal no ano de 2017 registrou o 

número de 10.307,435 e tendo como população residente de 15 e mais anos, com ensino 

superior em 2015, 17,1%. O total de estudantes matriculados no ensino superior em 2015 foi 



 

 

142 

de 349.658. O total dos que efetuaram a matricula pela primeira vez no ensino superior em 

2016 foi de 112.701 e destes sendo homens 51.346 e 61.355 mulheres demonstrando mais 

uma vez a permanência deste quadro de ascensão das mulheres na história dos estudantes no 

ensino superior em Portugal.  

 
Figura 24: População residente com 15 e mais anos por nível de escolaridade completo mais elevado  

Fonte: Pordata (2016b). 

Segundo a OECD (2015), ainda que a taxa de desemprego em Portugal seja elevada 

comparativamente com outros países membros da OCDE, esta é significativamente mais 

baixa na população com níveis de escolaridade superiores. Por exemplo, em 2014, a taxa de 

desemprego (população entre os 25 e 64 anos) era de 14,8% para indivíduos com escolaridade 

inferior ao ensino secundário e de 8,9% para indivíduos com educação terciária (superior), 

desta forma os portugueses com nível de educação terciária, ganham em média mais 68% do 

que os com educação de nível secundário, embora os requisitos exigidos pelos empregadores 

sejam cada vez maiores e a competição entre os candidatos também seja maior. No mesmo 

sentido, Garrido e Prada (2016) também afirmam que embora a obtenção de um diploma não 

garanta um emprego está certamente associada a uma maior empregabilidade, uma melhor 

remuneração e a melhores perspectivas de evolução na carreira.  

A Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 46/86, de 14 de outubro, posteriormente 

alterada, nalguns dos seus articulados pelas Leis nºs 115/97, de 19 de setembro, e 49/2005, de 

30 de agosto, republicada e renumerada), estabelece  o quadro geral do sistema educativo. 
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A educação escolar desenvolve-se em três níveis: os ensinos básico, secundário e superior. 

A educação pré-escolar é facultativa e destina-se às crianças com idade compreendida entre os 

três anos e a idade de ingresso no ensino básico. 

O ensino básico é universal, obrigatório e gratuito e compreende três ciclos sequenciais, sendo 

o primeiro de quatro anos, o segundo de dois e o terceiro de três. 

O ensino secundário é obrigatório e compreende um ciclo de três anos (10.º, 11.º e 12.º anos 

de escolaridade). 

Organização do ensino superior 

Em 2005, foram dados os primeiros passos para a reforma do sistema de ensino superior, com 

a introdução de um novo sistema de créditos (ECTS) para ciclos de estudo, mecanismos de 

mobilidade, suplemento ao diploma, entre outros. Foram efetuadas alterações à Lei de Bases 

do Sistema Educativo de modo a implementar o Processo de Bolonha. 

As mudanças de Bolonha estão já integradas nas legislações e políticas públicas nacionais e 

um recente relatório de balanço mostra que, na maioria dos casos, são vistas como tendo 

contribuído para a melhoria dos processos e para o aumento da cooperação entre IES (Sursock 

& Smidt, 2010). A nova estrutura organizada em três ciclos de estudo foi introduzida em 2006 

e totalmente implementada, em Portugal, a partir do ano letivo de 2009/2010. Os descritores 

de qualificação genéricos foram também estabelecidos para cada ciclo de estudos, com base 

nas competências adquiridas, assim como a definição de intervalos ECTS para o primeiro e 

segundo ciclo de estudos. 

Descritores de Dublin 

Os Descritores de Dublin foram desenvolvidos pelo Joint Quality Iniciative Informal Group 

(2016), envolvendo membros pertencentes a diferentes entidades de avaliação/acreditação. 

Estes descritores facilitam a comparação de ciclos de formação à escala europeia, embora as 

comparações nem sempre sejam fáceis. 

No Comunicado de Berlim defende-se um sistema europeu de ensino superior baseado na 

diversidade dos perfis académicos. Para a elaboração destes perfis é essencial que se definam 

“descritores generalizados de qualificação” (que servirão de base à elaboração de uma 

http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/36620050-F63C-4C1B-BF57-1945F686873D/370/ComunicadodeBerlim1.pdf
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“estrutura europeia de qualificações”) e que o programa de estudos se baseie numa definição 

clara de conhecimentos, competências, atitudes e valores a adquirir em cada grau.  

Em resposta ao desafio proposto em Berlim, assiste-se, a nível europeu, ao esforço de 

encontrar “descritores generalizados de qualificação” para cada um dos ciclos que reúnam a 

aprovação dos vários países e que: 

 traduzam de forma sucinta e global um programa de estudos; 

 salvaguardem a diversidade dos planos que conduzem ao 1º e 2º ciclo; 

 sejam completados com os perfis e especificações programáticas; 

O perfil e as especificações programáticas definam: 

     Pré-requesitos; 

     Prioridades das componentes do programa; 

     Metodologias; 

     Modelos de avaliação; 

     Requisitos exigidos pelas profissões regulamentadas. 

Para além dos resultados de um programa de estudos, envolvendo a totalidade de formação, 

os descritores devem acomodar a diversidade de necessidades individuais, académicas e do 

mercado de emprego de forma a que: 

 o 1º e 2º ciclos tenham diferentes orientações e vários perfis de formação; 

 a diversidade implique descritores generalizados de qualificação; 

 o desenho curricular possua uma definição clara de competências, conhecimentos, 

atitudes e valores a adquirir. 

No quadro 13 incluem-se os descritores de Dublin para o 1º e 2º ciclo desenvolvidos pelo 

Joint Quality Iniciative Group (2016). O quadro 14 dá-nos uma versão preliminar dos 

descritores para o 3º ciclo (doutoramento). 

 

 

http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Processo+de+Bolonha/Objectivos/Sistema+Graus/Sistema+de+graus+acad%C3%A9micos.htm
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Quadro 13: Descritores de Dublin 

1º Ciclo 2º Ciclo 

Atribuição do grau aos estudantes que tenham atingido: Atribuição do grau aos estudantes que tenham atingido: 

Conhecimento e capacidade de compreensão Conhecimento e capacidade de compreensão 

Tenham demonstrado possuir conhecimentos e 

capacidade de compreensão a um nível que: 

- Sustentando-se nos conhecimentos de nível 

secundários, os desenvolva e aprofunde 

-  Corresponda e se apoie em livros de texto de 

avançado 

-   Em alguns domínios da área de estudo, se situe ao 

nível dos conhecimentos de ponta na área científica 

respectiva 

- Tenham demonstrado possuir conhecimentos e 

capacidade de compreensão a um nível que: 

 -   Sustentando-se nos conhecimentos de nível de 1º 

ciclo, os desenvolva e aprofunde 

desenvolva e aprofunde 

 -    Permita, e constitua a base de desenvolvimento e/ou 

aplicações originais, nomeadamente em contexto de 

investigação 

Aplicação de conhecimentos e compreensão Aplicação de conhecimentos e compreensão 

Saibam aplicar os conhecimentos e a capacidade de 

compreensão adquiridas, de forma a evidenciarem uma 

abordagem profissional ao trabalho desenvolvido na sua 

área vocacional 

Saibam aplicar os conhecimentos e a capacidade de 

compreensão e resolução de problemas em situações 

novas e não familiares, em contextos alargados e 

multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua área 

de estudo 

Realização de julgamento/tomada de decisões Realização de julgamento/tomada de decisões 

Comprovem capacidade de resolução de problemas no 

âmbito da sua área de estudo, e de constituírem e 

fundamentarem a sua própria argumentação 

 Demonstrem a capacidade para integrar conhecimentos, 

lidar com questões complexas, desenvolver soluções ou 

emitir juízos em situações de informação limitada ou 

incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações e 

responsabilidades éticas e sociais que resultem ou 

condicionem essas soluções e esses juízos 

Mostrem capacidade de recolher, seleccionar e interpretar 

informação relevante, particularmente na sua área de 

estudo, que os habilite a fundamentarem as soluções que 

preconizem e  os juízos que emitem, incluindo na análise 

os aspectos sociais científicos e éticos relevantes 

  

Comunicação Comunicação 

Sejam dotados de competências que lhes permitam 

comunicar informação, ideias, problemas e soluções, 

tanto a públicos constituídos por especialistas como não 

especialistas 

Sejam capazes de comunicar as suas conclusões – e os 

conhecimentos e os raciocínios a elas subjacentes – 

quer a especialistas, quer a não especialistas, de uma 

forma clara e sem ambiguidades. 

Competências de auto-aprendizagem Competências de auto-aprendizagem 

Tenham desenvolvido as competências que lhes permitam 

uma aprendizagem ao longo da vida, com elevado grau de 

autonomia 

Tenham desenvolvido as competências que lhes 

permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um 

modo fundamentalmente auto-orientado e autónomo 

Fonte: Adaptado de Joint Quality Iniciative Group (2016). 

Quadro 14: Descritores de Dublin - Doutoramento  

 Atribuição do grau aos estudantes que tenham atingido: 

 Conhecimento e capacidade de compreensão 

- Demonstrem uma capacidade de compreensão sistemática do domínio científico de estudo;  

- Dominem as competências, aptidões e métodos de investigação associados ao domínio científico. 

Aplicação de conhecimentos e compreensão 

- Demonstrem a capacidade para conceber, projectar, adaptar e realizar uma investigação significativa respeitando as 

exigências impostas pelos padrões de integridade académica; 

- Realizem uma quantidade significativa de trabalho de investigação original que contribua para o alargamento das 

fronteiras do conhecimento, parte da qual mereça a divulgação nacional ou internacional em publicações sujeitas a 

“referee”. 

Realização de julgamento/tomada de decisões 

- Seja capaz de analisar criticamente, avaliar e sintetizar ideias novas e complexas. 

Comunicação 

 - Seja capaz de comunicar com os seus pares, a restante comunidade académica e com a sociedade em geral sobre a área 

em que é especializado. 

Competências de auto-aprendizagem 

- Seja capaz de, numa sociedade baseada no conhecimento, promover, em contexto académico e/ou profissional, o 

progresso tecnológico, social ou cultural. 

Fonte: Adaptado de Joint Quality Iniciative Group (2016). 
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O ensino superior português compreende o ensino universitário e o ensino politécnico. O 

ensino universitário é ministrado em instituições universitárias públicas e privadas e o ensino 

politécnico em IES não universitárias públicas e privadas. Os estabelecimentos de ensino 

privado obtêm reconhecimento prévio do Ministério da Educação e Ciência.  

  Grau de Licenciado 

As instituições universitárias e politécnicas conferem o grau de licenciado. 

O ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado no ensino politécnico tem uma duração 

normal de seis semestres curriculares de trabalho dos estudantes correspondentes a 180 

créditos, ou excecionalmente, em casos cobertos por normas jurídicas nacionais ou da União 

Europeia, uma duração normal de até sete ou oito semestres curriculares de trabalho e uma 

formação de até 240 créditos. 

O ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado no ensino universitário tem 180 ou 240 

créditos e uma duração normal compreendida entre seis e oito semestres curriculares de 

trabalho dos estudantes. No primeiro ciclo de estudos das instituições universitárias ou 

politécnicas, o grau de licenciado é conferido aos que, através da aprovação em todas as 

unidades curriculares que integram o plano de estudos do curso de licenciatura, tenham obtido 

o número de créditos fixado. 

 Grau de Mestre 

As instituições universitárias e politécnicas conferem o grau de mestre. 

O ciclo de estudos conducente ao grau de mestre tem 90 a 120 créditos e uma duração normal 

compreendida entre três e quatro semestres curriculares de trabalho dos estudantes ou, 

excecionalmente, em consequência de uma prática estável e consolidada internacionalmente, 

60 créditos e uma duração de dois semestres. 

No ensino politécnico, o ciclo de estudos conducente ao grau de mestre deve assegurar,  

predominantemente, a aquisição de uma especialização de natureza profissional. No ensino 

universitário, o ciclo de estudos conducente ao grau de mestre deve assegurar, 

predominantemente, a aquisição de uma especialização de natureza académica com recurso à 

atividade de investigação ou que aprofunde competências profissionais. 
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No ensino universitário, o grau de mestre pode igualmente ser conferido após um ciclo de 

estudos integrado, com 300 a 360 créditos e uma duração normal compreendida entre 10 e 12 

semestres curriculares de trabalho nos casos em que a duração para o acesso ao exercício de 

uma determinada atividade profissional seja fixada por normas legais da União Europeia ou 

resulte de uma prática estável e consolidada na União Europeia. Neste ciclo de estudos é 

conferido o grau de licenciado aos que tenham realizado os 180 créditos correspondentes aos 

primeiros seis semestres curriculares de trabalho. 

No segundo ciclo de estudos das instituições universitárias ou politécnicas, o grau de mestre é 

conferido aos que através da aprovação em todas as unidades curriculares que integram o 

plano de estudos do curso de mestrado e da aprovação no ato público de defesa da dissertação, 

do trabalho de projeto ou do relatório de estágio, tenham obtido o número de créditos fixado. 

 Grau de Doutor 

O grau de doutor é conferido pelas universidades e institutos universitários aos que tenham 

obtido aprovação nas unidades curriculares do curso de doutoramento quando exista, e no ato 

público de defesa da tese. 

 Condições de Acesso 

a) Regime geral de acesso ao ensino superior 

O acesso ao ensino superior em Portugal é regulado por um sistema de numerus clausus 

extensivo à totalidade do sistema, incluindo todos os ciclos de estudos de licenciatura e 

mestrados integrados, nas instituições públicas e privadas, universidades e institutos 

politécnicos. O número de vagas por ciclo de estudos é aprovado a nível central, pela DGES. 

Para se candidatarem ao primeiro ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado ou ao 

ciclo de estudos de mestrado integrado conducente ao grau de mestre, através do regime 

geral, os estudantes nacionais e estrangeiros devem satisfazer as seguintes condições: 

 Ter aprovação num curso de ensino secundário ou habilitação nacional ou estrangeira 

legalmente equivalente; 

 Ter realizado as provas de ingresso exigidas para o curso a que se candidata com a 

classificação igual ou superior à mínima fixada (há IES que aceitam provas ou exames 

estrangeiros); 
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 Satisfazer os pré-requisitos exigidos (se aplicável) para o curso a que se candidata. 

b) Regimes especiais de Acesso  

Para além do regime geral existem regimes especiais de acesso ao ensino superior para atletas 

de alta competição, cidadãos portugueses em missão oficial no estrangeiro, funcionários 

nacionais e estrangeiros em missão diplomática, oficiais das Forças Portuguesas e bolseiros 

no quadro dos acordos de cooperação firmados pelo Estado Português. 

c) Concursos especiais 

Para além do regime geral e dos regimes especiais há concursos especiais para candidatos que 

reúnam condições habilitacionais específicas possibilitando o ingresso no ensino superior a 

novos públicos numa lógica de aprendizagem ao longo da vida: 

 Adultos maiores de 23 anos que tenham obtido aprovação em provas especialmente 

adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior; 

 Titulares de um curso de especialização tecnológica (curso pós-secundário não 

superior). 

 O ingresso em cada instituição de ensino superior está sujeito a numerus clausus. 

  Ingresso no segundo ciclo de estudos 

Podem candidatar-se ao ingresso no segundo ciclo de estudos conducentes ao grau de mestre: 

 Os titulares de grau de licenciado ou equivalente legal; 

 Os titulares de um grau académico superior estrangeiro, que seja reconhecido como 

satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo órgão científico estatutariamente 

competente do estabelecimento de ensino superior onde pretendem ser admitidos; 

 Os detentores de um currículo  escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido 

como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico 

estatutariamente competente do estabelecimento de ensino superior onde pretendem 

ser admitidos. 
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 Ingresso no terceiro ciclo de estudos 

Podem candidatar-se ao ingresso no terceiro ciclo de estudos conducentes ao grau de doutor: 

 Os titulares de grau de mestre ou equivalente legal; 

 Os titulares de grau de licenciado detentores de um currículo escolar ou científico 

especialmente relevante, que seja reconhecido como atestando capacidade para 

realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico legal e estatutariamente 

competente da universidade onde pretendem ser admitidos; 

 Os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido 

como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico 

legal e estatutariamente competente da universidade onde pretendem ser admitidos. 

 Sistema de classificação 

Ao grau de licenciado e mestre é atribuída uma classificação final expressa no intervalo 10-

20 da escala numérica inteira de 0 a 20, bem como o seu equivalente na escala europeia de 

comparabilidade de classificações. 

Ao grau académico de doutor é atribuída uma qualificação final nos termos fixados pelas 

normas regulamentadas aprovadas pela universidade que o atribuiu. (DGES,2016). 
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Figura 25.  Sistema educativo de Portugal  

Fonte: OCDE (2014a) 
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4.4. O Ensino Superior Brasileiro  

Segundo dados do INEP (2014), no Brasil, o sistema de educação superior ampliou-

se expressivamente  nos últimos anos, gerando mudanças significativas  não somente na 

dinâmica de funcionamento das IES mas também no perfil dos estudantes que nelas 

ingressam (L. Almeida, Marinho-Araújo, Amaral & Dias, 2012). Em termos de quantidade de 

estudantes, a educação superior brasileira era a maior da América Latina e a quinta maior do 

mundo em 2010, com 6,7 milhões de matrículas (UNESCO Institute for Statistics, 

2011). O sistema passou de 882 instituições e de 1.377.286 estudantes em 1980 para 973 

instituições e 2.125.958 estudantes em 1995 (INEP, 1999), chegando a registrar um total de 

2.391 instituições (87,4% privadas e 12,6% públicas) e 7.305.977 estudantes de 

graduação matriculados em cursos presenciais e a distância no ano de 2013.  

No atual cenário da educação superior brasileira, no censo de 2014, 32.878 cursos de 

graduação foram ofertados em 2.368 IES; 87,4% das IES são privadas, 12,6% das IES são 

públicas, das IES públicas, 39,6% são estaduais, 35,9% são federais e 24,5% são municipais. 

A maioria das universidades é pública 56,9%. As IES privadas são preponderantes nos centros 

universitários 92,5% e nas faculdades 93,2%, quase 3/5 das IES Federais são universidades e 

37,4% são IFs e Cefets. A maior parte das IES (56%) possui até cinco cursos e apenas 2,0% 

têm mais de 100 cursos de graduação. Quanto à organização administrativa, predominam as 

faculdades (84,6%), as quais, apesar de elevado percentual, detêm somente 26,4% do total de 

matrículas nos cursos de graduação. As universidades, por sua vez, correspondem 

a apenas 8,0% do total de instituições, mas reúnem a maioria das matrículas de licenciaturas 

64,3% (INEP, 2014). Assim, prevalecem no país as faculdades privadas com poucos cursos e, 

também, com baixo número de estudantes matriculados.  

Quanto ao gênero, a maior participação é feminina, que corresponde a 54,7% dos 

ingressantes, 55,5% dos estudantes matriculados e 59% dos concluintes (INEP, 2014).  O 

turno noturno é o mais demandado nos cursos de graduação presenciais, sendo 63% no 

noturno e 37% no diurno a idade modal dos estudantes matriculados é de 21 anos nos cursos 

de graduação presenciais e 32 nos cursos a distância. No Brasil, em média, há 2,5 estudantes 

matriculados na rede privada para cada aluno matriculado na rede pública em cursos 

presenciais. Mais de 3,1 milhões de estudantes ingressaram em cursos de educação superior 

de graduação. Desse total, 82,4% em instituições privadas. 
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O país tem projetos que facilitam o acesso  de estudantes e professores à educação superior, 

ajudando a melhorar a qualidade do ensino. 

O ensino superior no Brasil é oferecido por universidades, centros universitários, faculdades, 

institutos superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode optar por três tipos de 

graduação: bacharelado, licenciatura e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação são 

divididos entre lato sensu (especializações e MBAs) e strictu sensu (mestrados e doutorados). 

Além da forma presencial, em que o aluno deve ter frequência em pelo menos 75% das aulas 

e avaliações, ainda é possível formar-se por ensino a distância. Nessa modalidade, o aluno 

recebe livros, apostilas e conta com a ajuda da internet. A presença do aluno não é necessária 

dentro da sala de aula. Existem também cursos semipresenciais, com aulas em sala e também 

a distância. 

A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), órgão do Ministério da 

Educação (MEC), é a unidade responsável por garantir que a legislação educacional, seja 

cumprida para garantir a qualidade dos cursos superiores do país.  

Para medir a qualidade dos cursos de graduação no país, o INEP e o MEC utilizam o Índice 

Geral de Cursos (IGC), divulgado uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados do 

Enade. O IGC usa como base uma média dos conceitos de curso de graduação da instituição, 

ponderada a partir do número de matrículas, mais notas de pós-graduação de cada instituição 

de ensino superior.  

Além do evidente crescimento quantitativo, a expansão e massificação do sistema 

de educação superior são acompanhadas por outro elemento, que é a crescente diversificação 

e maior heterogeneidade da população que ingressa e frequenta este nível educativo, como 

decorrência das políticas públicas educacionais. Uma das mais recentes políticas de acesso, 

com importante influência nas mudanças no perfil dos estudantes, é a denominada Lei de 

Cotas Sociais (Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012), a qual estabelece que as instituições 

federais de educação superior devem reservar no mínimo 50% das vagas de ingresso em cada 

um de seus cursos de graduação para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino 

médio em escolas públicas. Soma-se a isso a criação do Sistema de Seleção Unificada 

(SiSU), por meio do qual os estudantes são selecionados para vagas em cursos de graduação 

disponibilizadas pelas instituições públicas e gratuitas de educação superior (Portaria 

normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012).   

http://portal.inep.gov.br/indice-geral-de-cursos
http://portal.inep.gov.br/indice-geral-de-cursos
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De maneira geral, as políticas de acesso têm favorecido a entrada de estudantes oriundos de 

camadas economicamente desfavorecidas e de grupos minoritários excluídos 

historicamente. A análise dos dados do Questionário Socioeconômico do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE), que é parte integrante do Sistema de 

Avaliação da Educação Superior Brasileira (SINAES), revela que, entre 2004 e 2012, ocorreu 

diminuição percentual de estudantes oriundos de famílias de alta renda. Os estudantes que não 

têm pais com escolaridade superior ou com alto rendimento têm a sua origem escolar no 

ensino médio público, enquanto os estudantes que têm pai com escolaridade superior vêm de 

famílias das faixas de renda mais elevadas e de escolas de ensino médio privado (Ristoff, 

2014). Além disso, os maiores percentuais de estudantes oriundos da escola pública tendem 

a se candidatar a cursos de demanda mais baixa, enquanto nos cursos de demanda mais 

alta, os estudantes da escola pública estão pouco representados.   

Outro aspecto é a crescente necessidade de conciliar o trabalho com as atividades acadêmicas, 

a qual é vivida por contingente expressivo de estudantes (Vargas & Paula, 2011, 

2013). A predominância do estudante-trabalhador na educação superior impõe novos desafios 

aos próprios estudantes e também às instituições, particularmente no tocante às atividades 

pedagógicas e extracurriculares. Como decorrência da ampliação das possibilidades de 

acesso, um novo perfil discente, com distintas características socioeconômicas, expectativas e 

motivações relacionadas ao acesso à educação superior, têm ingressado no contexto 

acadêmico (Marinho-Araújo, 2009, 2014; Marinho-Araújo, Fleith, Almeida, Bisinoto & 

Rabelo, 2015; Ristoff, 2014; Vargas & Paula, 2011, 2013). Contudo, a massificação e a 

democratização não são suficientes para propiciar a democratização desejada, havendo 

necessidade de garantir um processo de crescimento com qualidade e equidade social (L.  

Almeida et al., 2012).  

No censo de 2010, 191 mil recenseadores visitaram 67,6 milhões de domicílios nos 5.565 

municípios brasileiros coletando informações. Como resultado, temos uma população 

formada por 190.732.694 pessoas e de acordo com o indicador populacional no site, consulta 

realizada em dezembro de 2015, existiam cerca de 205.242.588  residentes sendo que, em 

2015, jovens de 10 a 14 anos correspondem a 23,66% da população e a População em Idade 

Ativa (PIA) corresponde a 68,92% (IBGE, 2015). 

Embora as motivações para que jovens e adultos participem de programas formativos sejam 

múltiplas e não necessariamente instrumentais, uma melhor colocação no mundo do trabalho, 
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“ganhar um pouquinho mais”, como eles dizem, é o motivo declarado da maioria dos 

estudantes para a busca pela formação educacional. Esta busca continua a ser um fator 

importante nas camadas sociais em que  o trabalho é a fonte exclusiva para prover os meios de 

subsistência.  

A globalização e a competividade no mundo do trabalho em períodos recentes só veio tornar 

ainda mais explícitas e urgentes as necessidades de qualificação dos jovens  (European 

Comission, 2014). A formação dos cidadãos para participar do mundo do trabalho é mister 

para a evolução sócio-econômica de um povo. O que todos visam é potencializar simultânea e 

mutuamente os processos de formação geral e capacitação.  

Portanto, no Brasil, a educação superior é composta por cinco modalidades: 

 Cursos sequenciais, os quais podem ser de formação específica (que 

conferem diploma), ou de complementação de estudos, que oferecem certificado de 

conclusão; 

 graduação, que compreende: bacharelado; 

 graduação, que compreende: licenciatura; 

 tecnológico; 

 pós-graduação, composta pelos níveis de especialização (pós-graduação lato 

sensu), mestrado e doutoramento (pós-graduação stricto sensu); 

 extensão, representada por cursos livres e abertos a candidatos que atendam aos 

requisitos determinados pelas instituições de ensino. 

Esses cinco tipos de cursos superiores são ministrados em instituições diversas, como 

as universidades, os centros universitários e as faculdades. Existem ainda outras 

denominações, como institutos superiores, escolas superiores e faculdades integradas, por 

exemplo. 

As IES são públicas ou privadas. As instituições públicas são criadas e mantidas pelo poder 

público nas três esferas: federal, estadual e municipal. As instituições privadas são criadas e 

mantidas por pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos. 

Nas instituições públicas, o ensino superior de graduação e pós-graduação stricto sensu é 

gratuito, por força de norma constitucional. Já em relação à pós-graduação lato sensu, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sequencial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diploma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gradua%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacharelado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gradua%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mestrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutorado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidades
http://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdades
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_do_Brasil
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diversas dessas instituições cobram mensalidades de seus estudantes, o que é objeto de crítica 

por parte de profissionais da educação, além de constituir prática de duvidosa legalidade. 

No que se refere às instituições privadas, há cobrança de mensalidades tanto na graduação 

como na pós-graduação. Considerando a existência de uma grande amplitude valores, 

estudantes de diferentes classes econômicas têm acesso ao ensino superior oferecido por essas 

instituições. Além disso, existem programas de incentivo (bolsas de estudo) oferecidos tanto 

pelo governo federal, na forma do ProUni, como pelos governos estaduais - Programa Escola 

da Família em SP, por exemplo; além disso, várias instituições possuem programas internos 

de bolsas de estudo. 

Há uma ampla oferta de cursos de graduação noturnos, que permitem aos já inseridos no 

mercado de trabalho (que em sua maioria exercem suas atividades profissionais durante o dia) 

freqüentar o ensino superior; paradoxalmente, porém, essa oferta concentra-se principalmente 

nas instituições privadas, embora nos últimos anos venha se registrando uma movimentação 

do sistema público para incremento da oferta de vagas em cursos noturnos. 

Formas de acesso 

O cidadão interessado em estudar nas instituições brasileiras de ensino superior tem diversas 

formas de acessá-las. O vestibular é o modo mais tradicional e testa os conhecimentos do 

estudante nas disciplinas cursadas no ensino médio. Pode ser aplicado pela própria instituição 

ou por empresas especializadas.  

O ENEM, outro modo voluntário de ingressar no ensino superior, também traz questões 

objetivas sobre o conteúdo aprendido no ensino médio e uma redação.  

A Avaliação Seriada no Ensino Médio é outra modalidade de acesso universitário que 

acontece de forma gradual e progressiva, com provas aplicadas ao final de cada série do 

ensino médio. Diversas instituições aplicam, ainda, testes, provas e avaliações de 

conhecimentos voltados à área do curso que o estudante pretende fazer. Algumas faculdades  

e universidades também optam por processos de seleção baseados em entrevistas ou nas 

informações pessoais e profissionais dos candidatos, como grau de escolaridade, cursos, 

histórico escolar ou experiência e desempenho profissional. 
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Programas e ações 

O Estado Brasileiro mantém projetos que facilitam o acesso de estudantes e professores à 

educação superior e ajudam a melhorar a qualidade de ensino das instituições federais. 

Fies 

O objetivo do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) é financiar a 

graduação na educação superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos 

de sua formação. Para candidatar-se ao Fies, os estudantes devem estar regularmente 

matriculados em instituições pagas, cadastradas no programa e com avaliação positiva nos 

processos avaliativos do MEC. 

Pibid 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) oferece bolsas de 

iniciação à docência para estudantes de cursos presenciais que se dedicam ao estágio nas 

escolas públicas e que, quando graduados, se comprometam a trabalhar no magistério da rede 

pública de ensino. O objetivo é antecipar o vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula. 

Com essa iniciativa, o Pibid faz uma articulação entre a educação superior (por meio das 

licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais. 

ProUni 

O Programa Universidade para Todos (ProUni) foi criado em 2004, pela Lei nº 11.096/2005, 

de 13 de janeiro. Sua finalidade é conceder bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes 

de cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação específica, sempre em 

instituições privadas de educação superior. Quem adere ao programa recebe isenção de 

tributos. 

Reuni 

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(Reuni) busca ampliar  o acesso e a permanência na educação superior. A meta é dobrar o 

número de estudantes nos cursos de graduação em dez anos, a partir de 2008, e permitir o 

ingresso de 680 mil estudantes a mais nos cursos de graduação.  

 Promisaes 

O Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (Promisaes) pretende fomentar a 

cooperação técnico-científica e cultural entre o Brasil e os países – em especial os africanos – 

nas áreas de educação e cultura. O programa oferece apoio financeiro (no valor de um salário 

http://www3.caixa.gov.br/fies/
http://www3.caixa.gov.br/fies/
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid
http://siteprouni.mec.gov.br/
http://siteprouni.mec.gov.br/
http://reuni.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=545&id=12284&option=com_content&view=article
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mínimo mensal) para estudantes estrangeiros participantes do Programa de Estudantes-

Convênio de Graduação (PEC-G), regularmente matriculados em cursos de graduação em 

instituições federais de educação superior. (MEC, 2001). 
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CAPÍTULO V – METODOLOGIA 
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Etimologicamente falando, podemos dizer que “método” vem das palavras gregas “meta”-fim 

(ou “para”) e “Odos”- via ou caminho. Assim, método significa numa aproximação a partir da 

sua origem - caminho para.  

Como a metodologia é “um conjunto de diretrizes que orientam a investigação científica” 

(Herman, 1983, p.5), considera-se  importante, definir o tipo de metodologia e o método de 

investigação seguidos. Antes, porém, realizamos uma breve aproximação aos seus conceitos. 

Para abordar-se o conceito de metodologia científica, diz-nos Sabino (1992), que é necessário 

entender o contexto em que esta adquire o seu próprio sentido. Ressalta   que metodologia 

científica não é propriamente uma ciência, mas sim um instrumento que possibilita a 

validação e a tornar mais eficiente a investigação científica. 

É importante  diferenciar os conceitos de método e metodologia. Entende-se método o que 

corresponde ao procedimento geral orientado para um fim (Cazau, 2006). Ainda neste sentido, 

e segundo Sabino (1992), método é o conjunto de procedimentos que se utilizam para a 

obtenção dos conhecimentos científicos, modelo de trabalho ou sequência lógica que irá 

orientar a investigação científica, podendo entender-se a metodologia o âmbito mais alargado 

do método ou métodos, incluindo a sua justificação, a sua lógica interior e a análise dos 

diversos procedimentos que se utilizam na investigação. Está ainda dentro deste conceito a 

questão acerca das suas características, qualidades e fraquezas. Ainda segundo Santo (2010), 

método está na direção de uma procura por planeamento de uma investigação, um caminho 

apropriado e validado face aos objetivos , meios, resultados e formulação de hipóteses e ainda 

compreende o planeamento e concretização de uma ou mais técnicas e procedimentos. Já a 

metodologia corresponde ao conjunto sistemático dos métodos com suas diferentes técnicas.  

Podemos considerar à luz destes autores, que método será o modelo lógico a seguir na 

investigação científica, e metodologia, o estudo e análise dos vários métodos utilizados.  

5.1. Desenho do estudo  

Segundo Sampieri et al. (2014), o desenho de investigação ou desenho do estudo, representa o 

ponto onde se conectam as etapas conceituais do processo de investigação, como o 

planeamento do problema, desenvolvimento da perspectiva teórica e fases subsequentes com 

seu caráter mais operativo (Figura 26).  
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Figura 26: Desenho do estudo  
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A seguir o desenho de Investigação bem como  o passo-a-passo metodológico será explicado 

detalhadamente.  

5.1.1. Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo misto, com uma parte do estudo do tipo descritivo-correlacional, 

transversal e de abordagem quantitativa e outra parte do estudo do tipo fenomenológico, de 

abordagem qualitativa. Assim, utilizamos uma triangulação de métodos e de dados 

provenientes dos questionários, das entrevistas e da análise documental. 

Utilizamos no âmbito desta investigação: Triangulação de dados e métodos. Como nos 

respalda Reidy e Mercier (2003), “a triangulação de dados, consiste numa colheita de dados 

junto de diversas fontes de informação. Quanto à pessoa, estudam-se diferentes populações 

alvo: os indivíduos, os grupos, as comunidades” (p.33). Enquadra-se portanto, no nosso 

estudo que inquiriu os estudantes universitários, entrevistou os dirigentes administrativos das 

instituições de ensino superior dos dois países e análise dos planos de estudo. E triangulação 

de metodologias pela utilização das duas abordagens quantitativa e qualitativa. A triangulação 

inter-métodos refere-se à combinação de duas ou várias estratégias diferentes de investigação 

aplicadas a uma mesma unidade empírica. Podem ser usados no mesmo estudo métodos 

quantitativos e qualitativos de investigação (Fortin, Côté & Filion, 2009). 

Metodologia quali-quantitativa, conforme afirmam Reichardt e Cook (1986), cit. por H. 

Carmo e Ferreira (1998),  um investigador para resolver um problema de pesquisa não tem 

que aderir rigidamente a um dos dois paradigmas, podendo mesmo escolher uma combinação 

de atributos de pertencentes a cada um deles. Assim, na mesma linha  ressaltam Ghiglione e 

Matalon (2001) “habitualmente considera-se que um processo completo de inquirição deve 

começar por uma fase qualitativa, sob a forma de um conjunto de entrevistas não diretivas ou 

estruturadas, a que se segue uma fase quantitativa” (p.105). 

Classificamos a primeira parte do estudo como descritivo-correlacional porque, segundo 

Fortin et al. (2009), neste tipo de estudo exploram-se relações entre variáveis com vista a 

descrevê-las, assim como é a realidade deste estudo na qual exploramos e caracterizamos as 

relações entre as dimensões sociodemográfica, estilo de vida, cosmovisão e competências de 

estudo do perfil integral dos universitários de uma universidade de Portugal e do Brasil, 

verificando as semelhanças e diferenças. Um estudo descritivo pode também servir para 
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analisar um ou vários conceitos em duas populações diferentes (Brink & Wood, 1998) e no 

estudo descritivo procura-se estabelecer diferenças entre os grupos em relação a dados 

sociodemográficos e às características tais como a idade, o género, as atitudes, e pode 

descrever as semelhanças e diferenças (Fortin et al., 2009). 

Classificamos a segunda parte do estudo como fenomenológico, por se tratar de um estudo de 

multi-casos, com recurso à entrevista e análise de documentação, ao analisar as entrevistas 

aplicadas aos quadros dirigentes, por serem respondentes privilegiados, os grandes 

norteadores, mentores das práticas do dia-a-dia, responsáveis pela estratégia que orienta a 

oferta educativa e da visão para a universidade e futuro dos estudantes. Como ressalta  Morse 

(2007), “o laboratório do investigador qualitativo é a vida do dia-a-dia e não pode ser metido 

num tubo de ensaio, ligado, parado, manipulado ou enviado pelo esgoto. Portanto, o 

desenvolvimento, descrição e operacionalização da teoria são, frequentemente, os resultados” 

(p.19). Sobre o estudo fenomenológico, relata van Maanen (1990) que “o que a caracteriza em 

relação a outros métodos qualitativos, é que ela procura descobrir a essência dos fenómenos, a 

sua natureza intrínseca e o sentido que os humanos lhe atribuem” (p.62), assim como 

respaldam Fortin et al. (2009), “a atenção dos investigadores incide sobre a realidade tal como 

é percebida pelos indivíduos” (p.52). Foi exatamente esta a nossa intenção, ao procurar 

conhecer a perceção dos estudantes acerca da cosmovisão nas questões abertas e perceção dos 

quadros dirigentes das instituições, sobre a realidade da formação integral dos seus 

estudantes.  

O estudo transversal, como descreve Harkness (1995), cit. por Fortin et al. (2009): 

… consiste em examinar simultaneamente um ou vários cortes da população ou  

vários grupos de indivíduos, num determinado tempo, em relação com um 

fenómeno presente no momento da investigação. Os processos considerados 

podem estar relacionados com a idade, com o crescimento, com o 

desenvolvimento pessoal, etc. (p.66) 

Por este motivo nosso estudo se carateriza também como transversal, pois os instrumentos de 

recolha de dados como o inquérito por questionário foram aplicados uma só vez em apenas 

um determinado tempo e desta forma não foi longitudinal. 

Relativamente ao estudo  comparativo de casos, visa descobrir convergências entre vários 

casos, uma vez que a comparação se baseia no estudo aprofundado de cada um dos casos. 

(Lessard-Hébert, Goyette & Boutin, 1994). Yin (1990) afirma que, frequentemente, a 

evidência resultante de um estudo comparativo de casos é considerada “mais determinante, e 
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o estudo como um todo, como mais robusto” (p.89). No entanto, o autor alerta para as maiores 

exigências de tempo e recurso que pode representar. Apesar disso, optou-se pela sua 

utilização no presente estudo pelo fato de permitir maior abrangência dos resultados, ao 

ultrapassar a singularidade de dados referentes a uma única instituição de ensino. No caso 

desta investigação é esta a realidade, a de se analisar e correlacionar o perfil de estudantes de 

duas universidades de dois países diferentes com o seu contexto e especificidades,  sendo 

portanto caracterizado como um estudo comparativo de casos. O método utilizado mostrou-se 

adequado, pois segundo Begley e Boyd (1987), é conveniente na identificação de três fatores: 

i) fatores comuns a todos os casos no grupo escolhido;  ii) fatores não comuns a todos, mas 

apenas a alguns subgrupos; iii) fatores únicos em caso específico. Este tipo de estudo está 

adequado aos conceitos de Begley e Boyd (1987) e Yin (1990), pois é um estudo comparativo 

de casos, por se tratar de um fenômeno contemporâneo, num contexto de situação real e se 

utiliza de múltiplas fontes de evidência.  

Abordagem Qualitativa  

A investigação qualitativa, prevê, durante a investigação, o contexto e a subjetividade de 

atitudes e respostas  à condição humana. É por isso, “orientada para a construção de modelos 

compreensivos sobre o que se estuda” (González Rey, 2005, p.8). Este tipo de investigação é 

indutivo e descritivo, na medida em que o investigador desenvolve conceitos, ideias e 

compreensões a partir de padrões encontrados nos dados, ao contrário de recolher dados para 

comprovar modelos, teorias ou verificar hipóteses. Serapioni (2000), evidencia como 

características dos métodos qualitativos a análise do comportamento humano do ponto de 

vista do ator, a observação naturalista (não controlada), a subjetividade, a orientação para a 

descoberta e para o processo, o seu carácter exploratório, descritivo e indutivo, e a sua não 

hipótese de generalização. Embora os seus métodos sejam menos estruturados, proporcionam 

um relacionamento mais extenso e flexível entre o investigador e os entrevistados. O 

investigador é, pois, mais sensível ao contexto, trabalhando com a subjetividade, com as 

possibilidades quase infinitas de exploração que a riqueza dos detalhes pode ocasionar. 

González Rey (2005) refere que a investigação qualitativa conduz à construção de teorias que, 

correspondem à “construção de um sistema de representações capaz de articular diferentes 

categorias entre si e de gerar inteligibilidade sobre o que se pretende conhecer na pesquisa 

científica” (p.29).  
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Os métodos qualitativos utilizam, na sua generalidade, procedimentos interpretativos, não 

experimentais (privilegiando a análise de caso ou conteúdo), por contraposição à 

representação numérica, à análise estatística, à abordagem positivista, corroborativa e 

experimental própria dos métodos quantitativos.  

No nosso caso, justificou-se também a abordagem qualitativa, pois a entrevista “apresenta 

a vantagem de incluir respostas mais elevadas, maior eficácia na descoberta de informações, 

custo pouco elevado, respostas obtidas rapidamente e forte taxa de respostas assegurando uma 

melhor validade dos dados” (Fortin et al., 2009, p.77). Este instrumento se enquadra 

adequadamente ao objetivo a que esta pesquisa se propõe de obter informações dos quadros 

dirigentes das universidades quanto a expectativas em relação ao perfil dos estudantes e 

formação integral vigente ou não nas propostas pedagógicas.  

A análise de documentação consistiu na análise de conteúdo aos planos de estudos das duas 

universidades e das entrevistas mediante um conjunto da categorias pré-definidas para 

uniformizar a análise. Como nos respaldam Fortin et al. (2009), a documentação disponível 

“…pode prestar um bom serviço à investigação, no terreno, e constitui uma fonte adicional de 

informações. Ela permite ao investigador familiarizar-se com a história de um grupo social, 

com sua cultura, com a sua organização. As entrevistas podem estar registradas em banda 

vídeo” (p.80). E a técnica utilizada, tal como sustentado por van Kaam (1969), Giorgi (1970) 

e Colaizzi (1978), cit. por Fortin et al. (2009), baseou-se na leitura atenta, isolando as frases 

diretamente ligadas ao fenómeno, extraindo a significação mais importante, fazendo uma 

descrição exaustiva que desse conta da essência do fenómeno.  

Abordagem Quantitativa  

A investigação quantitativa pretende explicar, predizer e controlar os fenómenos, procurando 

regularidades e leis, através da objetividade dos procedimentos e da quantificação das 

medidas (L. Almeida & Freire, 2007). Reidy e Mercier (2003) referem que “a abordagem 

quantitativa, baseada na perspectiva teórica do positivismo, constitui um processo dedutivo 

pelo qual os dados numéricos fornecem elementos que permitem construir conhecimentos 

objetivos no que concerne às variáveis em estudo” (p.322). Portanto, pode-se dizer que, a 

investigação quantitativa caracteriza-se pela ação nos níveis de realidade e apresenta como 

objetivos a identificação e apresentação de dados, indicadores e tendências observáveis. Este 

tipo de investigação mostra-se geralmente adequado quando existe a possibilidade de recolha 
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de medidas quantificáveis de variáveis  a partir de amostras de uma população. Usa medidas 

numéricas para testar hipóteses, através de uma rigorosa recolha de dados, ou procura padrões 

numéricos relacionados com conceitos quotidianos, depois os dados são sujeitos a análise 

estatística, através de modelos matemáticos (ou software próprio), com o objetivo de testar as 

hipóteses levantadas. 

No nosso caso, justifica-se a abordagem quantitativa, pois recorremos à técnica do inquérito 

por questionário aos estudantes. Foi administrado aos sujeitos da amostra um questionário 

com escalas já validadas e com questões abertas validas para o efeito desta investigação, 

avaliando as variáveis sociodemográficas, as variáveis dependentes e as independentes. 

Analisamos os dados obtidos através de escalas adaptadas e validadas para a população 

portuguesa e brasileira, aplicados aos estudantes, por intermédio da análise estatística com o 

suporte do software SPSS. Como ressaltam Fortin et al. (2009), “a abordagem quantitativa, 

constitui um processo dedutivo pelo qual os dados numéricos fornecem conhecimentos 

objetivos no que concerne às variáveis em estudo. A análise estatística visa tornar os dados 

válidos assegurando uma representação da realidade” (p.39). 

O inquérito por questionário, tem vantagens tal como nos respaldam Fortin et al. (2009): 

 …o questionário pode ser utilizado simultaneamente junto de um grande 

número de sujeitos repartidos por uma vasta região, o que permite obter mais 

informações num conjunto populacional, sua apresentação uniformizada, a 

ordem idêntica, pode assegurar a uniformidade de uma situação de medida e 

assegurar a fidelidade e facilitar as comparações entre sujeitos. (p.57) 

Portanto, o inquérito por questionário se demonstra o mais indicado para o intuito desta 

pesquisa de identificar o perfil dos universitários e correlacioná-los, pois este instrumento de 

recolha de dados é estruturado e supre a necessidade de ser utilizado simultaneamente aos 

muitos inquiridos.  

5.1.2. População e amostra  

O primeiro passo é precisar a população que será estudada e para isto alguns conceitos são 

fundamentais, como a população que é um conjunto de pessoas que satisfazem os critérios de 

inclusão definidos previamente (Fortin et al., 2009).  
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A definição de população para Fortin (2003b) é “conjunto de todos os sujeitos ou outros 

elementos de um grupo bem definido tendo em comum, uma ou varias características 

semelhantes e sobre o qual assenta a investigação” (p.373).  

Entende-se população de uma investigação, todos os elementos, de um conjunto real de 

pessoas, para os quais se quer generalizar os resultados desse mesmo estudo.  

Definimos como critérios de inclusão do estudo quantitativo:  

 Ser aluno da universidade e dos cursos seleccionados;  

 Cursos que apresentem a mesma designação ou semelhança no plano curricular nas 

duas instituições; 

 Frequentar o 1º, 2º e 3º ano dos cursos seleccionados. 

Critérios de inclusão para o estudo qualitativo:  

 Pertencer ao quadro dirigente da instituição; 

  Exercer funções há mais de 1 ano; 

 Pertencer à área pedagógica. 

Fizemos um recorte de 10 cursos devido o critério de semelhança entre as universidades 

(Quadro 15). Na universidade portuguesa há 35 cursos de licenciatura e na brasileira 18 

cursos de licenciatura. 

Quadro 15: Cursos selecionados para a amostra pelo critério de semelhança Brasil e Portugal 

Cursos Universidade Portuguesa Cursos Universidade Brasileira  

1. Biologia  1. Ciências biológicas  

2. Ciências do desporto  2. Educação física  

3. Comunicação e multimédia  3. Rádio e TV  

4. Educação básica  4. Pedagogia  

5. Enfermagem  5. Enfermagem  

6. Engenharia civil  6. Engenharia civil  

7. Engenharia electrotécnica e de computadores  7. Tecnologia em redes de computadores  

8. Engenharia informática  8. Ciência da computação  

9. Línguas, literatura e cultura  9. Letras  

10. Psicologia  10. Psicologia  

 Fonte: Dados da pesquisa. 
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A população do nosso estudo é constituída por 1.598 estudantes da universidade de Portugal 

e  1.780 estudantes da universidade do Brasil.  

Amostra  

Podemos entender como amostra o conjunto de indivíduos (unidades de análise) que é 

retirado da população, para os quais se pretende generalizar os resultados do estudo. 

A amostragem é um processo pelo qual um grupo de pessoas ou uma porção da população 

(amostra) é escolhido de maneira a representar uma população inteira. A partir de um grupo 

mais restrito de indivíduos objectiva-se tirar conclusões precisas sobre a população, dado este 

objetivo é de suma importância escolher com cuidado a amostra, para que represente 

fielmente a população visada. Deve-se evitar o erro amostral que acontece quando ao escolher 

uma amostra de indivíduos, cujas características diferem das da população alvo, contribui 

para criar o erro porque são introduzidos enviesamentos. O erro é geralmente maior com 

amostras de pequeno tamanho e decresce à medida que o tamanho da amostra aumenta. 

Segundo Cazau (2006), entendemos amostra como parte da população disponível, selecionada 

explicitamente para o estudo dessa população. Ainda de acordo com mesmo autor, a seleção 

da amostra é definida pela sua representatividade e pela sua dimensão. Quanto à 

representatividade, é importante, ou mesmo imprescindível que esta seja representativa da 

população em estudo. Quanto à sua dimensão, Cazau (2006) elucida que a dimensão deve ter 

uma dimensão aceitável, contudo não deve ser demasiado grande, correndo o risco, se assim 

for, de originar um esforço inútil, nem muito pequena, já que poderá deixar de ser 

representativa da população a estudar. 

Para o nosso estudo foi uma amostra acidental e de conveniência por quotas, como 

exemplificam Fortin et al. (2009), “a amostra acidental é formada por sujeitos que estão 

presentes num local determinado, num momento preciso e a técnica de quotas é utilizada para 

assegurar uma representação adequada de subgrupos ou estratos da população” (p.90). 

Exatamente como a proposta para esta pesquisa, onde foram distribuídos os questionários em 

salas para os estudantes que estavam naquela hora e naquele dia e somente para as quotas ou 

seja, utilizando-se os três anos de todos os cursos seleccionados pelo crivo de semelhança 

entre as duas universidades, conforme o quadro 15. O número total da nossa amostra foi de 

N=1240, sendo n= 533 (Portugal) e N=707 (Brasil).  
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Critérios de exclusão do estudo quantitativo:  

o Não ser aluno dos cursos seleccionados; 

o Não dar seu consentimento informado para participar do estudo.  

O número da amostra está de acordo com a representatividade pois, segundo o cálculo 

amostral em um universo de 1.598 estudantes, tendo-se em consideração 50% de 

heterogeneidade e com uma margem de erro de 5%, e com nível de confiança de 95% o total 

necessário recomendado seria de 310, portanto, a nossa amostra para a população dos 

universitários portugueses da determinada instituição está correta. No caso dos universitários 

do Brasil, da mesma forma com um cálculo de população de 1.780 e com 50% de 

heterogeineidade, com uma margem de erro de 5% e com nível de confiança de 95%, o total 

necessário recomendado seria de 317, portanto, nossa amostra para a população dos 

universitários da determinada instituição, também está correta. Segundo a fórmula da 

distribuição gaussiana:  

 
Figura 27: Fórmula da distribuição gaussiana  

Fonte: Ochoa (2013) 

Onde: 

n = O tamanho da amostra que queremos calcular 

N = Tamanho do universo  

Z = É o desvio do valor médio que aceitamos para alcançar o nível de confiança desejado. Em 

função do nível de confiança que buscamos, usaremos um valor determinado que é dado pela 

forma da distribuição de Gauss. Os valores mais frequentes são: 

Nível de confiança 90% -> Z=1,645 

Nível de confiança 95% -> Z=1,96 

Nível de confiança 99% -> Z=2,575 

e = É a margem de erro máximo que eu quero admitir (p.e. 5%) 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2595966/Imported_Blog_Media/f%C3%B3rmula.png?t=1485261290531
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p = É a proporção que esperamos encontrar. Se, não temos ideia do que  esperar, a opção mais 

prudente seria usar o pior cenário: a população se distribui em partes iguais entre sexo 

feminino e masculino, logo p=50%. 

5.1.3. Variáveis 

Segundo Fortin et al. (2009), as variáveis são qualidades, propriedades ou características de 

pessoas, objetos de situações susceptíveis de mudar ou variar no tempo, às quais se atribui 

valores, podem ser medidas, controladas e manipuladas. São unidade de base da investigação.   

Uma variável de atributo é uma característica própria do participante numa investigação. 

Corresponde a um dado sociodemográfico ( idade, gênero, estado civil, instrução, rendimento, 

etc) (Fortin et al., 2009). Uma variável de investigação, são qualidades, propriedades ou 

características que são observadas ou medidas (Fortin et al., 2009). 

Assim temos como variáveis de atributo: sexo, idade, grupo etário, estado civil, posse de 

dependentes a seu cargo e número de dependentes, coabitação em tempo de aulas, tipo de 

habitação, meio de deslocação para a universidade, manutenção financeira, nível 

socioeconómico (NSE), segundo Graffar (1956), curso e ano frequentado pelo estudante.  

Como variáveis de investigação: 

 Perfil tendência de cosmovisão. Escala de Pagan (2009). Tendência criacionista ou 

evolucionista; 

  Perfil de estilo de vida: Questionário Estilo de Vida Fantástico (Añez, Reis & 

Petroski, 2008), família e amigos, atividade física, nutrição, consumo de substâncias, 

sono, utilização do cinto de segurança, stresse, sexualidade, tipo de comportamento, 

introspecção e satisfação com trabalho ou estudo, ocupação de tempos livres e redes 

sociais; 

 Perfil de competências de estudo: Escala de Competências de Estudo (L. Almeida & 

Joly, 2009) com três dimensões (planeamento, monitoramento e autoavaliação).  

 Existem, ainda, variáveis para quantificar o trabalho do aluno: Quantos livros lê por 

ano, tipo de livro que lê e quantidade de horas de estudo fora da sala de aula.  

Na tabela 1 consta a operacionalização e a categorização das variáveis em estudo. 
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Tabela 1. Operacionalização e categorização das variáveis em estudo 

Variáveis Operacionalização Categorização 

1. IES  frequentada  É uma instituição que promove educação em nível superior, que, 

conforme suas características, são classificadas como: universidade, que 

pode ser formada por faculdades, escolas ou institutos de ensino superior; 
centro universitário; faculdade. Públicas ou privadas (Lei nº  9.394/1996, 

de 20 de 30 de dezembro). 
 

Em Portugal são instituições de ensino superior: as universidades; os 

institutos universitários; as escolas superiores universitárias não 
integradas numa universidade; os institutos politécnicos. Públicas ou 

privadas (DGES, 2016). 

1- PT 

2- Br 

2-Br  

2. Curso  Curso de  licenciatura,  um grau académico do ensino superior (DGES, 

2017). 

1- BIO 

2- CD ou EF 

3- CM ou CRT 
4- EB ou PED 

5- ENF 

6- EC 
7- EE ou TSC 

8- EI ou CC 

9- LL ou LT 
10- PSI  

3. Grupo etário  Intervalo de idade, em anos, no qual o indivíduo se enquadra, de acordo 

com o momento de referência (INE, 2017). 

1- 17 a 20 

2- 19 a 20 
3- 21 a 22 

4- 23 e mais  

4. Sexo  Classificar o sexo dos estudantes em feminino ou masculino 
(http://smi.ine.pt/Pesquisa).  

1- Feminino 
2- Masculino  

5. Nacionalidade  Onde nasceu. Cidadania legal da pessoa no momento de observação 

(http://smi.ine.pt/Pesquisa). 

1- Br 

2- PT  
3- Francesa  

4- Espanhola  

5- Outra  

6. Estado Civil  Situação jurídica da pessoa composta pelo conjunto das qualidades 
definidoras do seu estado pessoal face às relações familiares, que constam 

obrigatoriamente do registo civil. Compreende as seguintes situações: a) 
Solteiro; b) Casado; c) Viúvo; d) Divorciado.  (Dicionário Priberam da 

língua portuguesa, 2017a). 

1- Solteiro  
2- Casado  

3- Divorciado  
4- Outro  

7. Posse de filhos  Conjunto dos descendentes. = Descendência, prole 0- Não  
1- Sim  

8. Coabitação  Ato de coabitar. Habitar em comum; partilhar o mêsmo espaço de 

habitação (Dicionário Priberam da língua portuguesa, 2017b). 

1- Pais  

2- Conjuge  
3- Família  

4- Amigos  

5- Sozinho  

9. Tipo de habitação  Espaço doméstico, é o nome dado ao lugar onde o ser humano vive. 1- Casa/apt mantidos pela família  
2- Casa/apt mantidos pelo aluno 

3- Residências universitária  

4- Pensão ou hotel  
5- Casa de familiares ou de outros  

10. Meio de transporte para 
deslocação à  universidade  

Principal meio de transporte usado no trajeto casa-IES 
(http://smi.ine.pt/Pesquisa). 

 

1- A pé  
2- Boleia/carona  

3- Autocarro/ônibus  

4- Carro próprio  
5- Bicicleta  

6- Táxi  

11. Manutenção financeira  Como se mantém financeiramente.  1- Atividade acadêmica (bolsa de 
estudos) 

2- Trabalho com contrato 

3- Empréstimo bancário 
4- Mesada fornecida pela família  

5- Renda (poupança) 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Institui%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Universit%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grau_acad%C3%A9mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_superior
http://smi.ine.pt/
http://smi.ine.pt/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://smi.ine.pt/Classificacao/Detalhes/326?modal=1
http://smi.ine.pt/Pesquisa
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Tabela 1. Operacionalização e categorização das variáveis em estudo (continuação) 

12. Ocupação de tempos 
livres  

1- Assistir tv/ouvir música  

2- Ir ao teatro  
3- Ir ao cinema  

4- Assistir séries em casa  

5- Assistir competições 
desportivas  

6- Sair para 

dançar/discotecas/encon
trar amigos  

7- Ir a shows  

8- Jogos(baralho/bingo/ 
vídeo game) 

9- Internet  

10- Assistir filmes em casa  
11- Ir a concertos 

Se ocupa de quais atividades preferenciais em seus tempos livres.  0- Não  
1- Sim  

13. Redes sociais mais 
utilizadas  

Um serviço online, plataforma ou site que foca em construir e refletir 
relações sociais entre pessoas, que, por exemplo, compartilham interesses 

e/ou atividades, bate-papo, jogar com os amigos, entre outras funções (F. 

Duarte, Quandt & Souza, 2008). 

1- Instagram  
2- Snapchat 

3- Facebook 

4- Twitter  
5- Outro  

14. Género de filme de 

preferência  

“um género cinematográfico é uma categoria ou tipo de filmes que 

congrega e descreve obras a partir de marcas de afinidade de diversa 
ordem. Um género será uma categoria classificativa que permite 

estabelecer relações de semelhança ou identidade entre as diversas obras. 

É no cinema americano que os géneros cinematográficos encontram a sua 
manifestação mais sustentada e sistemática” (L. Nogueira, 2010, p.3). A 

descrição dos géneros que aqui elegemos parte, portanto, desse 

pressuposto. 

1- Comédia  

2- Aventura/ação  
3- Drama/romance  

4- Ficção  

5- Terror  

15. NSE  

  Nível socioeconômico  

Escalão que a família ocupa na sociedade com a soma destas pontuações. 1- classe social alta 5 a 9 pontos  

2- classe média alta 10 a 13 pontos  
3- classe média 14 a 17 pontos  

4- classe média baixa 18 a 21 

pontos  
5- classe baixa 22 a 26 pontos.  

16. Professa alguma religião  Admitir adotar ou seguir certos credos, convicções ou modelos; admitir 

pertencer a determinada ordem religiosa (Léxico: Dicionário de português 

online, 2017). 

0- Não  

1- Sim  

17. Grau de crença em Deus  Quantificação de dar fé a Deus; acreditar em Deus (Dicionário Priberam 

da língua portuguesa, 2017c). 
 

 

0- Não crê  

1- Pouco crente  
2- Medianamente crente  

3- Muito crente  

4- Bastante crente  

18. Grau de prática religiosa  Quantificação da aplicação das regras e dos princípios de uma 

determinada ordem religiosa (Dicionário Priberam da língua portuguesa, 

2017d). 
 

0- Nada praticante  

1- Pouco praticante  

2- Medianamente praticante  
3- Muito praticante  

4- Bastante praticante  

19. Tendência evolucionista  Posicionamento, argumentos e explicações sobre as origens e as 
perspectivas sobre os seres humanos na cosmovisão evolucionista com 

base da teoria de Darwin  (Pagan,2009). 

1- Tendência menos evolucionista 
abaixo da mediana  

2- Tendência mais evolucionista 

igual ou acima da mediana  

20. Tendência criacionista  Posicionamento, Argumentos e Explicações sobre as origens e as 
perspectivas sobre os seres humanos na cosmovisão criacionista com base 

na bíblia (Pagan, 2009). 

1- Tendência menos criacionista 
abaixo da mediana 53 pontos 

2- Tendência mais criacionista igual 

ou acima da mediana 53 pontos 

21. Estilo de vida  Corresponde a um conjunto de atitudes habituais que se refletem nos 

valores e oportunidades das pessoas, tendo grande influência na saúde 

geral e sobre a qualidade de vida (WHO, 2004). 

1- Necessita melhorar  

2- Regular  

3- Bom  
4- Muito bom  

5- Excelente  

22. Família e amigos   Tenho alguém para conversar as coisas que são importantes para mim  

 Dou e recebo afeto  

0- Quase nunca  
1- Raramente  

2- Algumas vezes  

3- Com relativa frequência  
4- Quase sempre  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo
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Tabela 1. Operacionalização e categorização das variáveis em estudo (continuação) 

23. Atividade física   Sou vigorosamente ativo pelo menos durante 30 minutos por dia 
(corrida, bicicleta etc…) 

 Sou moderamente ativo (jardinagem, caminhada, trabalho de casa) 

0- Quase nunca  
1- Raramente  

2- Algumas vezes  

3- Com relativa frequência  
4- Quase sempre 

24. Nutrição   Como uma dieta balanceada  
 

 

 
 
 

 Frequentemente como em excesso (1) açucar, (2) sal, (3) gordura animal 

(4) bobagens e salgadinhos  

 
 

 
 

 Estou no intervalo __de quilos do meu peso considerado saudável.  

0- Quase nunca  

1- Raramente  
2- Algumas vezes  

3- Com relativa frequência  

4- Quase sempre 
 

0- Quatro itens  
1- Três itens  

2- Dois itens  

3- Um item  
4- Nenhum  
 

0- Mais de 8kg 

1- 8 kg  

2- 6 kg 

3- 4 kg  

4- 2 kg 

25. Cigarro e drogas   Fumo cigarros  
 

 

 
 
 

 Uso drogas como maconha e cocaína  

 
 

 Abuso de remédios ou exagero  
 

 

 
 
 

 Ingiro bebidas que contém cafeína (café, chá ou colas) 

0- Mais de 10 por dia  

1-1 a 10 por dia  
2- Nenhum nos últimos 6 meses  

3- Nenhum no ano passado  

4- Nenhum nos últimos 5 anos 
 

0- Algumas vezes  
4- Nunca  
 

0- Quase diariamente  

1- Com relativa frequência  

2- Ocasionalmente  
3- Quase nunca  

4- Nunca  
 

0- Mais de 10 vezes ao dia  
1-7 a 10 vezes ao dia  

2- 3 a 6 vezes ao dia  

3- 1 a 2 vezes ao dia  

4- Nunca  

26. Álcool   Minha ingestão média por semana de álcool é:__doses  

 
 

 

 
 

 Bebo mais de quatro doses em uma ocasião  
 

 
 

 
 

 Dirijo após beber  

0- Mais de 20 

1- 13 a 20 
2- 11 a 12 

3- 8 a 10  

4- 0 a 7 
 

0- Quase diariamente  
1- Com relativa frequência  

2- Ocasionalmente 

3- Quase nunca  
4- Nunca  
 

0- Algumas vezes  

4- Nunca  

27. Sono   Durmo bem e me sinto descansado  0- Quase nunca  

1- Raramente  
2- Algumas vezes  

3- Com relativa frequência  

4- Quase sempre 

28. Cinto de segurança   Uso sinto de segurança  0- Nunca  
1- Raramente  

2- Algumas vezes  

3- A maioria das vezes  
4- Sempre  

29. Stresse   Sou capaz de lidar com o stresse do meu dia-a-dia  

 Relaxo e desfruto do meu tempo de lazer  

0- Quase nunca  
1- Raramente  

2- Algumas vezes  

3- Com relativa frequência  
4- Quase sempre 
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Tabela 1. Operacionalização e categorização das variáveis em estudo (continuação) 

30. Sexo seguro   Pratico sexo seguro  0- Quase nunca  
1- Raramente  

2- Algumas vezes  

3- Com relativa frequência  
4- Quase sempre 

31. Tipo de comportamento   Aparento estar sempre com pressa  

 Sinto-me com raiva e hostil  

0- Quase nunca  

1- Raramente  
2- Algumas vezes  

3- Com relativa frequência  

4- Quase sempre 

32. Introspecção   Penso de forma positiva e otimista  

 
 

 

 
 

 Sinto-me tenso e desapontado  

 Sinto-me triste e deprimido  

0- Quase nunca  

1- Raramente  

2- Algumas vezes  
3- Com relativa frequência  

4- Quase sempre 
 

0- Quase sempre  

1- Com relativa frequência  

2- Algumas vezes  

3- Raramente  

4- Quase nunca  

33. Trabalho/Estudo  Estou satisfeito com meu trabalho/estudo 0- Quase nunca  
1- Raramente  

2- Algumas vezes  

3- Com relativa frequência  
4- Quase sempre 

34. Competências de estudo “Apropriar-se de alguns recursos como, por exemplo, estratégias e 

métodos de estudo e capacidade de gestão de tempo, com o objetivo de 

realizar as tarefas acadêmicas” (Credé & Kuncel, 2008, p.426). 
“referem-se aos comportamentos que estão diretamente relacionados com 

um desempenho produtivo e determinante do sucesso acadêmico. Assim, 

estudar as competências de estudo no nível universitário, implica ter em 
consideração o papel ativo e central dos estudantes no próprio processo 

de aprendizagem e, nesse sentido, compreender os processos de 

autorregulação da aprendizagem” (Joly et al., 2012, p.14). 
 

 

35. Planeamento  Decisões prévias relativas à forma como o estudante organiza o seu 

estudo (L. Almeida & Joly, 2013). 

0- NSA  

1-Discordo totalmente  
2- Discordo em grande parte  

3- Discordo em parte 

4- Concordo em parte  
5- Concordo em grande parte  

6- Concordo totalmente  

36. Monitoramento  Concernente à supervisão feita no decorrer do estudo, que objetiva 

realizar a automonitoração pela auto-observação do desempenho durante 
a execução de atividades de estudo (L. Almeida & Joly, 2013). 

0- NSA  

1-discordo totalmente  
2- discordo em grande parte  

3- discordo em parte 

4- concordo em parte  
5- concordo em grande parte  

6- concordo totalmente 

37. Autoavaliação  Comportamentos e  preocupações dos estudantes no sentido de 
viabilizarem um estudo competente e bem sucedido, sendo por isso 

dependentes da existência de uma autoreflexão por parte do estudante 

acerca da qualidade de seu desempenho, quer seja antes, durante ou 
depois de estudar (L. Almeida & Joly, 2013). 

0- NSA  
1- Discordo totalmente  

2- Discordo em grande parte  

3- Discordo em parte 
4- Concordo em parte  

5- Concordo em grande parte  

6- Concordo totalmente 

38. Quantos livros lê por 

ano? 

Nº de livros lidos por ano. 0- Zero livros  

1- Um livro  
2- Dois livros  

3- Três livros  

4- Quatro a seis livros  
5- Sete ou mais livros por ano 
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Tabela 1. Operacionalização e categorização das variáveis em estudo (continuação) 

39. Tipo leitura de 
preferência  

a) Literatura de ficção  

b) Livro de autoajuda  
c) Literatura de não 

ficção  

d) Nenhum  

a) A ficção científica é uma história baseada no impacto do potencial da 
ciência, seja real ou imaginado. A ficção científica é um dos gêneros de 

literatura que é definida no futuro ou em outros planetas. Fantasia é a 

formação de imagens mentais com configurações ou caracteres 
estranhos mundanos ou outro; ficção que convida suspensão da 

realidade (genresofliterature.com/www.geocities.com/campus. 

       fortu-necity. com). 
 

b) A literatura de auto-ajuda é um gênero atualmente muito procurado 
pelos leitores em busca de autoconhecimento, de orientação espiritual, 

a variedade de livros oferecidos por este gênero é surpreendentemente 

ampla, abrangendo desde a esfera científica, técnica, cultural, até temas 
de Psicologia, relações humanas, religião, lazer, entre outros (Santana, 

2017).  
 

c) O gênero geral de não-ficção. Este é um texto informativo lidando com 

um real, sem prejuízo da vida real. Este gênero de literatura oferece 
opiniões ou conjecturas sobre fatos e realidade. Isso inclui biografias, 

história, ensaios, fala e não ficção narrativa. Não-ficção opõe 

ficção (genresofliterature.com/www.geocities.com/campus. 

fortunecity.com). 
 

d) Nenhum tipo de leitura.  

0- Não  
1- Sim  

40. Horas de estudo diário 

extra classe  

Tempo contabilizado em horas de estudo fora do contexto de sala de aula.  1- Menos de 1 hora 

2- 1 hora  
3- 2 horas  

4- 3 horas  

5- 4 a 5 horas  
6- Mais de 5 horas. 

5.1.4. Questões e hipóteses de investigação  

As questões de investigação decorrem diretamente do objetivo e precisam a informação que 

se quer obter (Fortin et al., 2009). As questões de investigação que concernem à exploração 

de relações, podem comportar um certo número de subquestões, se o número de variáveis é 

bastante elevado (Fortin et al., 2009). Este conceito vai ao encontro das questões de 

investigação deste estudo que utilizou quatro variáveis, ou seja, a caracterização do perfil 

integral dos estudantes nas dimensões sociodemográfica, estilo de vida, cosmovisão e 

competências de estudo.  

Como conceituam Fortin et al. (2009), “a hipótese é um enunciado que antecipa relações entre 

variáveis e que necessita de uma verificação empírica” (p.49), como um enunciado formal 

sobre as relações antecipadas entre variáveis. Como defendem Mace e Pétry (2000), uma 

hipótese deixa um certo lugar à incerteza no que concerne às relações a verificar entre as 

variáveis. 

Para nosso estudo utilizamos  o tipo de hipótese de investigação por ser caracterizada por sua 

natureza de afirmar que há relações ou diferenças entre os grupos. Como conceituam Fotin et 

https://www.infoescola.com/sociologia/lazer/
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al. (2009), “a hipótese pode ser simples ou complexa, direcional ou não direcional, de 

associação ou de causalidade” (p.58). 

5.1.4.1. Hipóteses específicas 

H1- Existe diferença significativa entre o perfil sociodemográfico (sexo, grupo etário, 

coabitação, meio de transporte, manutenção financeira, NSE) dos estudantes das duas 

universidades contextos do estudo e cursos frequentados.  

H2- Existe diferença significativa entre o perfil de cosmovisão (crenças e tendência 

evolucionista e criacionista) dos estudantes das duas universidades e cursos  

frequentados.  

H3- Existe diferença significativa entre o perfil de estilo de vida (família e amigos, atividade 

física, nutrição, cigarro e drogas, álcool, sono, cinto de segurança, stresse e sexo seguro, 

tipo de comportamento, introspecção, trabalho e ocupação de tempos livres) dos 

estudantes das duas universidades contextos do estudo e cursos frequentados. 

H4- Existe diferença significativa entre o perfil de competências de estudos (comportamentos 

estratégicos de monitoramento, planejamento e autoavaliação) dos estudantes das duas 

universidades e cursos frequentados.  

5.1.5. Procedimento de recolha de dados e questões éticas 

Antes da aplicação dos questionários, foi solicitado previamente autorização à comissão de 

ética da universidade de Portugal e do Brasil, também foi submetido na plataforma Brasil para 

autorização da comissão de Ética no Brasil (Anexos A e B).   

No estudo quantitativo, a pesquisadora do presente estudo fez um levantamento de emails dos 

docentes pelo (Sistema de informação de Apoio ao Estudante) e os contactou, agendou uma 

data de recolha de dados com os docentes de cada curso e de cada ano, previamente por email 

e os docentes escolheram a data e horário que ficava melhor para eles. De seguida deslocou-se 

a cada uma das escolas envolvidas, e a cada curso e ano e realizou pessoalmente a entrega e 

recolha dos questionários que foi aplicado em sala de aula, no espaço de tempo reservado para 

o efeito. Após autorização dos respectivos docentes, os inquéritos eram distribuídos e 

recebidos aleatoriamente sem qualquer idenfificação, colocados nos envelopes no total 
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embaralhados. Depois de todos entregarem, garantindo o anonimato dos participantes que 

deram sua autorização assinando o TCLE - Termo de conscentimento livre e esclarecido.  

No estudo qualitativo, as entrevistas foram agendadas e realizadas/gravadas com um 

componente dos quadros dirigentes da universidade, após autorização e agendamento prévio e 

depois foram transcritas.   

Para a aplicação dos instrumentos de recolha de dados para a pesquisa, levou-se em 

consideração os princípios éticos, conforme salientam Fortin et al. (2009): 

 Direito à autodeterminação: o potencial sujeito tem o direito de decidir livremente 

sobre a sua participação ou não numa investigação; 

 Direito à intimidade: será assegurado que a pesquisa é o menos invasiva possível e 

que a intimidade dos sujeitos está protegida; 

 Direito ao anonimato e à confidencialidade: a identidade do sujeito não poderá ser 

associada às respostas individuais, mesmo pelo próprio investigador. Nenhum dos 

participantes do estudo poderá ser reconhecido; 

 Direito à protecção contra o desconforto e o prejuízo: procurar-se-á a prevenção do 

desconforto e prejuízo e  promoção do maior bem-estar da pessoa e dos que rodeiam; 

  Direito a um tratamento justo e equitativo: direito a ser informado sobre a 

natureza, o fim e a duração da investigação para a qual é solicitado a participação, 

assim como os métodos utilizados no estudo; 

 Consentimento livre e esclarecido: o sujeito obterá informações essenciais para dar 

seu consentimento voluntario de participação ou não e tem  direito de desistir ou se 

retirar em qualquer momento. 

Também foi entregue aos universitários inquiridos e quadros dirigentes o TCLE - Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido, que encontra-se em (Anexo C).  

A recolha de dados foi realizada, pessoalmente na universidade de Portugal nos meses de 

janeiro de 2016 a julho de 2016 e no Brasil no mês de agosto de 2016.   
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5.1.6. Instrumento de recolha de dados/Procedimentos usados no estudo 

A recolha de dados é de extrema importância, já que, não sendo efetuada de forma eficiente,  

poderá levar a interpretações erradas, ou se não erradas, não elucidativas do que se pretende 

demonstrar. 

Relativamente a este assunto, Cazau (2006) explica que os dados obtêm-se a partir de uma 

realidade, a partir dos instrumentos de recolha de dados. Estes podem ser diversos, passando 

desde a observação direta, entrevista, até aos questionários ou testes. Os referenciados são, 

pela sua característica os mais utilizados na investigação das ciências sociais. 

Um instrumento de recolha de dados pode ser, em princípio qualquer recurso utilizado pelo 

investigador para extrair as informações originadas pelo acontecimento (Sabino, 1992).  

Todos os instrumentos de medição utilizados pelo investigador são forçosamente 

instrumentos de recolha de dados, tendo em conta que medir algo, pressupõe obter dados 

(Cazau, 2006). 

No nosso caso, como já fomos referindo antes, utilizámos três instrumentos de recolha de 

dados, questionário, entrevista e recolha documental, sobre os quais passamos a tecer 

comentários mais específicos 

5.1.7. Questionário 

Relativamente à técnica de recolha de dados utilizada por nós (questionário), Quivy e 

Campenhoudt (2008)  dizem-nos que o questionário:  

Consiste em colocar a um conjunto de inquiridos, geralmente representativo de 

uma população, uma série de perguntas relativas à sua situação social, 

profissional ou familiar, às suas opiniões, à sua atitude em relação a opções ou a 

questões humanas e sociais, às suas expectativas, ao seu nível de conhecimentos 

ou de consciência de um acontecimento ou de um problema, ou ainda sobre 

qualquer outro ponto que interesse os investigadores. (p.188) 

É um instrumento de recolha de dados formados por um conjunto de pergunta que se 

respondem por escrito de forma a obter informações para levar a efeito uma investigação 

(Tamayo, 1999). 

Os questionários podem ser divididos por vários critérios: segundo o tipo de pergunta e 

segundo por quem responde ao mesmo. Relativamente ao primeiro os questionários podem 
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ser estruturados, todas as perguntas são de resposta fechada, semiestruturado, onde existem 

questão de resposta aberta e fechada e não estruturado, onde todas as perguntas são de 

resposta aberta. No segundo critério, os questionários podem ser autoadministrados, onde o 

inquirido, regista por si próprio as respostas e hétero administrado, quando é o investigador a 

registar as respostas (Cazau, 2006). 

Podemos entender, no caso anteriormente exposto, inquérito hétero administrado, poderá 

existir o risco de não ser tão isento como o autoadministrado, já que a presença do 

investigador pode, mesmo de forma não intencional condicionar as respostas do inquirido. 

Aos olhos dos vários autores, não existem técnicas melhores ou piores do que outras. Devem 

sim ser escolhidas tendo em conta a sua eficiência face aquilo que se pretende obter enquanto 

resultado.   

Todas as técnicas têm as suas vantagens e desvantagens. A este propósito, Quivy e 

Campenhoudt (2008) fazem saber que a utilização de inquéritos, enquanto vantagem, 

possibilita a quantificação de uma multiplicidade de dados e de proceder a numerosas análise 

de correlação. Dizem-nos ainda que, em contrapartida, tem um elevado peso e custo, 

superficialidade nas respostas, individualização dos indivíduos e fragilidade credibilidade no 

dispositivo. 

Ainda a este respeito, Sabino (1992) entende como principal vantagem da utilização deste tipo 

de recolha de dados grande economia de tempo de recursos humanos. Considera também que 

a qualidade dos dados recolhidos pode aumentar, pelo fato de não existir nenhum interlocutor 

(entrevistador), que possa condicionar/influenciar as respostas dadas pelo inquirido. 

Referencia como desvantagem, o não conhecimento por parte do investigador das reações 

reais face às questões colocadas, eventuais erros de interpretação e resposta, já que em caso de 

dúvida torna-se muito difícil o contacto para esclarecimento da mesma. Por fim, o inquirido 

pode aconselhar-se com outras pessoas, perdendo-se assim a genuinidade da resposta.  

5.1.7.1. Objetivos, dimensões e validação do questionário 

Foi aplicado um questionário de autopreenchimento (Anexo D), com questões abertas e 

fechadas de múltipla escolha, composto por quatro partes: 
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1. Dados pessoais/socioeconómico do aluno - Para caracterizar o perfil 

sociodemográfico dos estudantes, tendo também sido utilizada a escala validada de 

Graffar (1956) validada para a população Portuguesa e Brasileira; 

2.  Competências de estudo - Para caracterizar o perfil  de competências de estudos dos 

estudantes recorremos à escala de Competências de Estudo (ECE-S&H) para 

estudantes do ensino superior, validado para os dois países por L. Almeida e Joly 

(2009); 

3. Estilo de vida - Para caracterizar o perfil de estilo de vida dos estudantes, foi utilizado 

questionário  “Estilo de Vida Fantástico”, conceituado e já validado para os dois 

países (Añez et al., 2008); 

4. Cosmovisão - Para caracterizar o perfil de cosmovisão dos estudantes, recorremos à 

escala “Atitudes acerca das Teorias Evolutivas e Criacionistas” validada para os dois 

países por Pagan (2009).  

5.1.7.2. Teste piloto  

Antes da aplicação do questionário foi realizado um pré-teste ou teste piloto com uma turma 

não participante no estudo, a fim verificarmos se os estudantes compreendiam as questões 

colocadas e o tempo necessário ao seu preenchimento, para que a versão provisória do 

questionário sofresse melhorias caso necessário, antes da aplicação da versão definitiva. As  

questões abertas, onde foram também avaliadas e aprovadas previamente por três professores 

doutores da universidade brasileira e três professores doutores de Portugal.  

O questionário também foi aprovado pelo comitê científico e de ética, plataforma Brasil e 

qualificação do projeto. O projeto da presente pesquisa foi qualificado, obtendo-se a nota de 

18 valores numa escala de até 20.     

5.1.7.3. Escala Nível Socioeconômico de Grafar (1956)   

A classificação do NSE do agregado familiar foi efetuada através da Escala de Graffar (1956), 

que permite avaliar a classe socioeconómica das famílias. Surgiu com o Professor Marcel 

Graffar, da École de Santé Publique de l'Université Libre de Bruxelles, numa revisão de 

vários estudos sobre classificações sociais em diferentes países, nos quais ele demonstra que 
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em estudos biológicos e em saúde, as “amostras da população devem ser acompanhadas, se 

não de uma descrição completa do estilo de vida dos grupos observados, pelo menos do uso 

de um método de classificação social e económico que torna possível as comparações” 

(Graffar, 1956, p.456).  

Segundo Vilaça (2012), é um instrumento amplamente utilizado nas ciências sociais e 

humanas, é também recomendado pelo Centro Internacional de Infância, que se baseia no 

estudo de características sociais da família, num conjunto de cinco critérios (escolaridade, 

profissão, rendimento familiar, conforto e habitação e aspecto do bairro habitado), que define 

a classificação em cinco classes, atribuindo-se a cada classe da família observada uma 

pontuação para cada um dos cinco critérios enumerados. Posteriormente, com a soma dessas 

pontuações, obtém-se a classe que a família ocupa na sociedade: i) Classe I - classe alta - 

valores entre 5 a 9; ii) Classe II - classe média alta - valores entre 10 a 13; iii) Classe III - 

classe média - valores entre 14 a 17; iv) Classe IV- classe média baixa - valores entre 18 a 21; 

v) e Classe V - classe baixa - valores entre 22 a 25 (Graffar, 1956). No nosso estudo, na 

classificação da classe V- classe baixa, não apresentou nenhum valor de pontuação.   

A versão portuguesa resultou do trabalho inicial de tradução e adaptação efetuado em 1990 e 

revisto em 2010 por Amaro, versão essa cedida pelo autor e utilizada neste estudo. 

5.1.7.4. Escala de Competência em Estudo – ECE-Sup - (Almeida & Joly, 

2009) 

A escala objetiva avaliar os métodos de estudo e as abordagens à aprendizagem dos 

estudantes no ensino superior para estudantes brasileiros e portugueses. É composta por 16 

itens do tipo Likert com seis pontos, que vão de discordo totalmente (1 ponto) até ao 

concordo totalmente (6 pontos), agrupando-se em 3 fatores: o fator 1, Comportamentos 

Estratégicos de Planejamento: contém cinco itens que se referem a decisões prévias 

relativas à forma como o estudante organiza o seu estudo, composto por, Item 3: Acompanho 

o meu estudo fazendo anotações, resumos ou esquemas Item 7: Se me ajudar a entender a 

matéria, refaço os exercícios ou releio os textos Item 8: Procuro ter o meu material de estudo 

organizado Item 9: Leio os textos ou faço os exercícios sugeridos pelos professores Item 14: 

Procuro verificar se tenho todos os materiais necessários para não ter que interromper o 

estudo depois. 
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O fator 2, Comportamentos Estratégicos de Monitoração: concernente à supervisão feita 

no decorrer do estudo, que objetiva realizar a automonitoração pela auto-observação do 

desempenho durante a execução de atividades de estudo, composto por cinco itens, Item 4: 

Procuro anotar aspectos que não compreendo para depois pedir ajuda ou voltar a eles e 

superar as dificuldades Item 6: Gosto de estudar um conteúdo até me sentir capaz de explicá-

lo a um colega ou a mim mesmo Item 11: Relaciono o conteúdo da aula com aprendizagens 

anteriores a fim de compreender melhor os conceitos Item 15: Estabeleço metas de estudo de 

acordo com as necessidades das matérias Item 16: Procuro esclarecer as dúvidas que tenho à 

medida que estudo as matérias. 

E, o fator 3, Comportamentos Estratégicos de Autoavaliação: os seis itens reportam-se a 

comportamentos e a preocupações dos estudantes no sentido de viabilizarem um estudo 

competente e bem sucedido, sendo por isso dependentes da existência de uma autoreflexão 

por parte do estudante acerca da qualidade de seu desempenho, quer seja antes, durante ou 

depois de estudar, como Item 1: Quando me parece importante faço anotações nas aulas Item 

2: Interpreto os bons resultados acadêmicos como uma recompensa ao meu esforço Item 5: 

Sou capaz de me esforçar para estudar mais intensamente um conteúdo mais difícil Item 10: 

Consigo selecionar as partes mais importantes do material de estudo Item 12: Estudo a 

matéria numa seqüência que facilite a minha compreensão Item 13: Preocupo-me em ler com 

atenção a questão e verificar se a entendi bem, antes de começar a responder. 

A aplicação é coletiva, com duração média de 20 minutos. O estudo de L. Almeida et al. 

(2009) revela as qualidades psicométricas da escala. A análise fatorial exploratória 

identificando que os itens se agruparam nos três fatores revelando cargas fatoriais bastante 

altas que variaram de 0,49 a 0,79 e comunalidade acima de 35%. O fator 1 explica 17,7% da 

variância, o fator 2 explica 17,68% de variância e o fator 3 explica 17,9% da variância. A 

análise da precisão foi realizada por meio da consistência interna dos itens (alfa de Cronbach) 

para cada um dos três fatores. Constataram-se bons índices de precisão, sendo de 0,75 para o 

fator 1, 0,77 para o fator 2 e em 0,76 para o fator 3. Deve-se considerar ainda que, os 

resultados nas três dimensões se encontram bastante correlacionados, como seria de esperar 

de acordo com o construto teórico da auto-regulação. Os coeficientes de correlação produto 

versus momento de Pearson situaram-se entre 0,67 (dimensão 1 e 3) e 0,73 (dimensão 1 e 2). 

Estes índices apontaram que, apesar dos itens terem uma organização com uma estrutura de 
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três fatores, eles revelam um processo contínuo de autorregulação do estudo, como aponta a 

perspectiva teórica de Zimmerman (2002) e Zimmerman e Martinez-Pons (1988).  

5.1.7.5. Versão brasileira do questionário “Estilo de Vida Fantástico” (Añez, 

Reis & Petroski, 2008) 

O questionário “Estilo de Vida Fantástico” é um instrumento genérico que foi desenvolvido 

no Departamento de Medicina Familiar da Universidade McMaster, no Canadá, por Wilson e 

Ciliska em 1984, com a finalidade de auxiliar os médicos que trabalham com a prevenção, 

para que estes possam melhor conhecer e medir o estilo de vida dos seus pacientes. O 

formulário utilizado neste trabalho é o sugerido, em 1998, pela Sociedade Canadense para a 

Fisiologia do Exercício e constitui uma parte da bateria de testes padronizados, denominada 

“Canadian Physical Activity Fitness & Lifestyle Appraisal” (Plano Canadense de Avaliação 

da Atividade Física, Aptidão e Estilo de Vida). Em 2006, o questionário Estilo de Vida 

Fantástico foi também incorporado ao programa para as universidades saudáveis e outras IES, 

no Chile, servindo para avaliar os principais elementos que caracterizam o estilo de vida 

adequado para a saúde (Lange & Vio, 2006). 

O questionário cobre um amplo leque de questões que têm uma sutil mas poderosa influência 

na saúde. O levantamento do estilo de vida complementa a avaliação da aptidão física 

relacionada à saúde e permite ter uma visão mais completa do indivíduo. 

A origem da palavra “fantástico” vem do acrônimo FANTASTIC que representa as letras dos 

nomes dos nove domínios (na língua inglesa) em que estão distribuídas as 25 questões ou 

itens: 

• F= Family and friends (família e amigos); 

• A = Activity (atividade física); 

• N = Nutrition (nutrição); 

• T = Tobacco & toxics (cigarro e drogas); 

• A = Alcohol (álcool); 

• S = Sleep, seatbelts, stresse, safe sex (sono, cinto de segurança, stresse e sexo seguro); 

• T = Type of behavior (tipo de comportamento; padrão de comportamento A ou B); 
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• I = Insight (introspecção); 

• C = Career (trabalho; satisfação com a profissão).  

O questionário “Estilo de Vida Fantástico” é um instrumento auto-administrado que considera 

o comportamento dos indivíduos no último mês e cujos resultados permitem determinar a 

associação entre o estilo de vida e a saúde. O instrumento possui 25 questões divididas em 

nove domínios que são: 1) família e amigos; 2) atividade física; 3) nutrição; 4) cigarro e 

drogas; 5) álcool; 6) sono, cinto de segurança, stresse e sexo seguro; 7) tipo de 

comportamento; 8) introspecção; 9) trabalho. 

As questões estão dispostas na forma de escala Likert, 23 possuem cinco alternativas de 

resposta e duas são dicotômicas. As alternativas estão dispostas na forma de colunas para 

facilitar a sua codificação, e a alternativa da esquerda é sempre a de menor valor ou de menor 

relação com um estilo de vida saudável. A codificação das questões é realizada por pontos, da 

seguinte maneira: zero para a primeira coluna, 1 para a segunda coluna, 2 para a terceira 

coluna, 3 para a quarta coluna e 4 para a quinta coluna. As questões que só possuem duas 

alternativas pontuam: zero para a primeira coluna e 4 pontos para a última coluna. 

A soma de todos os pontos permite chegar a uma pontuação total que classifica os indivíduos 

em cinco categorias que são: “Excelente” (85 a 100 pontos), “Muito bom” (70 a 84 pontos), 

“Bom” (55 a 69 pontos), “Regular” (35 a 54 pontos) e “Necessita melhorar” (0 a 34 pontos). 

É desejável que os indivíduos atinjam a classificação “Bom”. Quanto menor for o escore, 

maior será a necessidade de mudança. De maneira geral, os resultados podem ser 

interpretados da seguinte maneira: “Excelente” indica que o estilo de vida proporciona ótima 

influência para a saúde; “Muito bom” indica que o estilo de vida proporciona adequada 

influência para a saúde; “Bom” aponta que o estilo de vida proporciona muitos benefícios 

para a saúde; “Regular” significa que o estilo de vida proporciona algum benefício para a 

saúde, porém apresenta também riscos; “Necessita melhorar” indica que estilo de vida 

apresenta muitos fatores de risco. A escala foi traduzida e validada para Portugal por A. Silva, 

Brito e Amado (2014), desenvolvida em 2011 e a escala que utilizamos foi traduzida e 

validada para o Brasil por Añez et al. (2008). 

O questionário foi traduzido pelos autores e submetido à apreciação de quatro especialistas, 

doutores, conhecedores da área e fluentes na língua inglesa, para verificar a correta tradução e 

aculturação dos termos para o português. Para verificar a clareza, o questionário traduzido foi 
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aplicado a dezoito indivíduos, aos quais foi solicitado que se manifestassem se a questão não 

estivesse clara ou se tivessem dificuldade de perceber uma possibilidade de resposta. A 

validação foi realizada com amostra não-probabilística, sendo constituída por 62 adultos 

jovens de ambos os sexos, recrutados por voluntariedade entre os estudantes de graduação e 

pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

A versão em português do questionário “Estilo de Vida Fantástico” preencheu os critérios de 

consistência interna, externa e de validade de construto. Há evidências de que é adequado 

para a avaliação do estilo de vida de adultos jovens. 

5.1.7.6. Escala: Atitudes acerca das teorias Evolucionistas e Criacionistas 

(Pagan, 2009)  

Com o objetivo de avaliar se a mais forte tendência de cosmovisão dos estudantes 

universitários  é criacionista ou evolucionista, o questionário utilizado nesta pesquisa foi 

construído e validado por Pagan (2009), com base nos passos estabelecidos por Schereiner e 

Sjoberg (2004). Esses pesquisadores apresentaram os procedimentos e as ideias usadas para o 

desenvolvimento de uma ferramenta que visava a captar a visão de estudantes, em mais de 35 

países, sobre a importância de aprender ciência e tecnologia - o Questionário ROSE. Esse 

questionário foi desenhado com questões fechadas e alternativas fixadas em uma escala do 

tipo Likert, de quatro alternativas. Segundo os autores, esse formato se mostra mais simples 

com relação a outros, tanto para a construção das sentenças quanto para respondê-las. 

Apresenta, portanto, uma maior confiabilidade quando se procuram fazer estudos 

comparativos (Schreiner & Sjoberg, 2004). 

Trata-se de duas escalas agrupadas em uma mesma seção, construídas por Pagan (2009), com 

base nas entrevistas e nos trabalhos de Mark (1998) e Alters e Alters (2001). Uma primeira 

versão foi avaliada por membros do grupo de pesquisa coordenado pela Professora Doutora 

Graça Simões de Carvalho, no Centro de Investigação em Promoção da Literacia e Bem-Estar 

da Criança (antigo LIBEC) que hoje é Centro de Investigação em Estudos sobre a criança 

(CIEC) da Universidade do Minho, em Portugal, bem como por membros do grupo de 

Pesquisa em ensino de Ciências e Educação à Distância, coordenado pelo Professor Doutor 

Nelio Bizzo, da Universidade de São Paulo, Brasil. Contribuições dos orientadores desta 

pesquisa, bem como dos membros da banca examinadora das provas de qualificação, também 
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foram avaliadas e anexadas à versão atual do instrumento. Partindo do enunciado “sobre as 

teorias evolutivas estudadas na escola ou na universidade, e conteúdos religiosos:”, as 

respostas incluem o 1= concordam totalmente, 2= concordam, 3= não concordam  nem 

discordam, 4= discordam, ou 5= discordam totalmente de sentenças positivas e negativas 

acerca de explicações criacionistas (itens E17 a E31, com adição do E14) e questões de 

explicações evolutivas (E1 a E16, com adição da E32).  Para a criação das variáveis latentes e 

testes estatísticos, as categorias negativas foram invertidas pelo processo de recodificação. 

Assim, nesses itens, os valores correspondentes a discordo totalmente foram recodificados 

para 1, discordo, para 2, concordo, para 4, concordo totalmente, para 5. Com esta arrumação, 

as menores médias nos itens que mensuram criacionismo, significam menor proximidade com 

essa tendência. A interpretação para os itens evolucionistas segue o mesmo sentido.   

A escala foi aplicada por Pagan, no contexto de seu doutoramento na Universidade de São 

Paulo (USP) na busca por dar visibilidade a cosmovisão de estudantes, na tentativa de 

compreender como eles relacionam explicações de diferentes fontes, especificamente 

criacionistas e evolucionistas, sobre as origens, as características e as perspectivas sobre os 

seres humanos, com o objetivo geral de identificar possíveis influências do evolucionismo e 

do criacionismo na cosmovisão sobre o ser humano manifestadas pelos estudantes 

universitários de ciências biológicas (bacharelado e licenciatura), da Universidade do Estado 

de Mato Grosso (UNEMAT), campus de Tangará da Serra, em todas as turmas do primeiro ao 

oitavo semestre. O total da amostra foi de 159, sendo na maioria do sexo feminino (74,8%) e 

a faixa etária variou dos 17 aos 53 anos, com sua maior proporção dos 19 aos 21 anos. Pagan 

teve sua escala validada, defendendo sua tese, na Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo - USP, em 2009.  

5.1.8. Entrevista 

Como afirma Bell (2008):  

…a grande vantagem da entrevista é a sua adaptabilidade. Um entrevistador 

habilidoso consegue explorar determinadas ideias, testar respostas, investigar 

motivos e sentimentos, coisa que o inquérito nunca poderá fazer. A forma como 

determinada resposta é dada pode transmitir informações que uma resposta 

escrita nunca revelaria. (p.43).  

Moser e Kalton (1971), descrevem a entrevista como uma conversa entre um entrevistador e 

um entrevistado que tem o objetivo de extrair determinada informação do entrevistado. 
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Afirmam estes autores que pode parecer uma questão muito simples, mas sair com êxito de 

uma entrevista não é tão simples.  

Wiseman e Aron (1972), comparam a condução de uma entrevista com uma expedição 

piscatória e, explicando esta analogia, Cohen (1976) acrescenta que assim como a pesca, a 

entrevista é uma atividade que requer uma preparação cuidadosa, muita paciência e 

experiencia se a recompensa for uma captura valiosa.  

De acordo com Marconi e Lakatos (1996), a entrevista padronizada ou estruturada é aquela na 

qual o entrevistador obedece a um roteiro de perguntas previamente formulado e é realizada 

de preferência com indivíduos selecionados a partir de um plano de ação. No que diz respeito 

às entrevistas dirigidas, se defende que “o ato de dirigir significa que podemos dar a direção, 

apontar para onde a entrevista caminhará ... significa também que a direção pode ser dada 

alternadamente: pelo entrevistador em alguns momentos, mas com uma flexibilidade que 

permita também ao entrevistado assumir o comando” (Turato, 2003, p.312). 

Neste estudo pretendeu-se, com a entrevista realizada aos reitores ou quadros dirigentes das 

universidades, recolher dados pertinentes sobre a visão de educação integral para a 

universidade e, consequentemente, para o desenvolvimento do perfil dos estudantes. Foi 

realizado um guião ou uma grelha de entrevista e grelha de análise conforme ressalta (Fortin 

et al., 2009), “…a grelha de entrevista fornece um inventário dos temas a cobrir. As questões 

de respostas livre deixam o sujeito livre para responder como entender, sem que tenha de 

escolher respostas pre-determinadas” (p.33). 

Para a entrevista semi-estruturada, que utilizamos foi elaborado um guião de entrevista 

(Anexo E), com um total de 5 perguntas, organizadas em duas partes: 

1. Caracterização profissional (Questões 1 a 2); 

2. Formação integral dos estudantes (Questões 3 a 5). 

5.1.9. Recolha documental 

Segundo Gil (2006), a recolha documental vale-se de materiais que ainda não receberam um 

tratamento analítico, que ainda podem ser elaborados de acordo com os objetivos da pesquisa, 

bem como os chamados documentos de primeira mão, tais como: documentos oficiais, 

reportagens de jornais, contratos, etc. No caso da nossa pesquisa a recolha documental reacaiu 
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sobre os planos dos cursos das duas IES em estudo. Sendo o total de 20 planos de estudos 

com o total de 801 planos de unidades curriculares,  referente a 10 planos de estudos da IES 

portuguesa com 351 planos de unidades curriculares  e 10 planos de estudos da IES brasileira 

com 450 planos de unidades curriculares.  

5.1.10. Técnicas de tratamento  e análise de dados 

Após a coleta de dados, a fase seguinte da pesquisa é o tratamento e análise dos mesmos,  este 

processo que consiste em organizar e sumariar os dados de forma tal que possibilite o 

fornecimento de respostas ao problema proposto para a investigação (Fortin et al., 2009). O 

esquema abaixo resume o tipo de tratamento e análise que realizámos. 

      Nos questionários  → 
Análise Estatística SPSS 

← questões fechadas                                                 

   

      Nos questionários   → Análise de conteúdo ← Questões abertas                                               

   

      Nas entrevistas        →  Análise de conteúdo  

   

      Nos planos curriculares→ Análise de conteúdo  

Após a recolha de dados foi necessário efetuar o tratamento dos mesmos no sentido de obter 

respostas que nos possam justificar as hipóteses levantadas. A análise de dados é o processo 

pelo qual, os mesmos vão dar origem a interpretações baseadas em evidências. Esta análise 

engloba processos de ordenação, combinação e comparação dos dados recolhidos das 

entrevistas para daí se poder obter o seu significado e implicações, revelar padrões ou unificar 

as descrições de acontecimentos (Rubin & Rubin, 2004).  

Os dados obtidos no âmbito de todas as técnicas, só por si, em princípio não nos permitem 

chegar a nenhuma conclusão. Para isso tivemos que executar um conjunto de atividades 

orientadas para organizar e colocar em ordem todo um emaranhado de dados previamente 

recolhidos (Sabino, 1992).    

O primeiro passo para a análise de dados passa pela organização dos mesmos, implicando 

para isso a elaboração de matrizes, tabelas, quadros, figuras, medidas estatísticas, entre outros 

(Cazau, 2006; Sabino, 1992). Posteriormente à colocação em ordem, ou seja, organização dos 

dados recolhidos, estamos em condições de efetuar a própria análise de dados. 
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A obtenção de tabelas, quadros, figuras ou medidas estatísticas, não são mais do que um 

caminho preparatório para a análise de dados (Tamayo, 1999). 

A análise dos dados, por vezes, pode realizar-se apenas através da leitura dos referidos 

quadros, tabelas, figuras ou medidas estatísticas, contudo, numa grande maioria dos casos será 

necessário à análise estatística (Cazau, 2006).  

Com a síntese e interpretação final de todos os dados analisados, pode dizer-se que a 

investigação foi concluída. Sintetizar é reorganizar o que a análise desorganizou. Integrar 

todas as conclusões e análises num conjunto coerente que só faz sentido por esse mesmo fato, 

integrar-se com um todo (Sabino, 1992). 

Como reforçam Quivy e Campenhoudt (2008), a possibilidade de manipular rapidamente 

quantidades consideráveis de dados encoraja a afinação de novos processos estatísticos, como 

a análise fatorial de correspondências, que permite visualizar e estudar a ligação entre várias 

dezenas de variáveis ao mesmo tempo.   

No nosso estudo, a análise das informações (dados) teve como suporte quadros, matrizes, 

tabelas, figuras de interpretação e exertos das entrevistas. 

Dados obtidos por questionário 

Para analisar os dados recolhidos  foi construída uma base de dados no software estatístico – 

SPSS, versão 22.0, para Windows. A escolha deste software, foi pelo fato de atualmente ser 

um dos programas considerados mais eficiente neste âmbito de investigação. 

Os dados foram editados na base, recorrendo-se de seguida à estatística descritiva, utilizando 

as frequências absolutas e relativas, a média e o desvio-padrão das variáveis de nível de 

medição de rácio e à estatística inferencial através dos testes estatísticos de qui-quadrado, t de 

Student e ANOVA e, em alternativa, os testes não paramétricos Mann-Whitney e Kruskal-

Wallis. Para testar as hipóteses usou-se como referência um nível de significância = 0,05%. 

Como respaldam Fortin et al. (2009): 

…na maior parte das investigações, o nível de significância estabelecido é de 

0,05.Isto significa que o investigador aceita a probabilidade de se enganar ou de 

cometer um erro 5 vezes sobre 100. Nos artigos de investigação, os resultados 

relatados são muitas vezes julgados estatisticamente significativos a menos de 

0,05 ou 0,01. (p.88) 
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Dados obtidos por entrevista 

Para toda a análise qualitativa, utilizamos a análise de conteúdo segundo os passos 

metodológicos de Bardin (2014), que se descrevem a seguir: 

 Pré-análise: é a fase da organização propriamente dita. Um período de intuições que 

tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais num plano de 

análise, recorrendo ou não ao computador; 

 Exploração do material: operações de codificação, decomposição ou enumeração em 

função de regras previamente formuladas; 

 Tratamento dos resultados obtidos e interpretação:os resultados em bruto são tratados 

de maneira a serem significativos e válidos. Estabelece-se quadros de resultados, 

diagramas e figuras, pode-se propor interpretações  a propósito dos objetivos 

previstos; 

 Codificação: é tratar o material ou seja transformação efetuada segundo regras 

precisas dos dados em bruto do texto que por recorte, agregação e enumeração, 

permite atingir uma representação do conteúdo.; 

 Categorização: é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto por diferenciação e seguidamente por reagrupamento segundo o género com 

os critérios previamente definidos.; 

 Inferência: indução a partir dos fatos; 

 Informatização da análise das comunicações: a utilização do computador/tecnologias 

como suporte para a análise de conteúdo.  

Henry e Moscovici (1968), cit. por Bardin (2014), defendem que “tudo o que é dito ou escrito 

é susceptível de ser submetido a uma análise de conteúdo” (p.33). Vale ressaltar que, embora 

se tenha assumido uma postura dirigida frente à entrevista, foi mantida uma atitude flexível 

diante das inferências dos entrevistados. A entrevista dirigida foi submetida à análise de 

conteúdo, segundo a técnica de Bardin (2014).  

Quanto a análise das entrevistas realizadas com os dirigentes, foram gravadas e 

posteriormente integralmente transcritas. A análise de conteúdo das transcrições foi efectuada 

em quatro fases: na primeira fase procedeu-se sua organização, tendo-se para o efeito, leituras 

sucessivas, entrevista a entrevista, a fim de possibilitar uma inventariação dos temas, 
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registrou-se anotações à margem dos documentos; na segunda fase realizou-se a codificação 

dos dados, processo em que os dados foram transformados e agregados em unidades; numa 

terceira fase procedeu-se a criação de categorias emergentes; na quarta e última fase foi 

realizado a escrita descritiva e interpretativa dos padrões emergentes, na qual se constituiu 

quadros resumo para facilitarem a análise dos referidos padrões (Amado, 2000; Drever, 1995; 

Dubouloz, 2003; Vala, 1986). Na pesquisa realizada, a entrevista possui um caráter 

padronizado ou estruturado seguido de um roteiro de perguntas pré-estabelecido (Anexo E).  

“Na investigação por inquérito, o material verbal obtido a partir de questões abertas é muito 

mais rico em informações do que as respostas as questões fechadas ou pré-codificadas” 

(Bardin, 2014, p.180). 

Sobre a análise de conteúdo, descreveu-se que é “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens” (Bardin, 2014, p.42). Para Bardin (2014), cit. por Turato (2003), “de certa forma, 

podemos entender que tratar um material é codificá-lo, transformando-o de um estado bruto 

para se atingir uma possível representação do conteúdo” (p.442). 

Nesta perspectiva, evidenciam-se as dimensões da codificação e da categorização no contexto 

da análise de conteúdo. No que diz respeito à codificação se observa que “corresponde a uma 

transformação – efetuada (sic) segundo regras precisas – dos dados brutos do texto, 

transformação esta que, por recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma 

representação do conteúdo, ou da sua expressão” (Bardin, 2014, p.103).  

Após a codificação, tem-se a categorização, a qual reside na:  

…classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação, e, 

seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia) com os critérios 

previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem 

um grupo de elementos... sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em 

razão dos caracteres comuns destes elementos. (Bardin, 2014, p.117)  

Segundo Bardin (2014), pode ser utilizado o tipo classificatório: as respostas a perguntas 

abertas de um questionário. Trata-se de examinar as respostas a um inquérito.  

E ainda sobre o uso do computador para a análise de conteúdo, Bardin (2014) afirmou que é 

interessante recorrer ao computador nos seguintes casos: 
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 A unidade da análise é a palavra, o indicador é frequencial(numero de vezes em que a 

palavra ocorre); 

 A análise é complexa e comporta um grande número de variáveis a tratar em 

simultâneo ( por exemplo: número elevado de categorias e unidades a registrar); 

 Deseja-se efetuar uma análise de co-ocorrencias (aparição de duas ou várias unidades 

de registo da mesma unidade de contingência); 

 A investigação implica várias análises sucessivas; o computador permite preparar os 

dados e armazená-los para usos sucessivos; 

 A análise necessita no fim da investigação de operações estatísticas e numéricas 

complexas.  

Para o tratamento de dados de conteúdo das respostas abertas do inquérito, embasados nos 

passos teóricos de Bardin (2014), pré-análise, exploração do material, tratamento dos 

resultados obtidos e interpretação, codificação, categorização, inferência e a informatização 

da análise das comunicações.  Utilizamos o recurso Nuvem de palavras, como Bardin (2014) 

aborda sobre o uso de palavras mais frequentes e utilização de programa para estabelecer a 

tabela de contigência das palavras mais frequentes e descrever as associações por uma análise 

de correspondência. Segundo Moreira II (2015), uma nuvem de palavras é um recurso gráfico 

para descrever os termos mais frequentes de um determinado texto. O tamanho da fonte em 

que a palavra é apresentada é uma função da frequência da palavra no texto: palavras mais 

frequentes são desenhadas em fontes de tamanho maior, palavras menos frequentes são 

desenhadas em fontes de tamanho menor. A fim de auxiliar a análise de conteúdo das 

respostas abertas, foram geradas nuvens de palavras para as respostas abertas sobre 

cosmovisão. 

5.1.11. Análise documental dos planos de estudos  

Recorremos a análise documental, dos planos de estudos das  universidades  por intermédio 

de um guião/grelha de palavras para uniformizar a análise. 

Chaumier (1989), define análise documental como uma operação ou conjunto de operações 

visando representar o conteúdo de um documento sob uma forma diferente da original, a fim 

de facilitar, a sua consulta e referenciação. 
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Portanto, segundo Bardin (2014), recorrer ao uso de instrumentos de avaliação laboriosa de 

documentos seria ir ao encontro daqueles que anseiam dizer não ao engano da facilidade, 

tentando abolir os perigos da compreensão espontânea. 

Ainda sobre a análise de conteúdo, segundo Olabuenaga e Ispizúa (1989), é uma técnica para 

ler e interpretar o conteúdo de um vasto domínio de documentos, que, avaliados corretamente, 

permitam uma abertura ao conhecimento de aspectos e fenômenos da vida social de outro 

modo impossível.  

Bardin (2014) a objetiva como:  

A análise documental tem objetivo dar forma conveniente e representar de outro 

modo essa informação, por intermédio de procedimentos de transformação. O 

propósito a atingir é o armazenamento sob uma forma variável e a facilitação do 

acesso ao observador, de tal forma que este obtenha o máximo de 

informação(aspecto quantitativo), com o máximo de pertinência (aspecto 

qualitativo). A análise documental é, portanto, uma fase preliminar da 

constituição de um serviço de documentação ou de um banco de dados. (p.47) 

5.2. Aproximação ao contexto geográfico da pesquisa 

Aqui será apresentado um breve contexto geográfico da região norte de Portugal, pela razão 

de ser o contexto da universidade escolhida em Portugal em estudo e também uma breve 

contextualização da região sudeste de São Paulo, por ser a região da universidade escolhida 

em estudo no Brasil. O nome das IES serão omitidas por questões éticas de direito ao 

anonimato.  

5.2.1. Contexto  geográfico -  Portugal - Região norte  

Portugal é o país mais ocidental da Europa. Fica situado na Península Ibérica e tem como 

fronteiras: a norte e este a Espanha e a sul e oeste o Oceano Atlântico. Tem uma área total de 

92 152 km² e uma população residente de 10 563 milhares (2005). É um Estado laico e a 

religião maioritária é a católica, pois, segundo os resultados do censos de 2011, 85% da 

população é católica e 14,2% não se identifica com qualquer religião (Censos, 2011, INE, 

2012) (Figura 28). 

Segundo a Central Intelligence Agency (2017), Portugal é um país desenvolvido, com 

um índice de desenvolvimento humano considerado como muito elevado. O país foi 

classificado na 19.ª posição em qualidade de vida (em 2005),  tem um dos melhores sistemas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_desenvolvido
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade_de_vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/2005
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de saúde do planeta e é, também, uma das nações mais  pacíficas do mundo. É membro da 

Organização das Nações Unidas (ONU), da União Europeia (integrando a Zona Euro e 

o Espaço Schengen), da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP). 

 

Figura 28: Mapa político de Portugal  

Fonte: Guia Geográfico - Países da Europa, turismo e roteiros (2015). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_Global_da_Paz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Euro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acordo_de_Schengen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_do_Tratado_do_Atl%C3%A2ntico_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_para_a_Coopera%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento_Econ%C3%B3mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_para_a_Coopera%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento_Econ%C3%B3mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_dos_Pa%C3%ADses_de_L%C3%ADngua_Portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_dos_Pa%C3%ADses_de_L%C3%ADngua_Portuguesa
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5.2.1.1. Região norte de Portugal  

O norte de Portugal tem uma área de 21 278 km² (24% do continente). A atividade económica 

concentra-se sobretudo na Área Metropolitana do Porto, onde se localiza uma grande parte 

das sedes das empresas nortenhas. Enquanto que no litoral da região predomina o setor 

terciário e secundário, o interior é caracterizado por uma economia mais ligada ao setor 

primário (produção de vinho, produtos de charcutaria, agricultura, etc.). 

 

Figura 29: Mapa região norte de Portugal 

Fonte: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Região do Norte (CCDRN, 2017) 

A região norte também pode ser vista segundo três parâmetros, que foram criados pelo 

Eurostat no início dos anos 1970 e com nova versão em 2013, que entrou em vigor em 2015, 

designados como NUTS (Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos) que 

é um sistema hierárquico de divisão do território em regiões, que  subdivide-se em três níveis 

(NUTS I, NUTS II, NUTS III) (Figura 30), definidos de acordo com critérios populacionais, 

administrativos e geográficos (Pordata, 2017c). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_%C3%81rea_Metropolitana_do_Porto
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 Figura 30: NUTS Portugal  

Fonte: Pordata (2017c). 

Sendo, portanto, a região norte classificada em termos populacionais, administrativos e 

geográficos, conforme o quadro 16. 

Quadro 16: Regiões - Portugal 

NUTS III  NUTS II NUTS I 

Alto Minho 

Cávado 

Ave 

Área Metropolitana do Porto 

Alto Tâmega 

Tâmega e Sousa 

Douro 

Terras de Trás-os-Montes 

Norte Continente  

Fonte: Adaptado da Pordata (2017c) 

Municípios da região norte  

É composto por 86 municípios e 1.426 freguesias. Os municípios encontram-se organizados 

em oito Comunidades Inter-Municipais, as quais constituem o nível III das NUTS, aprovada 

pela Comissão Europeia. 

1. Área Metropolitana do Porto  

2. Alto Minho  

3. Alto Tâmega  

4. Ave  

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_do_Porto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Minho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_T%C3%A2mega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ave_(sub-regi%C3%A3o)
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5. Cávado  

6. Douro  

7. Tâmega e Sousa  

8. Terras de Trás-os-Montes   

 
Figura 31: Distritos da região norte de Portugal 

Fonte: INE (2012). 

A região norte, compreende os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila 

Real e Bragança, e o norte dos distritos de Aveiro, Viseu e Guarda.  

Demografia 

A região norte tem cerca de 3,6 milhões de habitantes (censos de 2011, INE, 2012), concentra 

quase 35% da população residente em Portugal, corresponde a 37% de Portugal Continental, 

sendo, portanto, a região mais populosa,  assegura perto de 39% das exportações nacionais e 

representa cerca de 29% do PIB da economia nacional. Possui infraestruturas de comunicação 

e de internacionalização e conta com uma rede qualificada de equipamentos de ciência e 

tecnologia (CCDRN, 2017). 

5.2.1.2. Instituições de ensino superior localizadas na região norte de 

Portugal  

Podemos verificar segundo a imagem 32 abaixo,  que mesmo considerando um  recorte da 

região norte de Portugal existem muitas instituições de ensino superior.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1vado_(sub-regi%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Douro_(sub-regi%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2mega_e_Sousa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terras_de_Tr%C3%A1s-os-Montes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Viana_do_Castelo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Braga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_do_Porto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Vila_Real
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Vila_Real
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Bragan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Aveiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Viseu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_da_Guarda
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Figura 32: Estabelecimentos de ensino superior, segundo as NUTS, por subsistema e tipo de ensino  

(2011/12-2014/15) 

Fonte: DGEEC (2015). 

No quadro 17 abaixo, temos mais detalhado as Instituições de Ensino Superior presentes na 

região norte de Portugal.  

Quadro 17: Instituições de ensino superior na região norte de Portugal 

IES Tipo Região 

Universidade de Aveiro Ensino Superior Público - Universitário Aveiro 

Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração Ensino Superior Privado - Politécnico Aveiro 

Instituto Superior de Entre Douro e Vouga Ensino Superior Privado - Politécnico Aveiro 

Instituto Superior de Paços de Brandão Ensino Superior Privado - Politécnico Aveiro 

Escola Superior Enfermagem da Cruz  Vermelha Portuguesa , Oliveira  

Azeméis 
Ensino Superior Privado - Politécnico Aveiro 

ISAVE - Instituto Superior de Saúde Ensino Superior Privado - Politécnico Braga 

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave Ensino Superior Público - Politécnico Braga 

Universidade do Minho Ensino Superior Público - Universitário Braga 

Escola Superior de Tecnologias de Fafe Ensino Superior Privado - Politécnico Braga 

Escola Superior de Educação de Fafe Ensino Superior Privado - Politécnico Braga 

Escola Superior Artística de Guimarães Ensino Superior Privado - Politécnico Braga 

Instituto Politécnico de Bragança Ensino Superior Público - Politécnico Bragança 

Instituto Politécnico da Guarda Ensino Superior Público - Politécnico Guarda 

Instituto Politécnico da Maia Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

Instituto Universitário da Maia - ISMAI Ensino Superior Privado - Universitário Porto 

Instituto Superior de Serviço Social do Porto Ensino Superior Privado - Universitário Porto 

Escola Superior de Artes e Design Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

Instituto Universitário de Ciências da Saúde Ensino Superior Privado - Universitário Porto 

CESPU-Instituto Politécnico de Saúde do Norte Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

Instituto Politécnico do Porto Ensino Superior Público - Politécnico Porto 

Universidade Lusíada – Norte Ensino Superior Privado - Universitário Porto 
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Quadro 17: Instituições de ensino superior na região norte de Portugal (continuação) 

Universidade Portucalense Infante D. Henrique Ensino Superior Privado - Universitário Porto 

Universidade do Porto Ensino Superior Público - Universitário Porto 

Instituto Superior de Tecnologias Avançadas de Lisboa (Porto) Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

Universidade Lusófona do Porto Ensino Superior Privado - Universitário Porto 

Universidade Fernando Pessoa Ensino Superior Privado - Universitário Porto 

Escola Superior de Saúde de Santa Maria Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

Instituto Português de Administração de Marketing do Porto Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

Instituto Superior de Administração e Gestão Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

Escola Superior de Enfermagem do Porto Ensino Superior Público - Politécnico Porto 

Escola Superior Artística do Porto Ensino Superior Privado - Universitário Porto 

ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

Instituto Superior Politécnico Gaya Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

Escola Superior de Educação Jean Piaget de Arcozelo Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

Escola Superior de Negócios Atlântico Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Vila Nova de Gaia Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

Conservatório Superior de Música de Gaia Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo Ensino Superior Público - Politécnico Viana  do Castelo 

Escola Superior Gallaecia Ensino Superior Privado - Universitário Viana do  Castelo 

Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado Ensino Superior Privado - Politécnico Vila Real 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Ensino Superior Público - Universitário Vila Real 

Instituto Politécnico de Viseu Ensino Superior Público - Politécnico Viseu 

Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Viseu Ensino Superior Privado - Universitário Viseu 

Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Viseu Ensino Superior Privado - Politécnico Viseu 

Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Águeda 

Ensino Superior Público - Politécnico Aveiro 

Universidade de  Aveiro - Instituto Superior Contabilidade e Administração Ensino Superior Público - Politécnico Aveiro 

Universidade de Aveiro - Escola Superior de Saúde de Aveiro Ensino Superior Público - Politécnico Aveiro 

Universidade de Aveiro - Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias 

da Produção de Aveiro-Norte 
Ensino Superior Público - Politécnico Aveiro 

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Design Ensino Superior Público - Politécnico Braga 

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão Ensino Superior Público - Politécnico Braga 

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia Ensino Superior Público - Politécnico Braga 

Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Filosofia e Ciências 

Sociais 
Ensino Superior Privado - Universitário Braga 

Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Teologia (Braga) Ensino Superior Privado - Universitário Braga 

Universidade do Minho - Escola Superior de Enfermagem Ensino Superior Público - Politécnico Braga 

Universidade Lusíada - Norte - Vila Nova de Famalicão Ensino Superior Privado - Universitário Braga 

CESPU-Instituto Politécnico de Saúde do Norte – Escola Superior de Saúde 
do Vale do Ave 

Ensino Superior Privado - Politécnico Braga 

Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de 

Gestão de Bragança 
Ensino Superior Público - Politécnico Bragança 

Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança Ensino Superior Público - Politécnico Bragança 

Instituto Politécnico de Bragança -  Escola Superior Agrária de Bragança Ensino Superior Público - Politécnico Bragança 

Instituto Politécnico de Bragança  -  Escola Superior de Educação de 

Bragança 
Ensino Superior Público - Politécnico Bragança 

Instituto Politécnico de Bragança -  Escola Superior de Comunicação, 

Administração e Turismo de Mirandela 
Ensino Superior Público - Politécnico Bragança 

Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Saúde da Guarda Ensino Superior Público - Politécnico Guarda 

Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto 
Ensino Superior Público - Politécnico Guarda 

Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão Ensino Superior Público - Politécnico Guarda 

Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Turismo e Hotelaria Ensino Superior Público - Politécnico Guarda 

Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão Ensino Superior Público - Politécnico Porto 

Instituto Politécnico da Maia - Escola Superior de Ciências Sociais, 

Educação e Desporto 
Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

Instituto Politécnico da Maia - Escola Superior de Tecnologia e Gestão Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração do Porto 

Ensino Superior Público - Politécnico Porto 

CESPU-Instituto Politécnico de Saúde do Norte - Escola Superior de Saúde 

do Vale do Sousa 
Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia Ensino Superior Público - Universitário Porto 

Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Direito (Porto) Ensino Superior Privado - Universitário Porto 

Universidade Lusíada - Norte - Porto Ensino Superior Privado - Universitário Porto 

Universidade do Porto - Faculdade de Direito Ensino Superior Público - Universitário Porto 

Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação Ensino Superior Público - Politécnico Porto 

Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Música e das Artes do 
Espectáculo 

Ensino Superior Público - Politécnico Porto 
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Quadro 17: Instituições de ensino superior na região norte de Portugal (continuação) 

Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Educação e Psicologia Ensino Superior Privado - Universitário Porto 

Universidade Fernando Pessoa - Escola Superior de Saúde Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

Universidade Católica Portuguesa - Instituto de Bioética Ensino Superior Privado - Universitário Porto 

Universidade Católica Portuguesa - Escola das Artes Ensino Superior Privado - Universitário Porto 

Universidade do Porto - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar Ensino Superior Público - Universitário Porto 

Universidade do Porto - Faculdade de Desporto Ensino Superior Público - Universitário Porto 

Universidade do Porto - Faculdade de Medicina Dentária Ensino Superior Público - Universitário Porto 

Universidade Católica Portuguesa - Escola Superior de Biotecnologia Ensino Superior Privado - Universitário Porto 

Universidade Católica Portuguesa - Escola Superior Politécnica de Saúde 

(Porto) 
Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

Universidade Católica Portuguesa - Instituto de Ciências da Saúde (Porto) Ensino Superior Privado - Universitário Porto 

Universidade do Porto - Faculdade de Ciências Ensino Superior Público - Universitário Porto 

Universidade do Porto - Faculdade de Economia Ensino Superior Público - Universitário Porto 

Universidade do Porto - Faculdade de Farmácia Ensino Superior Público - Universitário Porto 

Universidade do Porto - Faculdade de Letras Ensino Superior Público - Universitário Porto 

Universidade do Porto - Faculdade de Medicina Ensino Superior Público - Universitário Porto 

Universidade do Porto - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação Ensino Superior Público - Universitário Porto 

Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto Ensino Superior Público - Politécnico Porto 

Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Teologia (Porto) Ensino Superior Privado - Universitário Porto 

Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Economia e Gestão Ensino Superior Privado - Universitário Porto 

Universidade do Porto - Faculdade de Belas Artes Ensino Superior Público - Universitário Porto 

Universidade do Porto - Faculdade Ciências da Nutrição e da Alimentação Ensino Superior Público - Universitário Porto 

Universidade do Porto - Faculdade de Arquitetura Ensino Superior Público - Universitário Porto 

Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Hotelaria e Turismo Ensino Superior Público - Politécnico Porto 

Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Media Artes e Design Ensino Superior Público - Politécnico Porto 

Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde do Porto Ensino Superior Público - Politécnico Porto 

ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia - Escola Superior de 

Gestão 
Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia - Escola Superior de 

Tecnologia 
Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

Instituto Superior Politécnico Gaya - Escola Superior de Desenvolvimento 

Social e Comunitário 
Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

Instituto Superior Politécnico Gaya - Escola Superior de Ciência e 

Tecnologia 
Ensino Superior Privado - Politécnico Porto 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Desporto e 

Lazer de Melgaço 
Ensino Superior Público - Politécnico Viana  do Castelo 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior Agrária Ensino Superior Público - Politécnico Viana do  Castelo 

Universidade Fernando Pessoa (unidade de Ponte de Lima - ensino 

politécnico) 
Ensino Superior Privado - Politécnico Viana do Castelo 

Universidade Fernando Pessoa (unidade de Ponte de Lima) Ensino Superior Privado - Universitário Viana do Castelo 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Ciências 
Empresariais 

Ensino Superior Público - Politécnico Viana  Castelo 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Saúde de 

Viana do Castelo 
Ensino Superior Público - Politécnico Viana  do Castelo 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Educação Ensino Superior Público - Politécnico Viana do  Castelo 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão 
Ensino Superior Público - Politécnico Viana  do Castelo 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências 

Humanas e Sociais (Chaves) 
Ensino Superior Público - Universitário Vila Real 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências 

Agrárias e Veterinárias 
Ensino Superior Público - Universitário Vila Real 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências 
Humanas e Sociais 

Ensino Superior Público - Universitário Vila Real 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências e 

Tecnologia 
Ensino Superior Público - Universitário Vila Real 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida 
e do Ambiente 

Ensino Superior Público - Universitário Vila Real 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola Superior de Saúde Ensino Superior Público - Politécnico Vila Real 

Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 

Lamego 
Ensino Superior Público - Politécnico Viseu 

Universidade Católica Portuguesa - Escola Superior Politécnica de Saúde 
(Viseu) 

Ensino Superior Privado - Politécnico Viseu 

Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Saúde de Viseu Ensino Superior Público - Politécnico Viseu 

Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional das Beiras Ensino Superior Privado - Universitário Viseu 

Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação de Viseu Ensino Superior Público - Politécnico Viseu 

Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Viseu 

Ensino Superior Público - Politécnico Viseu 

Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior Agrária de Viseu Ensino Superior Público - Politécnico Viseu 

Fonte: DGEEC (2017). 
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5.2.2. Contexto geográfico - Brasil - Região sudeste - São Paulo 

A República Federativa do Brasil localiza-se a leste da América Latina, abarcando uma área 

de 8.547.403,50 km². O país possui uma variedade climática que comporta clima equatorial, 

tropical, tropical de altitude, tropical atlântico, subtropical e semi-árido. Trata-se de uma 

República presidencialista, administrativamente dividida em 26 estados, 1 Distrito Federal e 

5.561 municípios. Do ponto de vista geográfico, os estados estão distribuídos em cinco 

regiões. A norte comporta os estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e 

Tocantins. A região nordeste compreende Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. O sudeste é composto por Minas Gerais, 

Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. No sul estão Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul. E, finalmente, na região centro-oeste, localizam-se Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 

Goiás e o Distrito Federal (Figura 33). 

 

Figura 33: Mapa político do Brasil 

Fonte: IBGE (2014). 
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Situação linguística  

A língua oficial do Brasil é o português, mas a Constituição de 1988 determina o respeito à 

diversidade cultural e lingüística dos povos indígenas. Assim, cerca de 0,22% da população 

brasileira (correspondentes a 350.240 índios, conforme estimativa de 1999 da Fundação 

Nacional do Índio) distribuem-se em 227 etnias que se comunicam em 175 línguas e dialetos. 

Religião 

De acordo com a última pesquisa oficial, realizada pelo IBGE em 1991, 83% dos brasileiros 

eram adeptos do catolicismo. Segundo estimativa do Departamento de Teologia da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, este percentual vem caindo. Calcula-se que cerca de 600 

mil pessoas por ano abandonem a Igreja Católica, sendo incorporadas, principalmente, pelas 

igrejas de orientação pentecostal e neopentecostal. Em 1991, 9% da população eram 

protestantes, atingindo aproximadamente 13,1 milhões. O espiritismo reunia cerca de 1,6 

milhão de adeptos. Os cristãos ortodoxos eram 35,4 mil adeptos no Brasil, principalmente nos 

Estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná. Um total de 368,6 mil brasileiros 

professava religiões orientais, dos quais 236,4 mil eram budistas. Existiam ainda cerca de 86,4 

mil judeus no país. O candomblé e a umbanda, principais religiões afro-brasileiras, têm forte 

penetração nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia. De acordo 

com o censo de 1991, elas contavam com 648,5 mil adeptos.   

5.2.2.1. Região sudeste - São Paulo 

A região sudeste é uma das cinco regiões estabelecidas pela divisão regional do Brasil feita 

pelo IBGE. O sudeste é composto por quatro estados: Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo 

e Rio de Janeiro, totalizando uma área territorial de 924.511quilômetros quadrados. 

A região sudeste é a mais populosa do país. Segundo dados do IBGE, referentes às 

estimativas para o ano de 2013, a região alcançou os 84,4 milhões de habitantes, sendo que 

quase 20 milhões destes habitam a cidade de São Paulo e sua região metropolitana. É também 

na região sudeste que se registram as maiores densidades demográficas do país, com uma 

média de 91,3 habitantes para cada quilômetro quadrado. 

Além de concentrar a maior parte da população brasileira, a região sudeste também concentra 

a maior parte da renda média da população, sendo a região que mais contribui com o PIB do 



 

 

204 

Brasil. Trata-se de um reflexo histórico, pois essa região carregou sobre si a maior parte dos 

investimentos e produções agrícolas, sobretudo na era da economia cafeeira, sendo também a 

primeira área do território nacional a industrializar-se. 

Dados do censo demográfico de 2010 revelaram, por exemplo, que o sudeste concentra mais 

da metade das favelas brasileiras, notadamente nas capitais Rio de Janeiro, Belo Horizonte e 

São Paulo.  

Geograficamente, a região sudeste posiciona-se quase que inteiramente sobre os Planaltos e 

Serras do Atlântico Leste-Sudeste, conforme a classificação do relevo brasileiro elaborada por 

Jurandyr Ross (2006). Algumas áreas de São Paulo encontram-se na Depressão Periférica da 

Borda Leste da Bacia do Paraná (Figura 34).  

 
Figura 34: Mapa regional de São Paulo 

Fonte: Secretaria de Estado da saúde de São Paulo (2016). 

São Paulo 

Segundo o IBGE o município de São Paulo teve uma população estimada no ano 2016 de 

44.749.699, área de 248.221,996, densidade demográfica de (Hab/km
2) 

de 166,23 e 
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rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente de 1.482 reais e 645 

municípios.  

O município possui o 10º maior PIB do mundo, É a cidade mais populosa do Brasil, do 

continente americano, da lusofonia e de todo o hemisfério sul, é a 7ª cidade mais populosa do 

planeta e principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. (R. 

Alexander, 2009) O município possui um índice de desenvolvimento humano muito alto 

(0,805), o décimo quarto maior do estado e o 28º do Brasil. Porém, a distribuição do 

desenvolvimento humano na cidade não é homogênea (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento,  2010), São Paulo é o maior polo de pesquisa e desenvolvimento do Brasil, 

responsável por 28% da produção científica nacional – segundo dados de 2005. 

Demografia  

Segundo o IBGE (2017), na cidade de São Paulo, a densidade demográfica  no último dado 

obtido de 2010 é de 7.398.26 hab/km² e a população era de 11.253.503 pessoas e a estimativa 

populacional em 2017 passou para 12.106.920 pessoas. Com área da unidade territorial 2015 

de 1.521.110 km² (Figura 35).  

 
Figura 35: Evolução populacional 

Fonte: IBGE (2013) 

5.2.2.2. Instituições de ensino superior em São Paulo  

Segundo o MEC (2017) existem 228 IES cadastradas e devidamente credenciadas em São 

Paulo, elencamos no quadro 18, um recorte das universidades e centros universitários (Quadro 

18).  
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_das_cidades_mais_populosas_do_mundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_das_cidades_mais_populosas_do_mundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_das_cidades_mais_populosas_do_mundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_financeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Finan%C3%A7as
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpora%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_S%C3%A3o_Paulo_por_IDH
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Quadro 18: Instituições de ensino superior - universidades e centros universitários em São Paulo 

IES Tipo  Sede  

Centro Universitário Adventista de São Paulo -UNASP Privada  São Paulo 

Centro Universitário Anhanguera de São Paulo  Privada  Vila Mariana  

Centro Universitário Assunção-UNIFAI  Privada  Vila Mariana  

 Centro Universitário Belas Artes de São Paulo- FEBASP  Privada  Vila Mariana  

Centro universitário Capital- UNICAPITAL  Privada  Parque da Mooca  

Centro Universitário- Católica de Santa Catarina em Jaraguá do Sul- Católica em Jaraguá  Privada (EAD) Vila Mariana/Cambuci  

Centro Universitário Claretiano – CEULAR  Privada (EAD) Santa Cecília  

Centro Universidade da Fundação Educacional Inaciana PE Sabóia de Medeiros-FEI  Privada  São Bernardo do Campo 

Centro Universitário da Grande Dourados-UNIGRAN  Privada  Jardim  

Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas-FMU  Privada  Liberdade  

Centro Universitário de Araras –UNAR  Privada  Luz  

Centro Universitário de Maringá- Unicesumar- Unicesumar  Privada  Lapa  

Centro Universitário de Rio Preto- UNIRP Privada  Lapa  

Centro Universitário do Instituto Mauá de tecnologia- CEUN-IMT  Privada  Vila Clementino  

Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto- Estácio Ribeirão Preto  Privada  Brooklin  

Centro Universitário Estácio de Santa Catarina- Estácio Santa Catarina.  Privada  Interlagos  

Centro Universitário estácio radial de São Paulo- Estácio Uniradial- Estácio Uniradial.  Privada  Santo Amaro  

Centro Universitário Herminio Ometto- Uniararas  Privada  Parque das árvores  

Centro Universitário IBTA  Privada  Bela Vista  

Centro Universitário Internacional – UNINTER  Privada  Luz  

Centro Universitário Ítalo-Brasileiro- UNIÍTALO Privada  Santo Amaro  

Centro Universitário Jorge Amado – UNIJORGE  Privada  Santo Amaro  

Centro Universitário Newton Paiva- Newton Paiva  Privada  Imirim  

Centro Universitário Paulistano- UNIPAULISTANA  Privada  Vila Mariana  

 Centro Universitário Planalto do Distrito Federal- UNIPLAN  Privada  Aclimação  

Centro Universitário Salesiano de São Paulo- UNISAL  Privada  Alto da Lapa  

Centro Universitário Santánna –UNISANTÁNNA Privada  Santana  

Centro Universitário São Camilo- São Camilo Privada  Ipiranga  

Centro Universitário Senac - SENACSP Privada  Jurubatuba  

FIAM-FAAM- Centro Universitário- UNIFIAM-FAAM  Privada  Morumbi  

Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo-UNIVESP  Pública Estadual  Consolação  

Pontifícia Universidade Católica de São PAULO- PUCSP  Privada  Perdizes  

Universidade Anhanguera de São Paulo-Unian-SP-UNIAN-SP Privada  Vila Mariana  

Universidade Anhanguera- Uniderp- Privada  Bela Vista  

Universidade Anhembi Morumbi-UAM  Privada  Vila Olímpia  

Universidade Brasil  Privada  Itaquera  

Universidade Braz Cubas- UBC  Privada  Barrafunda  

Universidade Católica de Brasília- UCB Privada  Santa Terezinha  

Universidade Católica Dom Bosco-UCDB Privada  Santana  

Universidade Cidade de São Paulo-UNICID Privada  Tatuapé  

Universidade Cruzeiro do Sul-UNICSUL Privada  São Miguel  

Universidade de Franca- UNIFRAN  Privada  Campos Elíseos  

Universidade de Mogi das cruzes-UMC  Privada  Vila Leopoldina  

Universidade de São Paulo-USP Pública  Butantã 

Universidade de Uberaba- UNIUBE  Privada  Barra Funda  

Universidade do Sul de Santa Catarina-UNISUL Privada  Consolação  

Universidade Estácio de Sá-UNESA Privada  Vila dos Remédios  

Universidade Estadual Paulista Júlio de MESQUITA Filho – UNESP  Pública  Centro  

Universidade Federal de Juiz de Fora-UFJF  Pública Federal  Jardim Esmeralda  

Universidade Federal de Santa Catarina –UFSC  Pública Federal  Cidade Universitária  

Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP  Pública Federal  Vila Clementino  

Universidade Ibirapuera-UNIB  Privada  Jardim Marajoara  

Universidade Luterana do Brasil- ULBRA  Privada  Cidade Dutra  

Universidade Metodista de São Paulo- UMESP  Privada  Centro  

Universidade Metropolitana de Santos –UNIMES Privada  Butantã  

Universidade Municipal de São Caetano do Sul-USCS  Pública Municipal Bela Vista  

Universidade Nove de Julho-UNINOVE  Privada  Liberdade  

Universidade Paulista-UNIP Privada  Jaguaré  

Universidade Pitágoras UNOPAR  Privada  Itaim Paulista  

Universidade Potiguar –UNP Privada  Centro  

Universidade Presbiteriana Mackenzie-Mackenzie  Privada  Consolação  

Universidade Santa Cecília-Unisanta  Privada  Bela Vista  

Universidade Santo Amaro-UNISA  Privada  Jardim das Embuias  

Universidade São Francisco-USF  Privada  Pari  

Universidade São Judas Tadeu-USJT Privada  Mooca  

Universidade Universus Veritas Guarulhos-Univeritas UNG  Privada  Centro  

Universidade Veiga de Almeida-UVA  Privada  Vila Mariana  
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A apresentação dos resultados obtidos será efetuada em três subcapítulos, tendo em conta a 

fonte dos mesmos. Reporta-se aos dados obtidos pelos inquéritos por questionário aplicados 

aos estudantes, pelas entrevistas aos quadros dirigentes das duas instituições de ensino 

superior, contextos deste estudo e pela análise documental aos planos de estudo dos cursos 

incluídos neste estudo.  

Num primeiro momento serão apresentados os resultados relativos à estatística descritiva e de 

seguida os resultados referentes à estatística inferencial, que respondem às hipóteses 

formuladas. Os resultados são apresentados em tabelas, gráficos e quadros e quando a fonte 

dos mesmos for omitida será por se tratar dos resultados da própria pesquisa. 

6.1. Resultados provenientes da aplicação do questionário 

Os resultados obtidos através da aplicação do inquérito por questionário serão apresentados  

em quatro subcapítulos. No primeiro subcapítulo, apresenta-se a caracterização do perfil 

sociodemográfico por universidade e total da amostra  e, de seguida, por curso de cada 

universidade. No segundo subcapítulo, descreve-se o perfil de cosmovisão, baseado na escala 

de Pagan (2009), por universidade e total da amostra  e, de seguida, por curso de cada 

universidade, bem como os resultados da análise de conteúdo às respostas abertas do 

questionário. No terceiro subcapítulo, proceder-se-à caracterização do perfil de estilo de vida 

dos estudantes em análise, avaliado através do questionário “Estilo de Vida Fantástico” 

(2008), por universidade e total da amostra  e, de seguida, por curso de cada universidade. No 

quarto subcapítulo, apresentar-se-á caracterização do perfil de competências de estudo dos 

estudantes (L. Almeida & Joly, 2009), que avalia os métodos de estudo e as abordagens à 

aprendizagem dos estudantes,  por universidade e total da amostra  e, de seguida, por curso de 

cada universidade.. 

6.1.1. Perfil sociodemográfico do total dos estudantes participantes no estudo 

O perfil sociodemográfico abrangeu as variáveis sexo, grupo etário, estado civil, posse de 

filhos a seu cargo e número de dependentes, coabitação em tempo de aulas, tipo de habitação, 

meio de deslocação para a universidade, manutenção financeira, NSE segundo Graffar (1956), 

curso e ano frequentado pelo estudante. 
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No total da amostra, incluindo as duas universidades (n=1240), conforme podemos visualizar 

na tabela 2, a maioria dos estudantes era do sexo feminino (54,9%), enquadrava-se no grupo 

etário dos 19-20 anos (39,4%),  era solteira (94,1%), não tinha filhos (95,0%), coabitava com 

os amigos em tempo de aulas (47,5%), numa casa/apartamento mantidos pela família 

(46,3%), deslocava-se para  a universidade de autocarro/ónibus (37,1%) e a pé (36,5%), a sua 

manutenção financeira dava-se através de mesada da família (41,8%) e atividade 

acadêmica/bolsa de estudos (41,2%), pertencia ao NSE da classe média alta (46,7%), o maior 

grupo da amostra frequentava o curso de enfermagem (19,5%) e o 1º ano dos cursos (45,4%) 

(Tabela 2). A média da idade era de 20,89±4,643 anos, o mínimo 17 anos e o máximo 56 anos 

(Dados que não constam da tabela). 

Na amostra parcial da universidade portuguesa (n=533), conforme podemos visualizar na 

tabela 2, a maioria dos estudantes era do sexo feminino (53,7%), enquadrava-se no grupo 

etário dos 19-20 anos (43,5%),  era solteira (98,9%), não tinha filhos (98,9%), coabitava com 

os amigos em tempo de aulas (60,3%), numa casa/apartamento mantidos pela família 

(58,7%), deslocava-se para  a universidade de transporte público (autocarro/ónibus) (41,4%), 

a sua manutenção financeira dava-se através de mesada da família (59,2%), pertencia ao NSE 

da classe média alta (53,6%), o maior grupo frequentava o curso de engenharia informática 

(21,0%) e o 1º ano dos cursos (50,3%). Salienta-se que 9,4% dos estudantes viviam sozinhos, 

21,8% deslocava-se a pé e 35,6% assegurava a sua manutenção financeira através de bolsa de 

estudo (Tabela 2). A média da idade era de 20,11±2,901 anos, o mínimo 17 anos e o máximo 

45 anos (Dados que não constam da tabela). 

Na amostra parcial da universidade brasileira (n=707), conforme podemos visualizar na tabela 

2, a maioria dos estudantes era do sexo feminino (55,9%), enquadrava-se no grupo etário dos 

19-20 anos (36,2%), era solteira (90,5%), não tinha filhos (92,1%), coabitava com os amigos 

em tempo de aulas (37,8%), numa casa/apartamento mantidos pela família (37,0%), 

deslocava-se para  a universidade a pé (47,7%), a sua manutenção financeira dava-se através 

de atividade acadêmica/bolsa de estudos (45,3%), pertencia ao NSE da classe média (46,8%), 

o maior grupo frequentava o curso de enfermagem (23,2%) e o 1º ano dos cursos (41,6%) 

(Tabela 2). A média da idade era de 21,48±5,545 anos, o mínimo 17 anos e o máximo 56 anos 

(Dados que não constam da tabela). 
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Tabela 2. Perfil sociodemográfico dos estudantes por universidade e total da amostra 

Variáveis/Categorias 
       Brasil 

     Fr       Fa 

    Portugal 

          Fr       Fa 

    Total da amostra  

           Fr        Fa 

Sexo 

         Feminino 
         Masculino 

 

55,9      394 

44,1      311 

 

53,7    285 

46,3    246 

 

54,9    679 

45,1    557 

Grupo etário 

17-18 A 

19-20 A 
21- 22 A 

≥23 A 

 

25,2      177 

36,2      254 

17,4      122 

21,2      149 

 

25,7    137 

43,5    232 

21,4    114 

9,4      50 

 

25,4     314 

39,4     486 

19,1     236 

16,1     199 

Estado civil  

Solteiro  

Casado 

Divorciado 

 

90,5   637 

8,0     56 

1,6     11 

 

98,9    525 

0,9      5 

0,2      1 

 

94,1   1162 

4,9         61 

1,0         12 

Possui filhos 

Não  

Sim   

 

92,1     650 

7,9    56 

 

98,9    527 

1,1       6 

 

95,0    1177 

5,0         62 

Coabitação  

Com os pais 

Com o cônjuge  

Como os familiares  
Com os amigos  

Sozinho 

 
29,0     204 

10,1       71 

18,6     131 

37,8     266 

4,5       32 

 
19,7    105 

2,6      14 

7,9      42 

60,3    321 

9,4      50 

 
25,0     309 

6,9         85 

14,0     173 

47,5     587 

6,6         82 

Tipo de habitação  

Casa apto mantido pela família 

Casa apto mantido pelo próprio aluno 

Residencia da Universidade 
Pensão ou hotel 

Casa de familiares ou outros 

 

37,0      258 

14,6     102 

32,8     229 
2,4         17 

13,2       92 

 

58,7   308 

16,0   84 

11,2   59 
1,3     7 

12,8   67 

 

46,3     566 

15,2     186 

23,5      288 
2,0          24 

13,0      159 

Meio de deslocação  

A pé 
Boleia/carona 

Autocarro 

Veículo motorizado 
Bicicleta 

Taxi 

 

44,7    334 

6,6        46 

33,9    237 

10,6     74 
1,1         8 

0,1         1 

 

21,8    116 
12,4    66 

41,4    220 

23,5    125 
0,8         4 

0,2         1 

 

36,5      450 
9,1      112 

37,1      457 

16,2      199 
1,0         12 

0,2           2 

Manutenção financeira  

Atividade academica 

Trabalho com contrato 

Empréstimo bancário  
Mesada da família  

Poupança  

 

45,3     315 

17,4     121 

3,7       26 
28,6   199 

5,0       35 

 
35,8   190 

2,5     13 

0,8        4 

59,2  314 

1,7        9 

 
41,2       505 

10,9       134 

2,4         30 

41,8       513 

3,6           44 

NSE  
Classe alta  
Média alta  

Média 

Média baixa 
Baixa  

 

5,1      32 
41,0    259 

46,8    296 

7,0        44 
0,2          1 

 

7,7       41 

53,6   285 

32,7   174 

6,0     32 
0        0 

 

6,3          73 

46,7        544 

40,4        470 

6,5          76 
0,1            1 

 

Curso  

1. Biologia  

2. Ciências do desporto 

3. Comunicação e Multimédia 
4. Educação Básica  

5. Enfermagem 

6. Engenharia Civil 
7. Engenharia Eletrotécnica  

8. Engenharia Informática  

9. Línguas  
10. Psicologia  

 
9,1      64 

7,1      50 

5,8      41 
7,5      53 

23,2    164 

10,0      71 
2,8        20 

15,1    107 

3,3      66 
10,0    71 

 
11,6    62 

12,0    64 

7,5      40 
7,1     38 

14,3     76 

2,4     13 
4,3     23 

21,0    112 

4,5     24 
15,2     81 

 
10,2       126 

9,2        114 

6,5          81 
7,3          91 

19,4        240 

6,8          84 
3,5          43 

17,7        219 

7,3          90 
12,3        152 

Ano do Curso  

         1º ano  
         2º ano  

         3º ano  

Total  

 

41,6    294 

37,5    265 

20,8    147 

100     706 

 

50,3    268 

24,0    128 

25,7    137 

100     533 

 

45,4        562 

31,7        393 

22,9        285 

100       1240 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

   Legenda: Fa – Frequência absoluta; Fr – Frequência relativa. 
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Quanto à estatística inferencial relembramos as hipóteses formuladas e apresentamos os 

resultados dos testes estatísticos. 

H1: Existe diferença entre o perfil sociodemográfico (sexo, grupo etário, estado civil, 

coabitação, meio de deslocação, manutenção financeira e NSE) dos estudantes  das duas 

universidades em estudo”. Procedemos à realização do teste estatístico de χ
2
.  

Não se constataram diferenças estatísticas significativas quanto à distribuição dos estudantes 

por sexo (χ
2
=0,600; gl=1; p<0,453), das duas universidades.  

O grupo etário dos estudantes difere significativamente entre as universidades (χ
2
=33,108; 

gl=3;  p≤0,000), sendo que a proporção de estudantes com 23 e mais anos da universidade 

brasileira é  superior à dos estudantes da universidade portuguesa (21,2% versus 9,4%), tendo 

obtido um resíduo ajustado (RA) de +5,6 casos que o esperado de estudantes neste grupo 

etário. No grupo etário dos 19 aos 20 anos sucedeu o contrário, sendo a proporção de 

estudantes da universidade portuguesa superior à da universidade brasileira (43,5% versus 

36,2%), que obteve um RA de  +2,6 casos do que o esperado de estudantes mais novos.  

Existem diferenças estatísticas altamente significativas quanto ao  estado civil dos estudantes 

das duas universidades (χ
2
=38,285; gl=2;  p<0,000), sendo que a universidade portuguesa tem 

+6,2 casos que o esperado de estudantes solteiros (98,9% versus 90,5%) e a universidade 

brasileira +6,6 casos que o esperado de estudantes casados (8,0% versus 0,9%) e +2,4 casos 

que o esperado de estudantes divorciados (1,6% versus 0,2%). 

A coabitação difere estatisticamente entre os estudantes das duas universidades, com 

diferenças estatísticas altamente significativas (χ
2
=102,890; gl=4; p<0,000), onde na 

universidade brasileira há +3,7 casos que o esperado de estudantes que vivem com os pais 

(29,0% versus 19,7%) e +5,1 casos de estudantes que vivem com os cônjuges (10,1% versus 

2,6%), +5,4 casos que o esperado de estudantes que vivem com os familiares (18,6% versus 

7,9%). Já na universidade portuguesa há +7,9 casos que o esperado de estudantes que vivem 

com os colegas (60,3% versus 37,8%) e +3,4 casos que o esperado de estudantes que vivem 

sozinhos (9,4% versus 4,5%). 

Existem diferenças significativas na questão do meio de deslocação dos estudantes para a 

universidade, entre os estudantes das duas universidades (χ
2
=103,227; gl=5; p<0,000), sendo 

que na universidade brasileira há +9,4 casos que o esperado de estudantes que se deslocam 
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para a universidade a pé (47,7% versus 21,4%). Já a universidade portuguesa obteve +3,5 

casos de estudantes que se deslocam de boleia/carona (12,4% versus 6,6%) e +2,7 casos que o 

esperado de estudantes que se deslocam de autocarro/ónibus (41,4% versus 33,9%) e +6,1 

casos que o esperado de estudantes que se deslocam de carro  do que a universidade brasileira 

(23,4% versus 10,6%).          

Existem diferenças altamente significativas (χ
2
= 55,639; gl=4; p<0,000), no que diz respeito à 

manutenção financeira, tendo a universidade brasileira +3,3 casos que o esperado de 

estudantes, em que a sua manutenção financeira é assegurada por bolsas de estudo ou 

atividade académica (45,3% versus 35,8%), +8,3 casos que o esperado de estudantes por  

trabalho de contrato (17,4% versus 2,5%), +3,3 casos que o esperado de estudantes por 

empréstimo bancário (3,7% versus 0,8%) e +3,1 casos de estudantes em que a sua 

manutenção financeira é proveniente de poupança (5,0% versus 1,7%). Já na universidade 

portuguesa verificaram-se +10,8 de casos que o esperado de estudantes em que a sua 

manutenção financeira é proveniente de mesada da família (59,2% versus 28,6%). 
 

O NSE difere significativamente entre os estudantes das duas universidades (χ
2
=28,535; gl=4; 

p<0,000), sendo que a universidade brasileira obteve um RA de +4,9 casos que o esperado de 

estudantes da classe média do que a universidade portuguesa (46,8% versus 32,7%), enquanto 

a universidade portuguesa obteve +4,3 casos do que o esperado de estudantes de classe média 

alta (53,6% versus 41,0%) do que a universidade brasileira.  

6.1.2. Perfil sociodemográfico dos estudantes da universidade portuguesa por 

curso  

Na amostra da universidade portuguesa (n=533), conforme podemos visualizar na tabela 3, a 

maioria dos cursos era frequentada por estudantes do sexo feminino (BIO, EB, ENF, EI, LL e 

PSI), sendo o percentual mais elevado o do curso de PSI (94,9%), sendo o curso com mais 

estudantes do sexo masculino o de EE (95,7%). O grupo etário dos 19-20 anos foi o que 

obteve maior proporção na maioria dos cursos (BIO, CD, CM, EB, EI, LL e PSI), em que o 

maior valor foi obtido no curso de PSI (61,7%). Em todos os cursos em estudo a maioria dos 

estudantes detinha o estado civil de solteiro, sendo que os cursos de CD, EE, EI e LL são 

frequentados exclusivamente por estudantes solteiros. O mesmo sucedeu relativamente ao 

possuir dependentes em que os estudantes de todos os cursos assinalaram não ter filhos e 
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existem cursos em que a totalidade de estudantes não possui filhos (CD, CM, EB, EE, EI, e 

LL).  

Em quase todos os cursos (BIO, CD, CM, EB, ENF, EI, LL e PSI), a maioria dos estudantes 

reside com os amigos, percentual mais expressivo no curso de BIO (83,9%). A maioria dos 

estudantes de todos os cursos vivia em casa/apartamento mantido pelo famíla (BIO, CD, CM, 

EB, ENF, EC, EE, EI, LL e PSI), destacando-se o percentual do curso de CM (75,0%) como o 

mais elevado e o menos elevado o do curso de LL (41,7%).  

O maior grupo de estudantes de quase todos os cursos (BIO, CM, EB, ENF, EC, EI, LL e PSI) 

deslocava-se para a universidade de transporte público (autocarro/ónibus) (41,3%), a maioria 

dos estudantes do curso de CD deslocava-se de boleia/carona e a maioria dos estudantes do 

curso de EE utilizava mais o carro, sendo que 21,8% deslocava-se a pé. O percentual mais 

expressivo no caso do autocarro foi obtido pelos estudantes do curso de PSI e a menor plo 

curso de EB.  

A maioria dos estudantes de quase todos os cursos pertencia ao NSE da classe média alta 

(BIO, CD, CM, ENF, EC, EE, EI e PSI), com o curso de PSI  a obter a proporção mais 

elevada e o curso de CM a menor. No curso de EB, o maior grupo de estudantes pertencia à 

classe média e no curso de LL à classe alta.  

A maioria dos estudantes de quase todos os cursos encontrava-se a frequentar o 1º ano do 

curso (BIO, CM, EB, EE, EI e PSI), com o percentual mais elevado a pertcencer ao curso de 

CM e a menor ao de BIO. No curso de CD e ENF verificou-se um empate entre o 1º ano e o 

3º ano e no curso de EC e LL a maioria dos estudantes era do 2º ano.  
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Tabela 3. Perfil sociodemográfico dos estudantes da universidade portuguesa por curso (%) 

Variáveis/Categorias BIO CD CM EB ENF EC EE EI LL PSI Total 

Sexo 

   Feminino 

   Masculino 

 

72,6 

27,6 

 

25,0 

75,0 

 

50,0 

50,0 

 

86,8 

13,2 

 

80,3 

19,7 

 

23,1 

76,9 

 

4,3 

95,7 

 

8,9 

91,1 

 

87,5 

12,5 

 

94,9 

5,1 

 

53,5 

46,1 

Grupo etário 

   17-18 A 

   19-20 A 

   21- 22 A 

   ≥23 A 

 

30,6 

51,6 

14,5 

3,2 

 

20,3 

51,6 

25,0 

3,1 

 

30,0 

50,0 

12,5 

7,5 

 

0,0 

60,5 

31,6 

7,9 

 

34,2 

15,8 

42,1 

7,9 

 

0,0 

23,1 

23,1 

53,8 

 

34,8 

30,4 

17,4 

17,4 

 

35,7 

38,4 

14,3 

11,6 

 

8,3 

37,5 

37,5 

16,7 

 

21,0 

61,7 

9,9 

7,4 

 

25,7 

43,5 

21,4 

9,4 

Estado civil  

   Solteiro  

   Casado 

   Divorciado 

 

98,4 

1,6 

0,0 

 

100,0,

0 

0,0 

 

97,5 

2,5 

0,0 

 

97,4 

2,6 

0,0 

 

97,4 

2,6 

0,0 

 

91,7 

8,0 

0,0 

 

100,0,

0 

0,0 

 

100,0,

0 

0,0 

 

100,0,

0 

0,0 

 

98,8 

0,0 

1.2 

 

98,5 

0,9 

0,2 

Possui dependentes  

   Não  

   Sim  

 

98,4 

1,6 

 

100,0 

 

100,0 

 

100 

0 

 

97,4 

2,6 

 

84,6 

15,4 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

98,8 

1,2 

 

98,9 

1,1 

Coabitação  

   Com os pais 

   Com o cônjuge  

   Como os familiares  

   Com os amigos  

   Sozinho 

 

4,8 

0,0 

6,5 

83,9 

4,8 

 

14,1 

0,0 

14,1 

62,5 

9,4 

 

25,0 

2,5 

2,5 

60,0 

10,0 

 

28,9 

2,6 

5,3 

55,3 

7,9 

 

22,4 

2,6 

5,3 

61,8 

7,9 

 

38,5 

23,1 

7,7 

23,1 

7,7 

 

52,2 

4,3 

17,4 

26,1 

0,0 

 

23,2 

2,7 

12,5 

50,9 

10,7 

 

16,7 

4,2 

8,3 

58,3 

12,5 

 

10 

2,5 

1,3 

71,3 

15,0 

 

19,7 

2,6 

7,9 

60,2 

9,4 

Tipo de habitação  

   Casa apto mantido pela    

   família 

   Casa apto mantido  pelo   

    próprio aluno 

   Residencia universidade 

   Pensão ou hotel 

   Casa de familiares ou  

   outros 

 

56,5 

 

25,8 

 

8,1 

  0,0 

8,1 

 

59.4 

 

4,7 

 

15,6 

  0,0 

18,8 

 

75,0 

 

7,5 

 

7,5 

2,5 

7,5 

 

47,4 

 

15,8 

 

15,8 

2,6 

18,4 

 

74,3 

 

10.8 

 

4.1 

0.0 

 10.8              

 

 

46,2 

 

15,4 

 

23,1 

  0,0 

15,4 

 

43,5 

 

26,1 

 

4,3 

  0,0 

26,1 

 

59,1 

 

13,6 

 

10,9 

3,6 

12,7 

 

41,7 

 

37,5 

 

8,3 

  0,0 

12,5 

 

51,9 

 

20,3 

 

17,7 

1,3 

8,9 

 

57,8 

 

15,8 

 

11,1 

1,3 

14,6 

Meio de deslocação  

   A pé 

   Boleia/carona 

   Autocarro 

   Veículo motorizado 

   Bicicleta 

   Taxi 

 

35,5 

8,1 

46,8 

8,1 

0,0 

0,0 

 

9,4 

40,6 

14,1 

34,4 

1,6 

0,0 

 

27,5 

5,0 

37,5 

27,5 

2,5 

0,0 

 

21,1 

15,8 

34,2 

28,9 

  0,0 

  0,0 

 

14,5 

6,6 

47,4 

30,3 

1,3 

  0,0 

 

23,1 

   0,0 

46,2 

30,8 

0,0 

  0,0 

 

17,4 

8,7 

17,4 

52,2 

  0,0 

4,3 

 

33,9 

7,1 

36,6 

21,4 

0,9 

  0,0 

 

25,0 

4,2 

62,5 

8,3 

  0,0 

  0,0 

 

8,6 

13,6 

64,2 

13,6 

  0,0 

  0,0 

 

21,8 

12,4 

41,3 

23,5 

0,8 

0,2 

Manutenção financeira  

   Atividade academica 

   Trabalho com contrato 

   Empréstimo bancário  

   Mesada da família  

   Poupança  

 

33.9 

 0,0 

 0,0 

64,5 

0,0 

 

37,5 

1,6 

56,3 

3,1 

0,0 

 

40,0 

2,5 

0,0 

55,0 

2,5 

 

55,3 

5,3 

0,0 

36,8 

2,6 

 

34,2 

  0,0 

1,3 

63,2 

1,3 

 

16,7 

8,3 

0,0 

75,0 

0,0 

 

28,6 

9,5 

0,0 

61,9 

0,0 

 

28,6 

2,7 

1,8 

64,3 

2,7 

 

37,5 

0,0 

0,0 

62,5 

0,0 

 

40,7 

3,7 

0,0 

55,6 

0,0 

 

35,8 

2,5 

0,8 

59,2 

1,7 

NSE  

   Classe alta  

   Média alta  

   Média 

   Média baixa 

 

8,1 

50,0 

40,3 

1,6 

 

7,8 

50,0 

34,4 

7,8 

 

20,0 

37,5 

35,0 

7,5 

 

7,9 

42,1 

44,7 

5,3 

 

1,3 

60,0 

30,7 

8,0 

 

23,1 

53,8 

23,1 

0,0 

 

21,7 

47,8 

30,4 

0,0 

 

8,9 

61,6 

22,3 

7,1 

 

41,7 

37,5 

20,8 

0,0 

 

2,5 

63,0 

32,1 

2,5 

 

7,9 

53,8 

32,1 

6,0 

Total por curso 11,6 12,0 7,5 7,1 14,3 2, 4,3 21,0 4,5 15,2 100 

Ano do curso  

   1º ano  

   2º ano  

   3º ano  

 

48,4 

16,1 

35,5 

 

34,4 

31,3 

34,4 

 

65,0 

35,0 

0,0 

 

52,6 

47,4 

0,0 

 

50 

0,0 

50 

 

15,4 

53,8 

30,8 

 

56,5 

21,7 

21,7 

 

55,4 

17,9 

26,8 

 

16,7 

58,3 

25,0 

 

63,0 

24,7 

12,3 

 

50,3 

29,0 

25,7 

Legenda:  Universidade Portuguesa:  BIO - Biologia; CD - Ciências do Desporto; CM - Comunicação e Multimédia; EB - Ensino 

Básico; ENF - Enfermagem; EC - Engenharia Civil; EE - Engenharia Eletrotécnica; EI - Engenharia Informática; LL - 
Línguas e Literatura; PSI - Psicologia.  
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H1 - Existe diferença entre o perfil sociodemográfico (sexo, grupo etário, estado civil, 

coabitação, meio de deslocação, manutenção financeira e NSE) dos estudantes 

entre os cursos frequentados pelos estudantes. Procedemos à realização dos testes 

estatísticos de χ
2
 e Kruskal-Wallis (KW). 

A distribuição do sexo dos estudantes difere significativamente entre os cursos frequentados 

pelos mesmos (χ
2
0=251,435; gl=9; p<0,000), sendo que, nos cursos de BIO (72,6%), EB 

(86,8%), ENF (80,3%), LL (87,5%), e PSI (94,9%), a proporção de estudantes do sexo 

feminino era mais elevada do que a do sexo masculino, tendo obtido resíduos ajustados, 

respectivamente, de +5,2, +4,3, +3,4, +8,0 e +5,0 casos do sexo feminino do que o esperado. 

Por seu lado, nos cursos de CD (75,0%), EC (76,9%), EE (95,7%) e EI (91,1%), a proporção 

de estudantes do sexo masculino era mais elevada, tendo obtido resíduos ajustados, 

respectivamente, de +4,9, +2,2, +4,9 e +10,7 casos do sexo masculino do que o esperado. 

O grupo etário dos estudantes difere significativamente entre os cursos (KW=p≤0,000), 

(
2
=41,051; gl=9; p≤0,000), sendo que os cursos de EC, LL e EB obtiveram uma média de 

ordenação mais elevada, respectivamente, 430,73, 345,50 e 328,26, sendo frequentados por 

estudantes mais velhos, e os cursos de BIO, CM e PSI obtiveram as médias de ordenação 

mais baixas, respectivamente, 230,30, 238,90 e 250,75, sendo frequentados por estudantes 

mais novos.  

Não se verificaram diferenças estatísticas significativas entre o estado civil dos estudantes 

dos diferentes cursos em estudo (χ
2
=20,578; gl=18; p≥0,301).  

A coabitação dos estudantes da universidade de Portugal difere significativamente entre os 

cursos (
2
=93,609; gl=36; p≤0,000). Sendo que os estudantes do curso de BIO obtiveram um 

resíduo ajustado de -3,1, casos do que o esperado de coabitação com os amigos 83,9%. Os 

estudantes do curso de CD obtiveram um resíduo ajustado de +2,0 casos que o esperado de 

coabitação com os  familiares 14,1%, o curso de EC obteve um resíduo ajustado de +4,7 casos 

que o esperado de coabitação com o cônjuge (23,1%), -2,8 casos que o esperado de 

coabitação dos estudantes com os amigos (23,1%), no curso de EE obteve um resíduo 

ajustado de +4,0 casos que o esperado de estudantes que coabitam com os pais (52,2%), -3,4 

casos que o esperado de estudantes que coabitam com os amigos (26,1%), no curso de EI 

obteve-se +2,0 casos de estudantes que coabitam com familiares (12,5%), -2,3 casos que o 

esperado de estudantes que coabitam com amigos (50,9%), o curso de PSI, obteve -2,4 casos 
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que o esperado de estudantes que coabitam com os pais (10%), -2,4 casos que o esperado de 

estudantes que coabitam com familiares (1,3%), +2,2 casos que o esperado de estudantes que 

coabitam com amigos (71,3%). ;gl= 

No Tipo de Habitação, (χ
2
=; 60,481; gl=36; p<0,006): 

CM: (75%) +2,2= casa mantida pela família  

ENF: (74,3%) +3,0= casa apt mantido pela família  

BIO: (26,2%) +2,3 = casa apt mantido pelo aluno 

LL: (37,5%)+2,9= casa apt mantido pelo aluno 

PSI (17,%) +2, = Residência universitária  

EI (3,6%)+ 2,4 = Pensão ou hotel 

EE(26,1%) +2,0 = casa de familiares. 

Existem diferenças significativas na questão do meio de deslocação dos estudantes para a 

universidade, entre os cursos (χ
2
=161,292; gl=45; p<0,000), sendo que os estudantes de EI 

(33,9%) e de BIO (36,1%) deslocam-se mais a pé com +3,5 e +2,9 casos, respectivamente, do 

que o esperado nesta categoria, os do curso de CD (40,6%) utilizam mais a boleia/carona com 

+7,3 casos do que o esperado e veículo motorizado (34,4%), com +2,2 casos do que o 

esperado, assim como os estudantes de EE (52,2%), tendo obtido +3,3 casos do que o 

esperado no veículo motorizado e mais +4,7 casos do que o esperado no táxi (4,3%) e os de  

LL (62,5%) e PSI (64,2%) que utilizam mais o autocarro, tendo obtido +2,2 e +4,5 casos do 

que o esperado, respectivamente.     

Não se contataram diferenças estatísticas significativas quanto à manutenção financeira 

entre os estudantes dos diferentes cursos (χ
2
=33,900; gl=36; p<0,543), que frequentavam as 

duas universidades.  

O NSE dos estudantes apresenta diferenças significativas entre os estudantes dos diferentes 

cursos (KW:17,707; gl; 9; p≤0,039), sendo que os cursos de EC, EE,  EI, CM, PSI e BIO 

obtiveram as médias de ordenação mais baixas, respectivamente, 200,88, 219,93, 246,04, 

258,04, 263,60,270,40 significando que são frequentados por estudantes com melhor NSE. Já 

os cursos com o pior NSE eram os de CD, ENF, EB e LL, cujas ordenações médias foram, 

respectivamente, 277,69, 280,47, 292,86, 340,73.  
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Não foram encontradas diferenças estatísticas significativas entre os anos dos cursos e o sexo 

(
2
=0,652; gl=2; p≤0,722), estado civil (

2
=3,470; gl=4; p≤0,530), Coabitação(

2
=12,064); 

gl=8; p≤0,148), manutenção financeira (
2
=12,737); gl=8; p≤0,113) e NSE (KW=1.230; 

gl=2; p≤0,541).  

No grupo etário e anos foram encontradas diferenças estatísticas significativas (
2
=116,386; 

gl=2; p≤0,000), onde os primeiro anos são frequentados por alunos mais novos segundo a 

média de ordenação(211,15) e os alunos dos 3º anos são frequentados por alunos mais 

velhos(375,76).  

Quanto ao meio de transporte, constatou-se diferenças estatísticas significativas entre os 

anos (χ
2
=27,159; gl=10; p<0,002), sendo que os estudantes do 1º ano (25,5%) deslocam-se 

mais a pé com +2,1 casos do que o esperado e 46,1% de autocarro com mais +2,2 casos do 

que o esperado e os estudantes do 3º ano andam mais de boleia/carona (18,2%) com +2,4 

casos do que o esperado nesta categoria e de carro (33,6%), tendo obtido +3,2 casos do que o 

esperado. Não se registaram diferenças significativas nos estudantes do 2º ano.  
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6.1.3. Perfil sociodemográfico dos estudantes da universidade brasileira por 

curso 

Na amostra parcial da universidade do Brasil (n=707), conforme podemos visualizar na tabela 

4, o sexo feminino é predominante em seis cursos (BIO, CRT, PED, ENF, LL e PSI), tendo o 

curso de ENF obtido o maior percentual (82,9%). Por outro lado, o sexo masculino é 

maioritário nos restantes quatro cursos (EF, EC, EE e EI), tendo o maior percentual sido 

obtido pelo curso de EI (90,7%).  

O grupo etário predominante em quase todos os cursos é o dos 19-20 anos (BIO, CRT, PED, 

EC, EI, LL e PSI), tendo o curso de EC obtido o maior percentual (53,5%). As exceções 

foram o curso de ENF com maior percentual no grupo etário dos 17-18 anos e os cursos de EF 

e EE cujos maiores percentuais se situam no grupo etário dos ≥ 23 anos.  

O estado civil solteiro é maioritário em todos os estudantes que frequentam os cursos desta 

universidade, sendo que no curso de EC todos os alunos eram solteiros (100%) e o curso de 

PED aquele em que o percentual de estudantes solteiros é mais baixo (78,8%).  

A maioria dos estudantes de todos os cursos não possui dependentes, sendo que existem dois 

cursos em que esse percentual é de 100% e o percentual mais baixo é o do curso de PED 

(83,0%). 

Na maioria dos cursos (6), os estudantes coabitam com os amigos (CRT, PED, ENF, EC, LL 

e PSI), sendo o maior percentual o do curso EC e o menor do curso de PED. Existem três 

cursos em que o maior grupo de estudantes coabita com os pais (BIO, EF e EI) e no curso de 

EE existe um empate entre os estudantes que coabitam com o cônjuge e com familiares. Este 

cenário repete-se no que se refere ao tipo de habitação onde residem os estudantes, que na 

maioria dos cursos (BIO, EF, CRT, PED, ENF e EI), tendo o percentual mais elevado sido 

obtido pleo curso de EF (56,0%). Existem três cursos (EC, LL e PSI) em que o maior grupo 

de estudantes reside numa residência universitária e apenas no curso de EE o maior grupo de 

estudantes (35,0%) reside em casa mantida pelo próprio.  

A maioria dos estudantes de quase todos os cursos (CRT, PED, ENF, EC, EI, LL e PSI) 

desloca-se para a universidade a pé, sendo o percentual mais expressivo no curso de EC 

(69,0%). Em dois cursos (BIO e EF), o maior grupo de estudantes vai para a universidade de 
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autocarro e apenas no curso de EE o maior grupo de estudantes desloca-se de veículo 

motorizado. 

No que diz respeito à manutenção financeira do estudante, a maioria dos estudantes de quase 

todos os cursos (BIO, EF, CRT, PED, ENF, EI, LL e PSI) assegura a sua manutenção através 

da atividade académica, sendo o maior percentual o do curso de PED (54,7%). Nos restantes 

cursos (EC e EE), a manutenção é assegurada, respetivamente, por mesada da família e 

trabalho por contrato do próprio estudante. 

Quanto ao nível socioeconómico, a maioria dos estudantes de metade dos cursos (CRT, PED, 

EC, EI e LL) enquadra-se na classe social média alta, sendo o percentual mais elevado o do 

curso de CRT (57,5%) e a outra metade dos cursos (BIO, EF, ENF, EE e EI) enquadra 

maioritariamente estudantes da classe média, com o percentual mais elevado a pertencer ao 

curso de EF (73,8%). 

Em relação ao ano em que se encontra a maioria dos estudantes nos cursos participantes no 

estudo, constatamos que existe bastante equilíbrio. Em três cursos (BIO, PED e ENF) a 

maioria dos estudantes frequentava o 1º ano. Em quatro cursos (EF, EC, EI e PSI) a maioria 

dos estudantes frequentava o 2º ano do curso e nos restantes três cursos (CRT, EE e LL)  a 

maioria dos estudantes frequentava o 3º ano.   



 

 

221 

Tabela 4. Perfil sociodemográfico dos estudantes da universidade brasileira por curso (%) 

Variáveis/Categorias BIO EF CRT Ped Enf EC TSC CC LL PSI Total 

Sexo 

   Feminino 

   Masculino 

 

65,6 

34,4 

 

30,0 

70,0 

 

60,0 

40,0 

 

81,1 

18,9 

 

82,9 

17,1 

 

35,2 

64,8 

 

20,0 

80,0 

 

9,3 

90,7 

 

57,6 

42,4 

 

81,4 

18,6 

 

55,9 

44,1 

Grupo etário 

   17-18 A 

   19-20 A 

   21- 22 A 

   ≥23 A 

 

18,8 

45,3 

14,1 

21,9 

 

12,2 

24,5 

28,6 

34,7 

 

10,0 

37,5 

27,5 

25,0 

 

17,3 

38,5 

13,5 

30,8 

 

35,6 

28,2 

15,3 

20,9 

 

28,2 

53,5 

15,5 

2,8 

 

0 

25,0 

15,0 

60,0 

 

29,0 

42,1 

15,9 

13,1 

 

28,8 

34,8 

15,2 

21,2 

 

25,7 

30,0 

21,4 

22,9 

 

25,2 

36,2 

17,4 

21,2 

Estado civil  

   Solteiro  

   Casado 

   Divorciado 

 

89,1 

10,9 

0,0 

 

85,7 

10,2 

4,1 

 

90,0 

10,0 

0,0 

 

78,8 

17,3 

3,8 

 

89,0 

9,8 

1,2 

 

100,0

0,0 

0,0 

 

90,0 

10,0 

0,0 

 

96,3 

2,8 

0,9 

 

97,0 

3,0 

0,0 

 

83,1 

11,3 

5,6 

 

90,5 

8,0 

1,6 

Possui dependentes  

   Não  

   Sim 

 

90,6 

9,4 

 

84,0 

16,0 

 

97,5 

2,5 

 

83,0 

17,0 

 

87,2 

12,8 

 

100,0

0,0 

 

90,0 

10,0 

 

98,1 

1,9 

 

100 

0,0 

 

90,1 

9,9 

 

92,1 

7,9 

Coabitação  

   Com os pais 

   Com o cônjuge  

   Como os familiares  

   Com os amigos  

   Sozinho 

 

43,8 

14,1 

14,1 

21,9 

6,3 

 

56,0 

14,0 

8,0 

14,0 

8,0 

 

28,2 

5,1 

10,3 

53,8 

2,6 

 

24,5 

15,1 

26,4 

32,1 

1,9 

 

27,0 

12,3 

18,4 

39,3 

3,1 

 

8,5 

1,4 

19,7 

62,0 

8,5 

 

20,0 

30,0 

30,0 

15,0 

5,0 

 

36,4 

4,7 

24,3 

29,9 

4,7 

 

24,2 

3,0 

12,1 

56,1 

4,5 

 

21,1 

15,5 

22,5 

38,0 

2,8 

 

19,7 

2,6 

7,9 

60,3 

9,4 

Tipo de habitação  

   Casa apto mantido pela    

   família 

   Casa apto mantido pelo    

   próprio aluno 

   Residencia universidade 

   Pensão ou hotel 

   Casa de familiares ou    

   outros 

 

51,6 

 

12,9 

 

25,8 

1,6 

8,1 

 

56,0 

 

14,0 

 

14,0 

4,0 

12,0 

 

46,2 

 

12,8 

 

25,6 

0,0 

15,4 

 

 

30,2 

 

22,6 

 

28,3 

5,7 

13,2 

 

31,9 

 

18,1 

 

31,9 

0,6 

17,5 

 

34,3 

 

0,0 

 

58,6 

4,3 

2,9 

 

30,0 

 

35,0 

 

15,0 

5,0 

15,0 

 

43,0 

 

10,3 

 

27,1 

1,9 

17,8 

 

22,7 

 

13,6 

 

47,0 

3,0 

13,6 

 

31,0 

 

19,7 

 

36,6 

2,8 

9,9 

 

37,0 

 

14,6 

 

32,8 

2,4 

13,2 

Meio de deslocação  

   A pé 

   Boleia/carona 

   Autocarro 

   Veículo motorizado 

   Bicicleta 

   Taxi 

 

43,8 

3,1 

45,3 

7,8 

0,0 

0,0 

 

30,0 

6,0 

46,0 

18,0 

0,0 

0,0 

 

42,5 

7,5 

32,5 

15,0 

2,5 

0,0 

 

30,8 

26,9 

25,0 

13,5 

3,8 

0,0 

 

49,1 

1,2 

41,6 

8,1 

0,0 

0,0 

 

69,0 

8,5 

8,5 

8,5 

5,6 

0,0 

 

20,0 

20,0 

25,0 

30,0 

5,0 

0,0 

 

47,7 

2,8 

41,1 

7,5 

0,0 

0,9 

 

59,1 

12,1 

21,2 

7,6 

0,0 

0,0 

 

52,2 

1,4 

33,3 

13,0 

0,0 

0,0 

 

47,7 

6,6 

33,9 

10,6 

1,1 

0,1 

Manutenção financeira  

   Atividade académica 

   Trabalho com contrato 

   Empréstimo bancário  

   Mesada da família  

   Poupança  

 

53,2 

19,4 

3,2 

21,0 

3,2 

 

48,0 

30,0 

6,0 

14,0 

2,0 

 

47,5 

10,0 

2,5 

37,5 

2,5 

 

54,7 

15,1 

1,9 

17,0 

11,3 

 

48,8 

14,4 

4,4 

28,1 

4,4 

 

42,0 

5,8 

2,9 

47,8 

1,4 

 

30,0 

35,0 

5,0 

20,0 

10,0 

 

35,8 

26,4 

4,7 

26,4 

6,6 

 

46,2 

15,4 

0,0 

30,8 

7,7 

 

40,8 

14,1 

5,6 

35,2 

4,2 

 

45,3 

17,4 

3,7 

28,6 

5,0 

NSE  
   Classe alta  

   Média alta  

   Média 

   Média baixa 

   Baixa  

 

3,3 

37,7 

45,9 

13,1 

0,0 

 

2,4 

21,4 

73,8 

2,4 

0,0 

 

7,5 

57,5 

27,5 

7,5 

0,0 

 

4,7 

48,8 

32,6 

11,6 

2,3 

 

5,7 

31,9 

55,3 

7,1 

0,0 

 

7,7 

55,4 

30,8 

6,2 

0,0 

 

10,0 

40,0 

50,0 

0,0 

0,0 

 

2,0 

38,4 

51,5 

8,1 

0,0 

 

5,3 

47,4 

43,9 

3,5 

0,0 

 

6,3 

45,3 

43,8 

4,7 

0,0 

 

5,1 

41,0 

46,8 

7,0 

0,2 

Total por curso  9,1 7,1 5,8 7,5 23,2 10,0 2,8 15,1 9,3 10,0 100 

Ano do curso  

   1º ano  

   2º ano  

   3º ano  

 

49,2 

38,1 

12,7 

 

6,0 

88,0 

6,0 

 

31,7 

24,4 

43,9 

 

69,8 

13,2 

17,0 

 

79,9 

18,3 

1,8 

 

32,4 

36,6 

31,0 

 

0,0 

30,0 

70,0 

 

23,4 

62,6 

14,0 

 

43,9 

0,0 

56,1 

 

0,0 

74,6 

25,4 

 

41,6 

37,5 

20,8 

Legenda: BIO - Biologia; EF - Educação Física; CRT - Comunicação Rádio e TV ; PED - Pedagogia; ENF - Enfermagem; EC - 

Engenharia Civil; TSC - Tecnologias de sistemas para internet/computadores; CC - Ciências da Computação; LL - Letras e 
Literatura; PSI - Psicologia.  

H1 - Existe diferença entre o perfil sociodemográfico (sexo, grupo etário, estado civil, 

coabitação, meio de deslocação, manutenção financeira, NSE)  dos estudantes entre os 
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cursos frequentados pelos estudantes. Procedemos à realização dos testes estatísticos de 

χ
2
 e KW. 

A distribuição do sexo dos estudantes difere significativamente entre os cursos frequentados 

pelos mesmos (χ
2
=214,036; gl=9;  p<0,000), sendo que, nos cursos de PED (81,1%), ENF 

(82,9%) e PSI (81,4%), a proporção de estudantes do sexo feminino era mais elevada do que a 

do sexo masculino, tendo obtido um resíduo ajustado, respectivamente, de +3,8, +8,0 e +4,5 

casos de estudantes do sexo feminino, do que o esperado. Por seu lado, nos cursos de EF 

(70,0%), EC (64,8%), TSC (80,0%) e CC (90,7%), a proporção de estudantes do sexo 

masculino é mais elevada, tendo obtido um resíduo ajustado, respectivamente, de +3,8, +3,4, 

+3,3 e +10,5 casos do sexo masculino, do que o esperado. 

O grupo etário dos estudantes difere significativamente entre os cursos (χ
2
=81,112; gl=27; 

p≤0,000), sendo que os cursos de ENF tem um RA de +3,5 casos que o esperado de 

estudantes pertencentes ao grupo etário dos 17 a 18 anos (35,6%), o curso de EC tem um RA 

de +3,2 de casos do que o esperado de estudantes que se encontram entre os 19 e 20 anos 

(53,5%), o curso de EF tem um RA +2,1 casos do que o esperado de estudantes de 21 a 22 

anos (28,6%), e +2,4 casos de estudantes de 23 e mais (34,7%), assim como o curso de TSC 

que tem um RA de 60% de +4,3 casos que o esperado de alunos com 23 e mais anos.  

O grupo etário dos estudantes difere significativamente entre os cursos (KW: p≤0,000), 

sendo que os cursos de TSC, EF, CRT, obtiveram a média de ordenação mais elevada, 

respectivamente, 526,80, 44,06 e 415,53, sendo frequentados por estudantes mais velhos e os 

cursos de EC, CC e Enf obtiveram as médias de ordenação mais baixas, respectivamente, 

282,04, 314,26 e 324,13, sendo frequentados por estudantes mais novos.  

Quanto ao estado civíl dos estudantes por curso, existem diferenças estatísticas significativas 

(χ
2
 de Monte Carlo=38,465; gl=18; p≤0,003), sendo que no curso de EC existia um RA de  

+2,9 na categoria de solteiros (100%), no  curso de CC +2,2  casos que o esperado de solteiros 

(96,3%), no curso de PED +2,6 casos que o esperado de estudantes casados (17,3%) e no 

curso de PSI +2,9 casos que o esperado de divorciados (5,6%).  

No que diz respeito à coabitação dos estudantes, constatamos diferenças estatísticas 

altamente significativas entre os estudantes dos diferentes cursos (χ
2
 Monte Carlo=114,537; 

gl=36;  p≤0,000). Os cursos de BIO (43,8%) e EF (56,0%) apresentavam, respectivamente, 

um resíduo ajustado de +2,7 e +4,4 casos de estudantes que moram com os pais e o curso de 
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TSC (30%) +3,0 casos do que o esperado de estudantes que moram com o cônjuge, tendo os 

cursos de EC (62%) e LL (56,1%) apresentado, respectivamente, um RA de +4,4 e +3,2 casos 

que o esperado de estudantes que moram com amigos.  

O tipo de habitação difere significativamente em termos estatísticos entre os estudantes dos 

diversos cursos (
2
 Monte Carlo=87,795; gl=36;  p≤0,000), sendo que os cursos de BIO 

(51,6%)  e EF (56%), obtiveram, respectivamente, um RA de +2,5 e +2,9 casos que o 

esperado de estudantes que moram em casa ou apartamento mantido pela família, no curso de 

TSC (35%) foi obtido um RA de +2,6 casos que o esperado de estudantes que moram em casa 

ou apartamento mantido pelo próprio aluno e os cursos de EC (58,6%) e LL (47%), um RA, 

respectivamente, de +4,8 e +2,6 casos que o esperado de estudantes que moram em residência 

da universidade.  

Existem diferenças estatísticas altamente significativas entre o meio de deslocação dos 

estudantes para a universidade dos diferentes cursos (χ
2 

Monte Carlo=146,598; gl=46; 

p<0,000), sendo que os estudantes de EC (69%) deslocam-se mais a pé (RA=+3,8 casos do 

que o esperado), os do curso de PED (26,9%) e TSC (20%) utilizam mais a boleia/carona 

(RA=+6,2 e +2,5, respectivamente, de casos do que o esperado) e ainda os estudantes de TSC 

(30%) de veículo motorizado (RA=+2,9 casos do que o esperado), os estudantes de CC(0,9%) 

utilizam mais o táxi (RA=+2,4 casos do que o esperado), os de BIO (45,3%) e ENF (41,6%)  

utilizam mais o autocarro/onibus (RA=+2,0 e +2,4, respectivamente, casos do que o esperado) 

e os estudantes do curso de EC (5,6%)  utilizam mais a bicicleta  (RA=+3,8 casos do que o 

esperado). 

No que se refere à manutenção financeira, constatamos existirem diferenças estatísticas 

muito significativas entre os estudantes dos diferentes cursos  (χ
2
 Monte Carlo=62,461; 

gl=36; p<0,004), nos cursos de EF (30%), TSC (35%) e EC (5,8%), nos quais a manutenção 

financeira se dá prioritariamente por trabalho com contrato, tendo obtido um RA de +2,4, 

+2,1 e +2,7 casos de estudantes do que o esperado, respectivamente, o curso de EC (47,8%) 

também obteve um RA de +3,7 estudantes do que o esperado em que a manutenção finaceira 

é assegurada por mesada da família e o curso de PED (11,3%) com um RA de +2,2 casos de 

estudantes do que o esperado em que a sua manutenção fincanceira se dá prioritariamente por 

poupança. 
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O NSE dos estudantes difere significativamente entre os cursos (χ
2
 Monte Carlo=60,768; 

gl=36; p<0,013 e), sendo que os cursos de CRT (57,5%)  e EC (55,4%) são mais frequentados 

por estudantes de classe média alta com um RA de +2,2 e +2,5 casos do que o esperado, 

respectivamente, os cursos de EF (73,8%)  e ENF (55,3%) são mais frequentados por 

estudantes de classe média com um RA de +3,6 e +2,3 casos do que o esperado, 

respectivamente, o curso de BIO (13,1%) é mais frequentado por estudantes de classe média 

baixa com um RA de +2,0 estudantes do que o esperado e o curso de PED  (2,3%)  

frequentado por estudantes da classe baixa que obteve um RA de +3,7 casos de estudantes 

nesta categoria. 

O NSE apresenta diferenças estatísticas significativas entre os cursos (KW: p≤0,003), sendo 

que os cursos de CRT, EC, TSC, LL e PSI obtiveram as médias de ordenação mais baixas, 

respectivamente, 260,96, 263,73, 286,20, 291,75 e 295,29, significando que são frequentados 

por estudantes com melhor NSE. Já os cursos com o pior NSE são os de EF, BIO, ENF, CC e 

PED, cujas ordenações médias foram, respectivamente, 374,01, 343,30, 338,99, 338,18 e 

308,55.  

Quanto à distribuição do sexo dos estudantes entre os anos,  constatamos diferenças altamente 

significativas entre os anos (χ
2
=13,617; gl=2; p<0,001), sendo que no 1º ano (63,9%) o sexo 

feminino obteve um RA de +3,6 casos do que o esperado e no 2º ano (51,1%) o  sexo 

masculino um RA de +2,9 casos do que o esperado.  

O grupo etário dos estudantes difere significativamente entre os anos frequentados pelos 

estudantes (χ
2
=29,407; gl=6; p<0,000),  sendo que o 1º ano (34,9%)  obteve um RA de +5,0 

casos do que o esperado de estudantes que pertencem ao grupo etário dos 17 aos 18 anos, o 2º 

ano (21,2%) um RA de +2,1 casos de estudantes que se enquadram no grupo etário dos 21 aos 

22 anos.  

Não se registraram diferenças estatísticas significativas quanto ao estado civil (χ
2
=3,699; 

gl=4;  p<0,448), moradia (χ
2
=13,365; gl=8;  p<0,100), tipo de habitação (χ

2
=9,309; gl=8;  

p<0,317), manutenção financeira (χ
2
=8,549; gl=8;  p<0,382),  e NSE (χ

2
=11,017; gl=8;  

p<0,201) dos estudantes que frequentam os diferentes anos.  

No que diz respeito ao meio de transporte, constataram-se diferenças muito significativas 

entre os estudantes que frequentam os diferentes anos (χ
2
=23,532; gl=10;  p<0,009), sendo 

que o 1º ano obteve um RA de +2,8 casos do que o esperado de estudantes que se deslocam 
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mais de autocarro/ónibus (39,9%) e o do 3º ano um RA de + 2,5  casos de estudantes que se 

deslocam de boleia/carona (11,1%) e um RA de +2,0 casos de estudantes que se deslocam de 

táxi (0,7%). Não se registaram diferenças significativas nos estudantes do 2º ano.  

6.1.4. Perfil de cosmovisão: atitudes acerca das teorias evolucionistas e 

criacionistas,  do total dos estudantes participantes no estudo 

O perfil de cosmovisão abrangeu as variáveis professar uma religião, qual religião professada, 

grau de crença, grau de prática religiosa, atitudes acerca das teorias evolucionistas e/ou 

criacionistas de Pagan (2009), argumentos sobre de onde viemos, para onde vamos, propósito 

da existência, argumentos para acreditar em Deus ou não e a maior dúvida sobre este assunto.  

No total da amostra (n=1240), conforme podemos visualizar na tabela 5, a maioria dos 

estudantes afirmou professar uma religião (81,2%),  quando questionados sobre sua religião 

dos que responderam, (27,1%) afirmaram pertecer a religião católica, podemos analisar uma 

grande quantidade de estudantes que afirmaram crer em Deus (59,7%) no total da amostra. 

Quando analisado a questão da prática, podemos ver a maior pontuação entre três 

subcategorias; medianamente praticante (22,7%), muito praticante (21,8%) e bastante 

praticante (22,6%). Sobre tendência de cosmovisão evolucionista, 52,4% era de opinião 

favorável e quanto a tendência criacionista, 53,3% foram  de opinião favorável.  

Na amostra dos estudantes portugueses (n=533), conforme podemos visualizar na tabela 5, a 

maioria dos estudantes afirmou professar uma religião (67,3%), mas quando questionados 

sobre a sua religião, dos que responderam, (60,5%) afirmaram pertecer a religião católica, 

podemos analisar uma grande quantidade de estudantes que afirmou não crer em Deus 

(24,7%), ou seja, basicamente metade afirmou não acreditar Deus, e a outra afirmou acreditar 

bastante (24,3%). Quando analisado a questão da prática podemos ver que, apesar dos 

estudantes terem afirmado que pertencem a uma religião, a maioria aparece como nada 

praticante, 36,4%, sobre tendência de cosmovisão evolucionista, 81,6% era de opinião 

favorável e quanto a tendência criacionista, 25,0% foi de opinião favorável.  

Na amostra dos estudantes brasileiros (n=707), conforme podemos visualizar na tabela 5, a 

maioria dos estudantes afirmou professar uma religião (91,4%),  quando questionados sobre 

sua religião, 10,7% afirmou pertecer a religião católica, 88,5% afirmou pertencer a religiões 

cristãs. Podemos analisar que, ao contrário da universidade portuguesa, há uma grande 
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quantidade de estudantes que afirma crer em Deus (85,2%). Quando analisado a questão da 

prática, também ao contrário da universidade portuguesa, podemos ver que a maioria aparece 

como bastante praticante (33,8%), 27,4% muito praticante e 25,1% medianamente praticante, 

sobre tendência de cosmovisão evolucionista, 28,6% era de opinião favorável e quanto a 

tendência criacionista, 76,5% foi de opinião favorável, demonstrando aqui também uma 

diferença entre a universidade portuguesa onde aparecem mais favoráveis a tendência 

evolucionista.  

Tabela 5: Perfil de cosmovisão dos estudantes, por universidades e total 

Variáveis/Categorias Brasil Portugal Total (%) 

Professa alguma religião? 

Não  

Sim 

 

8,6 

91,4 

 

32,7 

67,3 

 

18,8 

81,2 

Qual a religião professada? 

Católica 

Cristã 

Outra  

 

10,7 

88,5 

0,8 

 

60,5 

37,9 

1,6 

 

27,1 

72,7 

0,2 

Grau de Crença em Deus 

Nao crê 

Pouco crente 

Medianamente crente 

Muito crente 

Bastante crente 

 

1,9 

1,5 

5,1 

6,3 

85,2 

 

24,7 

13,0 

20,1 

17,8 

24,3 

 

11,5 

6,3 

11,4 

11,1 

59,7 

Grau de prática religiosa  

Nada praticante 

Pouco praticante 

Medianamente praticante 

Muito praticante 

Bastante praticante 

 

5,8 

7,9 

25,1 

27,4 

33,8 

 

36,4 

23,2 

19,5 

13,9 

7,0 

 

18,6 

14,3 

22,7 

21,8 

22,6 

            Fonte: Dados da pesquisa 

No total da amostra a pontuação mais elevada é a da tendência criacionista (tabela 7), ou seja, 

foi aquela que obteve pontuações mais elevadas nas opções concordo e concordo totalmente 

nesta tendência.  

Quando analisamos a mediana, verificamos que 52,4% do total dos estudantes era de atitude 

favorável à tendência evolucionista e 53,3% dos estudantes era de atitude favorável à 

tendência criacionista.(tabela 6).  

Conforme  a tabela 6, os universitários brasileiros obtiveram uma tendência mais criacionista 

(76,5) acima da mediana e os universitários portugueses obtiveram uma tendência mais 

evolucionista (81,6) acima da mediana.  
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Tabela 6: Tendência dos estudantes em relação à teoria evolucionista e criacionista, 

por universidade e total da amostra  (n= 1.240) 

Tendências Brasil Portugal Total 

Evolucionista 

     Tendência menos evolucionista abaixo da mediana.  

     Tendência mais evolucionista igual ou acima da mediana 

 

71,4 

28,6 

 

18,4 

81,6 

 

47,6 

52,4 

Criacionista  

     Tendência menos criacionista abaixo da mediana 53 pontos 

     Tendência mais criacionista igual ou acima da mediana 53 pontos 

 

23,5 

76,5 

 

75,0 

25,0 

 

46,7 

53,3 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quando analisado o total da amostra, a média da pontuação da escala de Pagan  era mais 

elevada na tendência criacionista (53,46). Por sua vez, os estudantes brasileiros obtiveram 

uma média de pontuação mais elevada na tendência criacionista (59,00), ou seja, possuiam 

uma tendência mais favorável ao criacionismo, enquanto os estudantes portugueses 

obtiveram uma média mais elevada na tendência evolucionista (59,07), significando que 

apresentavam uma tendência mais evolucionista (Tabela 7). 

Tabela 7: Média e medidas de dispersão da pontuação da escala de atitudes acerca das  

teorias evolucionista e criacionista 

Tendências  
Brasil –  

Média ±dp 

Portugal - 

Média ±dp 

Total –  

Média ±dp 
Mínima Máximo 

Evolucionista    

 

42,25±9,930 59,07±8,605 49,89±12,552 20 80 

Criacionista  

 
59,00±6,354 46,91±7,358 53,46±9,108 23 79 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme o resultado dos itens específicos à tendência evolucionista da escala (Tabela 8), 

quanto às implicações pedagógicas, tanto os estudantes portugueses como os brasileiros 

concordaram com o item 04 e 09, que as crianças devem ser expostas a teorias evolutivas e 

que a perspectiva evolutiva é essencial para o ensino-aprendizagem da biologia.  

Na amostra portuguesa, os itens da escala de Pagan (2008) mais assinalados na tendência 

evolucionista, ou seja, que receberam discordância total, foram os itens E08 e E06 “Não 

acredito que novas espécies possam surgir, naturalmente, por evolução biológica” e “A teoria 

da evolução biológica, que aprendemos na escola e na universidade, pode ser aplicada a 

plantas e animais, mas nunca aos humanos”, onde receberam pontuação máxima.(Tabela 8) 

Por sua vez, na amostra brasileira os itens mais assinalados pelos estudantes na tendência 

evolucionista demonstrando menor tendência ao evolucionismo foram os itens E2, E08 e E16, 

“A teoria da evolução é um conjunto de suposições sem valor para minha vida”, “Não 
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acredito que novas espécies possam surgir, naturalmente, por evolução biológica” e “A teoria 

da evolução contraria valores culturais que são importantes para mim”.(Tabela 8). 

A maioria dos estudantes portugueses e brasileiros concordaram de uma mesma questão, item 

E09 “É essencial que a perspectiva evolutiva seja levada em conta no ensino e na 

aprendizagem de biologia”. E discordaram em maioria de uma mesma questão item E04 “É 

indesejável que crianças sejam expostas a teorias radicais como a teoria da evolução que 

aprendemos na escola ou na universidade”. E os estudantes portugueses e brasileiros adotaram 

uma postura neutra ‘ficaram em cima do muro´, ou seja, não concordaram e nem discordaram 

de uma mesma questão em maioria (E13) “As únicas coisas imortais nos humanos são os 

genes e as histórias transmitidas para as novas gerações” (Tabela 8).  

Conforme o resultado dos itens específicos à tendência criacionista da escala (Tabela 9), as 

questões mais pontuadas, ou seja, com pontuação total, na maioria e que fortaleceram a 

tendência criacionista no caso da amostra brasileira, foram os itens E14, E21, E23, E29, E17, 

E25, E19, E28, E31, E18, E20 e E27. Isto demonstra convicção por parte dos inqueridos da 

amostra brasileira. Incrivelmente neste resultado aprofundado e particular das questões por 

item, podemos observar que os estudantes da amostra portuguesa em sua maioria ´ficaram em 

cima do muro´, ou seja, não concordaram e nem discordaram em todas as questões 

relacionadas ao criacionismo, demonstrando não possuir uma opinião muito formada sobre o 

assunto ou falta de convicção.  

Dentre todas as respostas da escala criacionista, a que gerou maior número de marcações na 

opção neutra tanto da amostra portuguesa (42,9%) como da brasileira (30,1%) foi o item 

relativo à afirmação acreditar que a Bíblia pode ser interpretada de acordo com os contextos 

sociais em que foi redigida (E22). Isto quer dizer que os estudantes não detinham uma opinião 

bem fundamentada para responder a esta questão. (Tabela 9). 



 

 

Tabela 8: Questões sobre tendências evolucionistas 

 
Univers. 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

 
Não Concordo 

nem discordo 

Discordo 

 
Discordo 

totalmente 

 

Total 

  Fi fr Fi fr Fi fr Fi fr Fi fr  

E1.| A teoria da evolução pode conter algumas imprecisões e questões em aberto, mas 

significa um grande passo na direção certa.  

PT= 

BR= 

142 

28 

26,8% 

4,1% 

306 

105 

57,7% 

15,4% 

70 

121 

13,2 

17,7% 

5 

157 

0,9% 

23,0% 

7 

271 

1,3% 

39,7% 

530 

682 

E2.| A teoria da evolução é um conjunto de suposições sem valor para minha vida. PT= 

BR= 

12 

180 

2,3% 

26,2% 

52 

136 

9,8% 

19,8% 

129 

141 

24,3% 

20,5% 

190 

155 

35,8% 

22,5% 

147 

76 

27,7% 

11,0% 

530 

707 

E03.| A exclusão do ensino da evolução biológica do currículo escolar pode ser um atraso. PT= 

BR= 

128 

62 

24,5% 

9,1% 

190 

167 

36,4% 

24,6% 

146 

213 

28,0% 

31,3% 

44 

143 

8,4% 

21,0% 

14 

95 

2,7% 

14,0% 

522 

680 

E04.| É indesejável que crianças sejam expostas a teorias radicais como a teoria da evolução 

que aprendemos na escola ou na universidade. 

PT= 

BR= 

31 

86 

5,9% 

12,7% 

69 

130 

13,2% 

19,2% 

141 

188 

27,0% 

27,7% 

159 

211 

30,4% 

31,1% 

123 

63 

23,5% 

9,3% 

523 

678 

E5.| A teoria da evolução tem suporte em estudos paleontológicos- de fósseis.  PT= 

BR= 

131 

52 

25,0% 

7,9% 

223 

217 

42,6% 

33,0% 

150 

228 

28,7% 

34,7% 

17 

99 

3,3% 

15,1% 

2 

61 

0,4% 

9,3% 

523 

707 

E06.| A teoria da evolução biológica, que aprendemos na escola e na universidade, pode ser 

aplicada e plantas e animais, mas nunca aos humanos. 

PT= 

BR= 

23 

37 

4,4% 

5,5% 

47 

92 

8,9% 

13,6% 

140 

178 

26,6%      

26,3% 

156 

233 

29,6% 

34,4% 

161 

138 

30,6% 

20,4% 

527 

678 

E07. As teorias evolutivas dão boas pistas sobre o surgimento de características físicas tão 

variadas nos humanos, como as dos negros, dos orientais e dos brancos. 

PT= 

BR= 

134 

41 

25,4% 

6,1% 
223 

141 

42,3% 

21,1% 

142 

173 

26,9% 

25,9% 

19 

145 

3,6% 

21,7% 

9 

168 

1,7% 

25,1% 

527 

668 

E08.| Não acredito que novas espécies possam surgir, naturalmente, por evolução biológica. PT= 

BR= 

19 

231 

3,6% 

34,2% 

45 

157 

8,6% 

23,3% 

114 

126 

21,8% 

18,7% 

166 

114 

31,7% 

16,9% 

179 

47 

34,2% 

7,0% 

523 

675 

E09.| É essencial que a perspectiva evolutiva seja levada em conta no ensino e na 

aprendizagem de biologia. 

PT= 

BR= 

174 

74 

33,1%

11,1% 

210 

242 

39,9% 

36,3% 

127 

191 

24,1% 

28,6% 

12 

89 

2,3% 

13,3% 

3 

71 

0,6% 

10,6% 

526 

667 

E10. Acho impossível que moléculas inorgânicas tenham tornado-se orgânicas e constituído 

os primeiros organismos vivos. 

PT= 

BR= 

17 

264 

3,3% 

39,2% 

48 

145 

9,2% 

21,5% 

182 

153 

35,0%  

22,7% 

137 

78 

26,3%   

11,6% 

136 

33 

26,2% 

4,9% 

520 

673 

E11.| Acredito nas explicações dadas pelas teorias evolutivas sobre a origem dos seres 

humanos. 

PT= 

BR= 

125 

22 

23,8%

3,3% 

227 

56 

43,8% 

8,3% 

145 

113 

27,6% 

16,7% 

19 

156 

3,6% 

23,1% 

10 

328 

1,9% 

48,6% 

526 

675 

E12.| Não acredito no trabalho de biólogos evolucionistas.  PT= 

BR= 

17 

92 

3,3% 

13,7% 

43 

98 

8,2%   

14,6% 

139 

254 

26,6%  

37,9% 

163  

149 

31,2% 

22,2% 

160 

78 

30,7%   

11,6% 

533 

707 

E13.| As únicas coisas imortais nos humanos são os genes e as histórias transmitidas para as 

novas gerações. 

PT= 

BR= 

68 

78 

13,1% 

11,8% 

152 

194 

29,3% 

29,4% 

187 

199 

36,0% 

30,2% 

80 

105 

15,4% 

15,9% 

32 

83 

6,2%  

12,6% 

519 

659 

E15.| No futuro, os seres humanos poderão ser extintos como acontece com qualquer outra 

espécie biológica e outros organismos dominarão o planeta. 

PT= 

BR= 

115 

36 

22,0% 

5,3% 

189 

56 

36,2% 

8,3% 

140 

113 

26,8% 

16,8% 

56  

142 

10,7% 

21,1% 

22 

326 

4,2% 

48,4% 

522 

673 

E32.| Minha posição no campo científico não me permite aceitar ideias criacionistas. PT= 

BR= 

40 

16 

7,7% 

2,4% 

69 

18 

13,2% 

2,7% 

288 

121 

55,3%    

18,1% 

91 

160 

17,5% 

24,0% 

33 

353 

6,3% 

52,8% 

521 

667 

Legenda: Frequências absolutas (fi); Frequencias relativas válidas (fr;)   PT= Portugal ; BR= Brasil  



 

 

 

Tabela 9: Questões sobre tendências criacionistas 

 
Univers. 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

 
Não Concordo 

nem discordo 

Discordo 

 
   Discordo 

totalmente 

 

Total 

  Fi fr Fi fr Fi Fr Fi fr Fi fr  

E14.| Não aceito que após nossa morte apenas nos decompomos e fim. 

 

PT= 

BR= 

58 

225 

11,1% 

33,6% 

144 

139 

27,6% 

20,8% 

204 

100 

39,1% 

14,9% 

60 

88 

11,5% 

13,2% 

56 

117 

10,7% 

17,5% 

522 

669 

E17.| Não acredito que Deus tenha criado o universo 

 

PT= 

BR= 

97 

32 

18,6% 

4,7% 

97 

26 

18,6% 

3,9% 

180 

68 

34,5% 

10,1% 

87 

109 

16,7% 

16,1% 

60 

440 

11,5% 

65,2% 

521 

675 

E18| Os seres humanos se originaram com as formas que apresentamos atualmente 

 

PT= 

BR= 

42 

176 

8,1% 

26,5% 

80 

143 

15,4% 

21,5% 

151 

105 

29,0% 

15,8% 

115 

129 

22,1% 

19,4% 

132 

111 

25,4% 

16,7% 

520 

664 

E19.| Não acredito nas explicações Bíblicas sobre a criação do mundo. 

 

PT= 

BR= 

101 

27 

19,6% 

4,1% 

93 

20 

18,0% 

3,0% 

218 

83 

42,2% 

12,5% 

70 

106 

13,6% 

16,0% 

34 

427 

6,6% 

64,4% 

516 

663 

E20| Quarenta dias de dilúvio explicariam a existência de muitos fósseis de criaturas marinhas 

encontradas nas montanhas, pois eles teriam sido trazidos pelas inundações. 

PT= 

BR= 

41 

293 

7,8% 

43,5% 

97 

179 

18,5% 

26,6% 

234 

149 

44,7% 

22,1% 

75 

33 

14,3% 

4,9% 

77 

19 

14,7% 

2,8% 

524 

673 

E21.| As pessoas que acreditam em Deus são cegas e oprimidas. 

 

PT= 

BR= 

22 

14 

4,2% 

2,0% 

50 

11 

9,5% 

1,6% 

180 

53 

34,25% 

7,8% 

119 

125 

22,6% 

18,3% 

156 

480 

29,6% 

70,3% 

527 

683 

E22.| Acredito que a Bíblia deva ser interpretada de acordo com os contextos sociais em que 

foi redigida. 

PT= 

BR= 

66 

132 

12,5% 

19,4% 

168 

198 

31,9% 

29,1% 

226 

205 

42,9% 

30,1% 

35 

86 

6,6% 

12,6% 

32 

60 

6,1% 

8,8% 

527 

681 

E23.| Sou contra qualquer conhecimento que leve em conta ação divina. 

 

PT= 

BR= 

30 

35 

5,7% 

5,2% 

66 

16 

12,6% 

2,4% 

213 

102 

40,6% 

15,2% 

152 

158 

29,0% 

23,6% 

64 

358 

12,2% 

53,5% 

525 

669 

E24.| Os 7 dias mencionados no gênese referem-se a milhões de anos. 

 

PT= 

BR= 

34 

32 

6,5% 

4,8% 

83 

69 

15,9% 

10,4% 

339 

159 

65,1% 

24,0% 

41 

142 

7,9% 

21,4% 

24 

261 

4,6% 

39,4% 

521 

663 

E25.| Não acredito em forças divinas controlando o universo 

 

PT= 

BR= 

82 

25 

15,7% 

3,8% 

80 

19 

15,3% 

2,9% 

234 

74 

44,8% 

11,2% 

85 

141 

16,3% 

21,4% 

41 

399 

7,9% 

60,6% 

522 

658 

E26.| A evolução biológica é um instrumento utilizado por Deus, para criar o      universo, 

inclusive a espécie humana. 

PT= 

BR= 

30 

73 

5,7% 

11,0% 

73 

95 

13,9% 

14,3% 

251 

180 

47,9% 

27,1% 

85 

122 

16,2% 

18,4% 

85 

194 

16,2% 

29,2% 

524 

664 

E27| É impossível que o universo tenha sido criado em 6 dias de 24 horas. 

 

PT= 

BR= 

112 

35 

21,5% 

5,3% 

89 

32 

17,1% 

4,8% 

247 

114 

47,5% 

16,1% 

42 

120 

8,1% 

18,1% 

30 

361 

5,8% 

54,5% 

520 

662 

E28.| Tudo o que contradiz a Bíblia é falso. 

 

PT= 

BR= 

23 

177 

4,4% 

26,9% 

43 

111 

8,2% 

16,8% 

241 

169 

46,0% 

25,6% 

119 

95 

22,7% 

14,4% 

98 

107 

18,7% 

16,2% 

524 

659 

E29.| Não concordo que crianças sejam expostas a teorias criacionistas. 

 

PT= 

BR= 

40 

30 

7,7% 

4,6% 

72 

31 

13,8% 

4,8% 

280 

138 

53,8% 

21,3% 

87 

148 

16,7% 

22,8% 

41 

301 

7,9% 

46,5% 

520 

648 

E30.| Existe uma força por trás da evolução, ligada a um planejador sobrenatural ou 

extraterrestre. 

PT= 

BR= 

22 

64 

4,2% 

9,6% 

74 

94 

14,3% 

14,1% 

284 

159 

54,7% 

23,9% 

67 

128 

12,9% 

19,2% 

72 

220 

13,9% 

33,1% 

519 

665 

E31.| Existe uma força por trás da evolução, ligada a um planejador sobrenatural ou 

extraterrestre. 

PT= 

BR= 

51 

18 

9,7% 

2,7% 

80 

14 

15,2% 

2,1% 

317 

92 

60,4% 

13,8% 

55 

130 

10,5% 

19,4% 

22 

415 

4,2% 

62,0% 

525 

669 

Legenda: Frequências absolutas (fi); Frequencias relativas válidas (fr;)   PT= Portugal ; BR= Brasil .
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Para testar H2 - Existe diferença entre o perfil de cosmovisão dos estudantes que 

frequentavam as universidades dos dois países. Procedemos à realização dos testes estatísticos 

de 
2
, t de Student e ANOVA. 

Na análise da tendência evolucionista dos estudantes das duas universidades (t=29,309; 

gl=1040,213;  p≤0,000), os estudantes com a maior tendência evolucionista são da 

universidade portuguesa, com uma média  de 59,07, versus os estudantes da universidade 

brasileira com a média  de 42,25. Na análise da tendência criacionista entre os estudantes 

das duas universidades, através da pontuação da escala (t=-28,371; gl=1033;  p≤0,000), 

verificaram-se diferenças estatísticas altamente significativas. Os estudantes com a maior 

tendência criacionista são os da universidade brasileira, que obtiveram uma média de 59,00 

versus estudantes da universidade portuguesa, com a média de 46,91. (Tabela 7).  

A proporção de estudantes que indicou professar alguma religião difere significativamente 

entre as duas universidades (χ
2
=111,852; gl=1; p≤0,000), sendo que a universidade que mais 

professa uma religião é a brasileira, tendo obtido um percentual de 91,4% dos estudantes, com 

resíduo ajustado +10,6 versus universidade portuguesa, que obteve uma proporção 67,3% dos 

estudantes com um resíduo ajustado de -10,6 casos do que o esperado. 

Existem diferenças altamente significativas entre o grau de crença em Deus versus 

universidades (t=-24,671; gl=1173; p≤0,000 ), os estudantes que creem mais em Deus são da 

universidade brasileira com a média  de 3,71 versus 2,04 da universidade portuguesa. 

Também no teste de 
2
=458,057; gl=4; p≤0,000, onde em proporção 85,2%, +21 resíduos 

ajustados, dos estudantes da universidade brasileira são bastante crente versus 24,3% dos 

estudantes da universidade portuguesa. 

Quanto a prática religiosa versus universidades, apresenta-se diferenças altamente 

significativas (t=-24,671; gl=1173; p≤0,000 ), os estudantes que praticam mais a religião são 

da universidade brasileira, com a média  de 2,76 versus 1,32 da universidade portuguesa. E no 

teste de 
2
=305,480; gl=4; p≤0,000), a proporção 33,8% (10,7 resíduos ajustados) dos 

estudantes da universidade brasileira são bastante praticantes versus 7,0% (-10,7resíduos 

ajustados) de estudantes da universidade portuguesa. 

 

Analisando as diferenças estatísticas quanto à pontuação da tendência evolucionista da 

cosmosvisão entre os estudantes que assinalaram professar ou não uma religião (Sim/Não), 
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obtiveram-se diferenças altamente significativas (t=p≤0,000), sendo que os estudantes que 

professavam uma religião obteveram uma média inferior (47,33) aos que assinalaram que não 

professavam nenhuma (59,73). Portanto, os estudantes que possuem maior tendência 

evolucionista não professavam uma religião. Este resultado foi confirmado quando 

observamos a diferença entre proporções dos estudantes que professam ou não uma religião, 

no que concerne à tendência evolucionista, tendo-se obtido diferenças estatísticas altamente 

significativas (χ
2
=78,411; gl=1; p≤0,000), sendo que 78,9% dos estudantes que não 

professava uma religião enquadrava-se na tendência evolucionista, registando-se +8,9 casos 

do que o esperado relativamente aos que assinalaram professar uma religião.  

Quanto à tendência criacionista da cosmovisão dos estudantes versus professar uma 

religião (Sim/Não), obtiveram-se também diferenças altamente significativas (t=p≤0,000), 

sendo que os estudantes que obtiveram uma média mais elevada assinalaram professar uma 

religião (55,54) em oposição aos que se consideravam não professar uma religião (45,52), ou 

seja, os primeiros detinham uma tendência mais criacionista. Portanto, os estudantes que 

possuem maior tendência criacionista são os que  professam uma religião. Este resultado é 

confirmado quando observamos a diferença entre proporções de estudantes que professam ou 

não uma religião, no que concerne à tendência criacionista, tendo-se obtido diferenças 

estatísticas altamente significativas (χ
2
=14,321; gl=1;  p≤0,000), sendo que 61% dos 

estudantes que professavam uma religião enquadravam-se na tendência criacionista, 

registando-se +10 casos do que o esperado relativamente aos que não professavam uma 

religião.  

Sobre a tendência evolucionista versus o grau de crença (ANOVA=152,761; gl=4; 

p≤0,000) há diferenças significativas, sendo que  os estudantes que se denominaram  não 

crente possuíram média maior (64,26), pode-se concluir que os estudantes com maior 

tendência evolucionista são os menos crentes, pois na pontuação do menos crente (64,26) ao 

bastante crente (43,53) a média diminui em relação à tendência evolucionista. O que pode ser 

também comprovado pelo teste de  (
2
=205,108; gl=4; p≤0,000), há diferenças significativas, 

sendo que  os estudantes que se denominaram  não crente sendo em proporção 86,5% dos 

estudantes +8,5 resíduos ajustados, são de tendência mais evolucionista   

Na tendência criacionista versus o grau de crença, (ANOVA=227,084; gl=4; p≤0,000) 

quem tem a maior média para a tendência criacionista são os bastante crentes, com média 

58,43 o que vai diminuindo até os não crentes(40,74). Sendo aparente também no teste de 



 

 

233 


2
=267,587; gl=4; p≤0,000,  onde em proporção 73,8% dos estudantes bastante crente, sendo 

+15,3 de resíduos ajustados, são também os de tendência mais criacionista.  

Na análise da tendência de cosmovisão evolucionista versus a prática religiosa 

(ANOVA=127,677; g=4; p≤0,000), o nada praticante é o que tem a maior média (61,37), que 

vai descendo até o bastante praticante (49,72). É comprovado pelo teste de 
2
=183,319; gl=4;

 

p≤0,000,  onde em proporção 80,3% dos estudantes que se considera nada praticante, sendo 

+9,1 resíduos ajustados, são de tendência mais evolucionista. 

Na tendência criacionista versus a prática religiosa (ANOVA=151,734; gl=4; p≤0,000), 

quem tem a maior média são os bastante praticantes (59,76) que vai descendo até o nada 

praticante (43,90). Comprovado também no teste de 
2
=188,445; gl=4; p≤0,000), onde em 

proporção 76,3% dos estudantes +7,4 resíduos ajustados de estudantes do que o esperado são 

bastante praticantes e de tendência mais criacionista.  

6.1.5. Perfil de cosmovisão dos estudantes da universidade portuguesa por cursos 

No total da amostra dos estudantes portugueses (n=533), conforme podemos visualizar na 

tabela 10, a maioria afirmou professar uma religião (67,3%), o maior grupo dos quais 

assinalou professar a religião católica (60,5%), considerava-se não crente (24,7%), bastante 

crente(24,3) e nada praticante (36,4%). 

Na distribuição dos estudantes de cada um dos cursos em estudo pela mesmas variáveis, 

constatamos que os cursos com maior proporção de estudantes que assinalaram professar uma 

religião foram EB (91,9), ENF (79,7) e PSI (77,9). Os cursos com menor proporção na 

variável professar uma religião foram os de EI (53,8%), BIO (57,4%), EE (53,8%) e CM 

(57,9%). A religião católica é a mais professada pelos estudantes de todos os cursos, sendo os 

maiores percentuais pertencentes aos cursos de BIO (66,7%), CD (64,5%) ENF (63,2%) e PSI 

(69,1%).  Os cursos nos quais os percentuais são menos expressivos foram os de EC (42,9%) 

e LL (47,1%). Quanto ao grau de crença em Deus, os percentuais mais elevados na opção de 

Não crente foram obtidos pelos estudantes dos cursos de BIO (42,1%), EI (38,2%) e EE 

(33,3%). Estes percentuais foram menos elevados nos estudantes dos cursos de EB (3,1%), 

EC (8,3%) e ENF (15,5%). Salientamos o percentual na categoria dos Bastante crentes dos 

cursos de EB (56,3%) e Enf (39,4%). Relativamente ao grau de prática religiosa, os cursos 

onde o maior percentual de estudantes assinalou ser Nada praticante foram os cursos de BIO 
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(62,5%), EI (46,6%) e EE (42,1%). Em sentido inverso estão os estudantes dos cursos de EC 

(18,2%), ENF (21,1%) e EB (24,2%). Salientamos também os percentuais do curso de EB nas 

categorias de Muito praticante (24,2%) e Bastante praticante (21,2%) (Tabela 10). 

Tabela 10: Perfil de cosmovisão dos estudantes da universidade portuguesa por curso  

Variáveis/Categorias BIO CD CM EB ENF EC EE EI LL PSI 

Total 

uniPt 

(%) 

Professa alguma religião? 

Não  

Sim 

 

42,6 

57,4 

 

33,3 

66,7 

 

42,1 

57,9 

 

8,1 

91,9 

 

20,3 

79,7 

 

38,5 

61,5 

 

43,5 

56,5 

 

46,2 

53,8 

 

29,2 

70,8 

 

22,1 

77,9 

 

32,7 

67,3 

Qual a religião professada? 

   Católica 

   Cristã 

   Outra  

 

66,7 

33,3 

0,0 

 

64,5 

35,5 

0,0 

 

58,8 

41,2 

0,0 

 

50,0 

50,0 

0,0 

 

63,2 

35,0 

1,8 

 

42,9 

14,3 

42,8 

 

50,0 

41,7 

8,3 

 

59,2 

40,8 

0,0 

 

47,1 

47,1 

5,8 

 

69,1 

29,1 

1,8 

 

60,5 

37,9 

1,7 

Grau de Crença em Deus 

   Nao crê 

   Pouco crente 

   Medianamente crente 

   Muito crente 

   Bastante crente 

 

42,1 

22,8 

10,5 

14,0 

10,5 

 

20,7 

5,2 

22,4 

22,4 

29,3 

 

27,5 

17,5 

22,5 

17,5 

15,0 

 

3,1 

9,3 

6,3 

25,0 

56,3 

 

15,5 

8,5 

19,7 

16,9 

39,4 

 

8,3 

0,0 

58,3 

8,3 

25,0 

 

33,3 

5,6 

22,2 

33,3 

5,6 

 

38,2 

14,7 

17,7 

13,7 

15,7 

 

16,7 

16,7 

29,2 

12,4 

25,0 

 

16,4 

15,2 

24,1 

20,2 

24,1 

 

24,7 

13,0 

20,1 

17,8 

24,3 

Grau de prática religiosa  

   Nada praticante 

   Pouco praticante 

   Medianamente praticante 

   Muito praticante 

   Bastante praticante 

 

62,5 

12,5 

3,6 

17,9 

3,6 

 

30,2 

24,5 

9,4 

28,3 

7,5 

 

35,2 

29,7 

10,8 

18,9 

5,4 

 

24,2 

12,2 

18,2 

24,2 

21,2 

 

21,1 

33,8 

22,5 

11,3 

11,3 

 

18,1 

36,4 

36,4 

9,1 

0,0 

 

42,1 

31,5 

21,1 

5,3 

0,0 

 

46,6 

19,8 

19,8 

7,9 

5,9 

 

29,2 

37,5 

16,7 

8,3 

8,3 

 

32,1 

17,9 

37,2 

9,0 

3,8 

 

36,4 

23,2 

19,5 

13,9 

7,0 

Legenda: BIO - Biologia; CD - Ciências do Desporto; CM - Comunicação e Multimédia; EB - Ensino Básico; ENF - Enfermagem; EC 

Engenharia Civil; EE - Engenharia Eletrotécnica; EI - Engenharia Informática; LL.- Línguas e Literatura; PSI- Psicologia.  

Acerca da tendência de cosmovisão dos estudantes relativamente à teoria evolucionista, no 

total da amostra, a maioria dos estudantes assinalou ter uma atitude favorável (81,6%). Esta 

tendência é mais expressiva nos estudantes dos cursos de LL, CM e EE que obtiveram 

percentuais, respetivamente, de 95,7%, 90% e 87,0%. Por seu lado, é menos expressiva nos 

cursos de EC, EI e EB, com respetivamente, 38,5%, 27,4% e 25,7%. No que diz respeito à 

tendência de cosmovisão relativa à teoria criacionista, a maioria dos estudantes da amostra 

tinha uma atitude desfavorável (75,0%), embora ligeiramente menor do que a atitude 

favorável à teoria evolucionista. Esta atitude é mais acentuda nos estudantes dos cursos de EE 

(82,6%), CM (82,5%) e BIO (82,3%) e menos acentuada nos cursos de EC (53,8%, L (56,5%) 

e ENF (57,5%). A maioria dos estudantes de todos os cursos tem uma tendência mais 

favorável à teoria evolucionista e desfavorável à teoria criacionista (Tabela 11). 
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Tabela 11: Tendência dos estudantes da universidade portuguesa em relação à teoria evolucionista e 

criacionista, por curso (n=533) (%) 

Tendência BIO CD CM EB ENF EC EE EI LL PSI 

Evolucionista 

     Atitude desfavorável 

     Atitude favorável 

 

14,5 

85,5 

 

16,4 

83,6 

 

10,0 

90,0 

 

25,7 

74,3 

 

13,7 

86,3 

 

38,5 

61,5 

 

13,0 

87,0 

 

27,4 

72,6 

 

4,3 

95,7 

 

19,0 

81,0 

Criacionista 

     Atitude desfavorável 

     Atitude favorável 

 

82,3 

17,7 

 

78,7 

21,3 

 

82,5 

17,5 

 

80,0 

20,0 

 

57,5 

42,5 

 

53,8 

46,2 

 

82,6 

17,4 

 

80,2 

19,8 

 

56,5 

43,5 

 

75,9 

24,1 

Legenda: BIO - Biologia; CD - Ciências do Desporto; CM - Comunicação e Multimédia; EB - Ensino Básico; ENF - Enfermagem; EC 
Engenharia Civil; EE.- Engenharia Eletrotécnica; EI - Engenharia Informática; LL.- Línguas e Literatura; PSI - Psicologia.  

H2 - Existe diferença entre o perfil de cosmovisão dos estudantes que frequentavam os 

diferentes cursos da universidade portuguesa. Procedemos à realização dos testes 

estatísticos de 
2
, Kruskal-Wallis (KW), t de Student e ANOVA. 

A pontuação da tendência evolucionista da cosmovisão difere significativamente entre os 

estudantes que assinalaram professar ou não uma religião (t=4,684; gl=457; p≤0,000) com 

diferenças altamente significativas, tendo os estudantes que não professam uma religião 

obtido a média mais elevada (61,68), enquanto os que assinalaram professar uma religião 

obtiveram uma média mais baixa (57,78). Ou seja, os estudantes que não professam nenhuma 

religião são os que apresentavam maior tendência evolucionista.  

Analisando a pontuação da  tendência criacionista da cosmovisão dos estudantes quanto ao 

professar uma religião, também se observaram diferenças altamente significativas (t=-9,384; 

gl=266,420; p≤0,000), mas neste caso são os estudantes que professavam uma religião a obter 

a média mais elevada (49,06) versus a dos que assinalaram não professar nenhuma religião 

(42,59). Os estudantes que professavam uma religião são, por isso, os estudantes que 

apresentavam uma maior tendência criacionista.  

No teste entre a proporção de estudantes com tendência evolucionista que assinalaram 

professar ou não uma religião não foram encontradas diferenças significativas (
2
=0,064; 

gl=1; p<0,902), entre os estudantes que não professavam nenhuma religião e aqueles que 

assinalaram professar.  

Constatamos diferenças estatísticas altamente significativas entre a proporção de estudantes 

com tendência criacionista que assinalaram professar ou não uma religião (
2
=19,818; 

gl=1; p<0,000), tendo-se obtido +4,5 casos de estudantes com uma tendência mais 

criacionista que professavam uma religião, com um percentual de 83,2% versus 16,8% dos 

que assinalaram não professar.  
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A pontuação da tendência evolucionista da cosmovisão dos estudantes com diferentes graus 

de crença difere significativamente (ANOVA=25,559; gl=441; p≤0,000). A média desta 

pontuação diminui à medida que aumenta o grau de crença, do Não crente (65,26) ao Bastante 

crente (55,44). Ou seja, os estudantes não crentes são os que apresentavam uma maior 

tendência evolucionista. 

Na tendência criacionista da cosmovisão também se observaram diferenças estatísticas 

altamente significativas entre os estudantes com diferentes graus de crença 

(ANOVA=75,813; gl=441; p≤0,000). Os estudantes que apresentavam a média mais elevada  

são os bastante crentes (52,52), que diminui até os estudantes não crentes (39,68), que 

apresentavam menor tendência criacionista. 

Na análise da pontuação da tendência de cosmovisão evolucionista dos estudantes com 

diferentes graus de prática religiosa, constataram-se diferenças altamente significativas 

(ANOVA=14,399; gl=435; p≤0,000). Os estudantes nada praticantes são os que obtiveram a 

maior média (62,77), que vai descendo até aos bastante praticantes (53,71). Os estudantes 

nada prativantes são, por isso, os que apresentavam maior tendência evolucionista.  

A pontuação da tendência criacionista dos estudantes com diferentes práticas religiosas 

também difere significativamente (ANOVA=47,521; gl=436; p≤0,000), sendo que neste caso 

quem tinha a média mais elevada eram os bastante praticantes (54,48) versus os nada 

praticantes (42,01). Ou seja, o primeiro grupo de estudantes apresentavam maior tendência 

criacionista. 

Por sua vez, a pontuação da tendência evolucionista difere significativamente entre os 

estudantes que frequentam os diferentes cursos (ANOVA=7,302; gl=473;  p≤0,000), sendo 

que os cursos que obtiveram a média mais elevada foram os cursos de BIO (66,06), LL 

(60,91) e EI (60,48), cujos estudantes apresentavam maior tendência evolucionista e a menor 

média foi a dos cursos de EC (53,92), EB (54,56) e PSI (56,81), que apresentavam a menor 

tendência evolucionista.  

Na análise da pontuação da tendência criacionista entre os estudantes dos diferentes cursos, 

constatamos diferenças altamente significativas (ANOVA=4,383; gl=473; p≤0,000), tendo os 

cursos de EC (50,25), EB (49,89) e de ENF (48,77) obtido as médias mais elevadas, 

apresentando maior tendência criacionista e os cursos de BIO (42,81), EI (45,51) e CM 

(46,59) as menores médias, ou seja, os seus estudantes demonstravam menor tendência 

criacionista. 
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Analisando a proporção de estudantes que professa alguma religião, dos diferentes cursos 

observamos diferenças estatísticas altamente significativas (
2
=33,912; gl=9; p≤0,000). Os 

cursos em que os estudantes mais professavam uma religião eram o EB (91,9%), a ENF 

(79,7%) e a PSI (77,9%), tendo obtido um RA, respetivamente de +3,3, + 2,5 e + 2,2 casos do 

que o esperado de estudantes que professavam uma religião. Os cursos em que menos 

estudantes professavam uma religião eram a EI (53,8%), a BIO (57,4%) e a CM (57,9%), que 

obtiveram um RA, respetivamente, de -3,3, -1,8 e -1,3 casos do que o esperado de estudantes 

que professavam uma religião.  

Existem diferenças altamente significativas entre o grau de crença em Deus dos estudantes 

dos diferentes cursos (KW=60,257; gl=9; p≤0,000), em que os estudantes que apresentavam 

as médias de ordenação mais elevada foram os dos cursos de EB (357,38), ENF (295,77) e EC 

(278,73), e os cursos com médias de ordenção menos elevadas eram os de BIO (177,85), EI 

(201,11) e EE (215,44). Ou seja, os estudantes dos cursos com média de ordenação mais 

elevada apresentavam maior grau de crença em Deus. 

Quanto ao grau de prática religiosa dos estudantes dos diferentes cursos, verificaram-se 

diferenças altamente significativas (KW=29,797; gl=9;  p≤0,000), em que os estudantes que 

obtiveram a média de ordenação mais elevada foram os dos cursos de EB (310,44), ENF 

(272,73) e CD (268,34) e os estudantes que obtiveram médias de ordenção mais baixas foram 

os dos cursos de BIO (187,30), EE (203,21) e EI (214,32). Assim, os estudantes dos cursos 

com médias de ordenção mais elevadas são aqueles com maior grau de prática religiosa. 

Analisando a diferença entre as proporções de estudantes que professam ou não um religião 

dos três anos em estudo não se verificaram diferenças estatísticas significativas (2=5,896; 

gl=2; p<0,052). O mesmo sucedeu entre o grau de crença dos estudantes dos três anos dos 

cursos (KW=0 785; gl=2; p<0,675) e entre o grau de prática dos mesmos anos dos cursos 

(KW=0,168; gl=2; p<0,919). 

6.1.6. Resultados da análise de conteúdo às questões abertas dos estudantes da 

universidade portuguesa  

Nuvem de palavras pela ocorrência 

Na nuvem formada pelas respostas à questão “de onde viemos”, as 5 palavras mais frequentes 

foram “evolução” (abrangeu a maioria disparada de respostas em média 70% das respostas), 
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“criação de Deus”, “big Bang”, “não sei”, “células”, “cegonha e aliens”, indicando uma 

tendência de cosmovisão mais evolucionista. 

 
Figura 36: De onde viemos  

As nuvens de palavras relacionadas à questão “para onde vamos?”, apresentam maior 

frequência das palavras “extinção”, “morrer”, “mais tecnológico”, “guerras” e “incerto e fim”, 

indicando uma visão de futuro que caminha para um fim, não muito otimista. 

 
Figura 37: Para onde vamos? 

Quando indagados sobre o “propósito da existência”, percebe-se uma maior frequência das 

palavras “ser feliz”, ”viver”, “contribuir para um mundo melhor”, “aproveitar a vida ao 

máximo” e “fazer o bem”, indicando uma visão pessoal, ou seja, mais centrada em si, com o 

objetivo de ser feliz e uma perspetiva otimista da vida.  
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Figura 38: Qual o propósito da existência? 

Quando questionados sobre os argumentos que utilizam para acreditar que Deus existe, as 

palavras mais frequentes nos argumentos dos estudantes foram: “não acredito que Deus 

existe”, “acredito que há uma força/algo superior”, “pela minha fé”, “já tive momentos 

inexplicáveis”, “meus pais me ensinaram”. Estas categorias que emergem da maioria das 

respostas, indicam que muitos estudantes não possuem argumentos de crença em Deus e os 

argumentos que mais emergiram estão relacionados com a Bíblia, fé, vivência de momentos 

inexplicáveis e socialização primária. Alguns dos estudantes expressam dúvidas quanto a esta 

temática.  

 
Figura 39: Acredito que Deus existe porque 

Em contrapartida, quando indagados sobre os argumentos que utilizam para acreditar que 

Deus não exista, a maioria das respostas foram: “falta de provas”, “acredito no que vejo e 

provas científicas”, “a maldade que existe no mundo”, “a ciência da provas contra Deus” e 
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devido a existência de “fome, guerras, dor e doenças”. Estes argumentos relacionam-se, 

sobretudo, com as provas científicas e com a situação atual da humanidade. 

 
Figura 40: Não acredito que Deus exista porque 

Quando foi dada a abertura para exporem a sua maior dúvida ou questionamento sobre a 

possibilidade de Deus existir ou não, foram feitas muitas questões interessantes, das quais 

destacamos aqui as cinco de maior frequência, “se Deus existe porque permite tragédias, 

sofrimento, guerras, maldade e morte dos inocentes?”, “onde estão as provas de que Deus 

existe?”, “nunca o ter visto”, “onde está Deus?”, “o que vem depois da morte? E quando foi o 

início do universo e tempo?”. Existe nestas respostas uma maior diversidade e dispersão. 

Figura 41: A maior dúvida ou questionamento sobre a possibilidade de Deus existir ou não 
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6.1.7. Perfil de cosmovisão dos estudantes da universidade brasileira por cursos 

No total da amostra dos estudantes brasileiros (n=707), conforme podemos visualizar na 

tabela 12, a maioria dos estudantes afirmou professar uma religião (91,4%), o maior grupo 

dos quais indicou professar outra religião que não a católica (88,5%), considerava-se bastante 

crente (85,2%), e considerava-se, ainda, bastante praticante (33,8%).  

Na distribuição dos estudantes de cada um dos cursos em estudo pelas mesmas variáveis, 

constatamos que os cursos com maior proporção de estudantes que assinalaram professar uma 

religião foram o curso de EC (98,6%), PED (98,1%) e o de CRT (95,0%). Os cursos com 

menor proporção nesta variável foram os de CB (85,7%), EF (86,7%) e CC (86,7%). A 

maioria dos estudantes professa uma religião não católica, no caso assinalaram a opção 

“outra”, destacando-se os cursos de TSC (100%), PSI (95,4%) e PED (94,0%). No que diz 

respeito ao grau de crença em Deus, os percentuais mais elevados na categoria de bastante 

crentes foram obtidos pelos estudantes dos cursos de PSI (91,3%), PED (90,4%) e LL 

(87,7%). Estes percentuais foram menos expressivos nos cursos de CC (76,7%), EC (82,6%) e 

EF (84,1%). Quanto ao grau de prática religios, os cursos nos quais os maiores percentuais de 

estudantes eram bastante praticantes foram os de PED (55,8%), CRT (43,6%) e LL (40%). Na 

posição inversa com os percentuais menos elevados estavam os alunos dos cursos de CC 

(19,6%), EF (27,9%) e TSC (25%) (Tabela 12).   

Tabela 12: Perfil de cosmovisão dos estudantes da universidade brasileira por curso Fr (%) 

Variáveis/Categorias CB EF CRT PED ENF EC TSC CC LL PSI 
Geral da 

UniBR 

Professa alguma religião? 

    Não  

    Sim 

 

14,3 

85,7 

 

13,3 

86,7 

 

5,0 

95,0 

 

1,9 

98,1 

 

8,6 

91,4 

 

1,4 

98,6 

 

10,0 

90,0 

 

13,3 

86,7 

 

10,6 

89,4 

 

5,7 

94,3 

 

8,6 

91,4 

Qual a religião professada? 

    Católica 

    Protestante  

    Testemunha de Jeová 

    Outra  

 

13,0 

1,9 

1,9 

83,3 

 

27,0 

0,0 

0,0 

73,0 

 

10,5 

0,0 

0,0 

89,5 

 

6,0 

0,0 

0,0 

94,0 

 

11,9 

2,1 

0,0 

86,0 

 

1,5 

0,0 

0.0 

98,5 

 

0,0 

0,0 

0,0 

100,0 

 

15,1 

0,0 

0,0, 

84,9 

 

14,0 

0,0 

0,0 

86,0 

 

4,6 

0,0 

0,0 

95,4 

 

10,7 

0,7 

0,2 

88.5 

Grau de crença em Deus 

    Nao crê 

    Pouco crente 

    Medianamente crente 

    Muito crente 

    Bastante crente 

 

1,6 

1,6 

3,3 

8,2 

85,2 

 

2,3 

0,0 

11,4 

2,3 

84,1 

 

0,0 

0,0 

7,7 

7,7 

84,6 

 

1,9 

1,9 

1,9 

3,8 

90,4 

 

0,6 

2,5 

6,9 

3,1 

86,9 

 

1,4 

2,9 

1,4 

11,6 

82,6 

 

10,0 

5,0 

0,0 

0,0 

85,0 

 

3,9 

0,0 

6,8 

12,6 

76,7 

 

1,5 

1,5 

4,6 

4,6 

87,7 

 

1,4 

0,0 

2,9 

4,3 

91,3 

 

1,9 

1,5 

5,1 

6,3 

85,2 

Grau de prática religiosa  

    Nada praticante 

    Pouco praticante 

    Medianamente praticante 

    Muito praticante 

    Bastante praticante 

 

13,3 

5,0 

21,7 

31,7 

28,3 

 

16,3 

0,0 

39,5 

16,3 

27,9 

 

0,0 

2,6 

25,6 

28,2 

43,6 

 

3,8 

5,8 

13,5 

21,2 

55,8 

 

2,6 

6,5 

29,9 

26,0 

35,1 

 

4,3 

7,1 

25,7 

31,4 

31,4 

 

5,0 

10,0 

25,0 

35,0 

25,0 

 

10,8 

9,8 

31,4 

28,4 

19,6 

 

9,2 

7,7 

16,9 

26,2 

40,0 

 

5,8 

10,1 

14,5 

31,9 

37,7 

 

5.8 

7,9 

25,1 

27,4 

33,8 

Legenda: CB - Ciências Biológicas; EF - Educação Física; CRT - Comunicação Rádio e TV ; PED - Pedagogia; ENF - 
Enfermagem; EC - Engenharia Civil; TSC - Tecnologias de sistemas para internet/computadores; CC - Ciências da 

Computação; LL - Letras e Literatura; PSI - Psicologia.  
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Quanto à tendência de cosmovisão dos estudantes relativa à teoria evolucionista, no total da 

amostra desta universidade, a maioria dos estudantes de todos os cursos assinalou ter uma 

atitude desfavorável a esta teoria. Esta tendência é mais acentuada nos estudantes dos cursos 

de CRT, EC e PSI, que obtiveram percentuais, respetivamente, de 80,6%, 80,6% e 75,8%. No 

sentido oposto estão os cursos de EF, CB e TSC, que obtiveram os menores percentuais, 

respetivamente, de  56,1%, 62,3% e 66,7%. No que diz respeito à tendência de cosmovisão 

relativa à teoria criacionista, a maioria dos estudantes de todos os cursos tinha uma atitude 

favorável, ligeiramente mais acentuada em quase todos os cursos do que a atitude favorável à 

teoria evolucionista. Esta atitude é mais acentuda nos estudantes dos cursos de EC (86,6%), 

PSI (84,8%) e PED (83,3%) e menos acentuada nos cursos de EF (63,4)%, TSC (66,7%), que 

tem exatamente o mesmo percentual de atitude desfavorável à teoria evolucionista e CB 

(72,1%). A maioria dos estudantes de todos os cursos tem uma tendência mais favorável à 

teoria criacionista e desfavorável à teoria evolucionista (Tabela 13). 

Tabela 13: Tendência dos estudantes da universidade brasileira em relação à teoria evolucionista e criacionista, 

por curso  (n=707) Fr (%) 

Tendências CB EF CRT Ped. ENF E.C TSC CC LL PSI 

Evolucionista 

   Atitude desfavorável 

   Atitude favorável 

 

62,3 

37,7 

 

56,1 

43,9 

 

80,6 

19,4 

 

73,8 

26,2 

 

70,5 

29,5 

 

80,6 

19,4 

 

66,7 

33,3 

 

72,7 

27,3 

 

70,0 

30,0 

 

75,8 

24,2 

Criacionista  

   Atitude desfavorável 

   Atitude favorável 

 

27,9 

72,1 

 

36,6 

63,4 

 

27,8 

72,2 

 

16,7 

83,3 

 

23,7 

76,3 

 

13,4 

86,6 

 

33,3 

66,7 

 

26,3 

73,7 

 

25,0 

75,0 

 

15,2 

84,8 

Legenda: CB - Ciências Biológicas; EF - Educação Física; CRT - Comunicação Rádio e TV ; PED - Pedagogia; ENF - Enfermagem; 
EC - Engenharia Civil; TSC - Tecnologias de sistemas para internet/computadores; CC - Ciências da Computação; LL - 

Letras e Literatura; PSI - Psicologia.  

H2 - Existe diferença entre o perfil de cosmovisão dos estudantes que frequentavam os 

diferentes cursos da universidade brasileira. Procedemos à realização dos testes 

estatísticos de 
2
, KW, t de Student e ANOVA. 

A pontuação da tendência evolucionista da cosmovisão difere significativamente entre os 

estudantes desta universidade que assinalaram professar ou não uma religião (t=8,842; 

gl=564; p≤0,000) com diferenças altamente significativas, tendo os estudantes que não 

professam uma religião obtido a média mais elevada (53,56), enquanto os que assinalaram 

professar uma religião obtiveram uma média mais baixa (41,14). Ou seja, os estudantes que 

não professam nenhuma religião são os que apresentavam maior tendência evolucionista.  

Analisando a pontuação da  tendência criacionista da cosmovisão dos estudantes desta 

universidade quanto ao professar uma religião, também se observaram diferenças altamente 
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significativas (t= -6,160; gl=555; p≤0,000), mas neste caso são os estudantes que professavam 

uma religião a obter a média mais elevada (59,50) versus a dos que assinalaram não professar 

nenhuma religião (53,94). Os estudantes que professavam uma religião são, por isso, os 

estudantes que apresentavam uma maior tendência criacionista.  

No teste entre a proporção de estudantes com tendência evolucionista que assinalaram 

professar ou não uma religião foram encontradas diferenças altamente significativas 

(
2
=46,906; gl=1; p<0,000), tendo-se obtido +6,8 casos de estudantes com uma tendência 

mais evolucionista que não professavam nenhuma religião, com um percentual de 68,5% 

versus 24,6% dos que assinalaram professar.  

Também se verificaram diferenças estatísticas altamente significativas entre a proporção de 

estudantes com tendência criacionista que assinalaram professar ou não uma religião 

(
2
=14,321; gl=1; p<0,000), tendo-se obtido +3,8 casos de estudantes com uma tendência 

mais criacionista que professavam uma religião, com um percentual de 78,4% versus 55,6% 

dos que assinalaram não professar.  

A pontuação da tendência evolucionista da cosmovisão dos estudantes com diferentes graus 

de crença difere significativamente (ANOVA=18,766; gl=556; p≤0,000). A média desta 

pontuação diminui à medida que aumenta o grau de crença, do Não crente (55,00) para o 

Bastante crente (40,84), com a exceção dos medianamente crentes. Ou seja, os estudantes não 

crentes são os que apresentavam uma maior tendência evolucionista, seguidos pelos 

medianamente crentes. 

Na tendência criacionista da cosmovisão também se observaram diferenças estatísticas 

altamente significativas entre a pontuação dos estudantes com diferentes graus de crença 

(ANOVA=17,630; gl=550; p≤0,000). Os estudantes que apresentavam a média mais elevada  

eram os bastante crentes (59,78), que diminui até os estudantes não crentes (50,50), que 

apresentavam menor tendência criacionista, com exceção dos medianamente crentes de novo 

que apresentavam a segunda menor média. 

Na análise da pontuação da tendência de cosmovisão evolucionista dos estudantes com 

diferentes graus de prática religiosa constataram-se diferenças altamente significativas 

(ANOVA=31,597; gl=550; p≤0,000). Os estudantes nada praticantes são os que obtiveram a 

maior média (54,50), que vai descendo sempre até aos bastante praticantes (38,02). Os 

estudantes nada praticantes são, por isso, os que apresentavam maior tendência evolucionista.  
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A pontuação da tendência criacionista dos estudantes com diferentes práticas religiosas 

também difere significativamente (ANOVA=14,822; gl=545; p≤0,000), sendo que neste caso 

quem tinha a média mais elevada eram os bastante praticantes (60,63) versus os nada 

praticantes (52,71), com uma média sempre crescente. Ou seja, o primeiro grupo de 

estudantes apresentavam maior tendência criacionista. 

Por sua vez, a pontuação da tendência evolucionista difere significativamente entre os 

estudantes que frequentam os diferentes cursos (ANOVA=3,635; gl=569;  p≤0,000), sendo 

que os cursos que obtiveram a média mais elevada foram os cursos de CB (46,59), CD 

(46,36) e LL (42,89), cujos estudantes apresentavam maior tendência evolucionista e a menor 

média foi a dos cursos de PED (39,84), EC (40,16), e ENF (40,25), que apresentavam a 

menor tendência evolucionista.  

Na análise da pontuação da tendência criacionista entre os estudantes dos diferentes cursos 

constatamos diferenças significativas (ANOVA=2,230; gl=560; p≤0,024), tendo os cursos de 

EC (61,16), EB (59,89) e de PSI (59,88) obtido as médias mais elevadas, apresentando maior 

tendência criacionista e os cursos de CD (56,37), ENF (58,37) e EI (58,50) as menores 

médias, ou seja, os seus estudantes demonstravam menor tendência criacionista. 

Analisando a proporção de estudantes que professa alguma religião, dos diferentes cursos, 

observamos que não existem diferenças estatísticas significativas entre os estudantes dos 

diferentes cursos (
2
=16,217; gl=9; p≤0,062).  

Também não existem diferenças estatísticas significativas entre o grau de crença em Deus 

dos estudantes dos diferentes cursos (KW=9,399; gl=9 p≤0,401).  

Quanto ao grau de prática religiosa dos estudantes dos diferentes cursos, verificaram-se 

diferenças altamente significativas (KW=28,779; gl=9;  p≤0,001), em que os estudantes que 

obtiveram a média de ordenação mais elevada foram os dos cursos de EB (415,88), CM 

(391,24) e LL (353,66) e os estudantes  que obtiveram médias de ordenção mais baixas foram 

os dos cursos de EI (274,71), CD (294,77) e BIO (315,23). Assim, os estudantes dos cursos 

com médias de ordenação mais elevadas são aqueles com maior grau de prática religiosa. 

Analisando a diferença entre as proporções de estudantes que professam ou não um religião 

dos três anos em estudo não se verificaram diferenças estatísticas significativas (2=0,010; 

gl=2; p<0,995). O mesmo sucedeu entre o grau de crença dos estudantes dos três anos dos 
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cursos (KW=2,373; gl=2; p<0,305) e entre o grau de prática dos mesmos anos dos cursos 

(KW=0,614; gl=2; p<0,735). 

 6.1.8. Resultados da análise de conteúdo às questões abertas dos estudantes da 

universidade brasileira  

Na nuvem formada pelas respostas à questão “de onde viemos”, as 5 palavras mais frequentes 

foram “Deus” (abrangeu a grande maioria disparada de respostas em média 70% das 

respostas), “criação de Deus”, “pó”, “evolução”, “barro”, indicando uma tendência de 

cosmovisão mais criacionista, parecendo ser baseada na Bíblia.(Figura 42) 

 
Figura 42: De onde viemos 

As nuvens de palavras relacionadas à questão “para onde vamos?”, apresentam maior 

frequência das palavras “céu”, “volta de Jesus”, “vida eterna”, “morte” e “pó e destruição”, 

indicando uma esperança, uma crença em algo melhor, de uma perspetiva mais forte e 

otismista e  ou uma perspetiva de destruição mais ténue e negativista.(Figura 43). 
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Figura 43: Para onde vamos? 

 Quando indagados sobre o “propósito da existência”, emergem com maior frequência as 

palavras “servir a Deus”, “fazer o bem”, “amar o próximo”, “adorar a Deus e servir” e “pregar 

o evangelho e ser feliz”, indicando uma visão mais criacionista, altruísta que olha primeiro 

para Deus e o próximo e, por último, para sua própria felicidade. (Figura 44) 

 
Figura 44: Qual o propósito da existência? 

Quando questionados sobre os argumentos que utilizam para acreditar que Deus exista, as 

palavras mais frequentes nos seus argumentos foram “Bíblia”, “Fé”, “ele me criou”, 

“milagres”, “sinto sua presença e natureza”, indicando que a maioria destes argumentos se 

relaciona com a tendência criacionista, o que quer dizer que a maioria destes estudantes 

acredita que Deus existe por meio da Bíblia, baseada na fé, nos milagres que veem na sua 

vida, sentindo ainda que a natureza fala sobre Deus. (Figura 45). 
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Figura 45: Acredito que Deus existe porque 

Em contrapartida, quando indagados sobre os argumentos que utilizam para acreditar que 

Deus não existe, a maioria das respostas foram: “acredito que Deus existe”, “ não tem 

argumentos porque acredito que Deus existe”, “pela fé acredita que Deus existe e não 

contrário”, “não há, não acredito”, “presença do mal, ciência”, o que expressa uma forte 

crença em Deus, que não constrói argumentos contra essa crença. Apenas existem alguns 

argumentos relacionados com a existência do mal na terra e com a ciência que suportam a não 

existência de Deus. (Figura 46). 

 
Figura 46: Não acredito que Deus exista porque 



 

 

248 

Quando foi dada a abertura para exporem a sua maior dúvida ou questionamento sobre a 

possibilidade de Deus existir ou não, foram expressas muitas questões.  Destacamos aqui as 

cinco dúvidas de maior frequência, “não tenho dúvidas?”, “de onde Ele veio?”, “ o fato de não 

vermos”, “coisas ruins”, “como Ele surgiu?”, relacionadas com a possível origem de Deus, 

não ser possível vê-lo e com a existência do mal na terra. (Figura 47). 

 
Figura 47: A maior dúvida ou questionamento sobre a possibilidade de Deus existir ou não 

6.1.9. Perfil de estilo de vida do total de estudantes universitários portugueses e 

brasileiros 

O perfil de estilo de vida abrangeu as variáveis do questionário “Estilo de Vida Fantástico” 

(Añez et al., 2008), incluindo as dimensões família e amigos, atividade física, nutrição, 

cigarro e drogas, álcool, sono, cinto de segurança, stresse e sexo seguro, tipo de 

comportamento, introspecção e trabalho, ocupação de tempos livres, redes sociais utilizadas e 

filmes preferidos.  

No total da amostra (n=1240), conforme podemos visualizar na tabela 14, a maioria dos 

estudantes classificou-se na categoria global de um estilo de vida Muito bom (51,7%), 

indicando que o seu estilo de vida proporciona adequada influência para a saúde. Na análise 

das dimensões, começando pela família e amigos, a maioria dos estudantes assinalou ter um 

Excelente relacionamento com a família e amigos (57,4%),  considerou ter uma boa prática de 

atividade física (28,3%), seguida pelos que consideram ter uma prática Regular (27,8%), a 

maioria assinalou ter uma nutrição Muito boa (43,6%), relativamente ao uso de cigarro e 
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drogas ilícitas posicionaram-se no Excelente (91,8%), assim como no consumo de álcool e 

condução sobre o seu efeito (94,0%), o maior grupo assinalou tem um Bom sono (32,1%), a 

maioria respondeu ter um Excelente uso do cinto de segurança (68,7%), o maior grupo 

assinalou gerir o stresse de forma Muito boa (39,1%) ou excelentemente (33,7%), a maioria 

assinalou que pratica sexo seguro (61,7%), ter um tipo de comportamento Muito bom 

(40,2%), quanto à introspeção na forma de pensar, tensão e depressão sentidas, classificou-se 

como muito boa (41,1%) e no que concerne à satisfação com o seu trabalho/curso 

universitário ou função referiu ser Muito boa (31,5%).  

Na ocupação dos tempos livres, a maioria dos estudantes assinalou assistir à TV/ouvir 

músicas (54,8%), não ir ao teatro (95,5%), não ir ao cinema (77,4%), não assistir a séries em 

casa (54,7%), não assistir a competições desportivas (81,5%), não sair para dançar, frequentar 

cafés/discotecas ou encontrar amigos (66,6%), não ir a shows (95,5%), não jogar jogos 

(baralho, bingo, videogames) (77,6%), referiu navegar na internet (64,0%), não assistir a 

filmes em casa (71,5%) e não ir a concertos (94,1%). A rede social mais utilizada pelos 

estudantes era o Facebook (66,1%) e o género de filme de que mais gosta era a comédia  

(41,1%) e a aventura/ação (31,6%). 

Na amostra de estudantes portugueses (n=533), conforme podemos visualizar na tabela 11, a 

maioria dos estudantes classificou-se na categoria global de um estilo de vida Muito bom 

(52,6%), indicando que o seu estilo de vida contribui para a sua saúde. Na análise das 

dimensões, começando pela família e amigos, a maioria dos estudantes assinalou ter um 

Excelente relacionamento com a família e amigos (60,0%),  considerou ter uma boa prática de 

atividade física (30,0%), seguida pelos que consideram ter uma prática Regular (27,3%), a 

maioria assinalou ter uma nutrição Muito boa (48,6%), quanto ao uso de cigarro e drogas 

ilícitas posicionaram-se no Excelente (85,9%), assim como no consumo de álcool e condução 

sobre o seu efeito (90,4%), o maior grupo assinalou ter um Bom sono (33,4%), a maioria 

respondeu ter um Excelente uso do cinto de segurança (76,0%), o maior grupo assinalou gerir 

o stresse de forma Excelente (38,0%) ou Muito boa (37,8%), a maioria assinalou que pratica 

sexo seguro excelente (66,5%), ter um tipo de comportamento Muito bom (46,0%), 

relativamente à introspeção na forma de pensar, tensão e depressão sentidas, classificou-se 

como muito boa (40,0%) e no que concerne à satisfação com o seu trabalho/curso 

universitário ou função referiu ser Muito boa (35,5%). A única diferença em relação ao total 

da amostra é que o maior grupo de estudantes da universidade Portuguesa referiu gerir de 

forma Excelente o stresse. 
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Na ocupação dos tempos livres, a maioria dos estudantes assinalou assistir à TV/ouvir 

músicas (58,9%), não ir ao teatro (97,4%), não ir ao cinema (78,0%), não assistir a séries em 

casa (52,5%), não assistir a competições desportivas (74,7%), sair para dançar, frequentar 

cafés/discotecas ou encontrar amigos (51,4%), não ir a shows (94,6%), não jogar jogos 

(baralho, bingo, videogames) (72,8%), referiu navegar na internet (63,6%), não assistir a 

filmes em casa (74,7%) e não ir a concertos (92,5%). A rede social mais utilizada pelos 

estudantes era o Facebook (85,5%) e o género de filme de que mais gosta era a comédia  

(36,0%) e a aventura/ação (33,5%). O percentual da variável sair para dançar, frequentar 

cafés/discotecas ou encontrar amigos difere também do total da amostra uma vez, que a 

maioria destes estudantes assinalou que sim.   

Na amostra dos estudantes brasileiros (n=707), conforme podemos visualizar na tabela 14, a 

maioria dos estudantes classificou-se na categoria global de um estilo de vida Muito bom 

(50,8%), indicando que o seu estilo de vida contribui para a sua saúde. Na análise das 

dimensões, começando pela família e amigos, a maioria dos estudantes assinalou ter um 

Excelente relacionamento com a família e amigos (55,3%),  considerou ter uma prática 

Regular de atividade física (28,2%), seguida pelos que consideram ter uma prática Boa 

(26,9%), a maioria assinalou ter uma nutrição Muito boa (39,4%), quanto ao uso de cigarro e 

drogas ilícitas posicionaram-se no Excelente (77,2%), assim como no consumo de álcool e 

condução sobre o seu efeito (97,1%), o maior grupo assinalou tem um Bom sono (31,1%), a 

maioria respondeu ter um Excelente uso do cinto de segurança (62,9%), o maior grupo 

assinalou gerir o stresse de forma Muito boa (40,2%) ou Excelente (30,4%), a maioria 

assinalou que pratica sexo seguro (57,4%), ter um tipo de comportamento Muito bom 

(35,6%), relativamente à introspeção na forma de pensar, tensão e depressão sentidas, 

classificou-se como muito boa (42,0%) e no que concerne à satisfação com o seu 

trabalho/curso universitário ou função referiu ser Excelente (29,1%). As diferenças em 

relação ao total da amostra residem na atividade física, uma vez que nesta universidade o 

maior grupo tem uma prática regular e tem uma satisfação Excelente com o trabalho/curso 

universitário ou função. 

Na ocupação dos tempos livres, a maioria dos estudantes assinalou assistir à TV/ouvir 

músicas (51,6%), não ir ao teatro (94,1%), não ir ao cinema (76,9%), não assistir a séries em 

casa (56,3%), não assistir a competições desportivas (86,6%), não sair para dançar, frequentar 

cafés/discotecas ou encontrar amigos (80,2%), não ir a shows (96,2%), não jogar jogos 

(baralho, bingo, videogames) (81,2%), referiu navegar na internet (64,4%), não assistir a 
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filmes em casa (69,0%) e não ir a concertos (95,3%). A rede social mais utilizada pelos 

estudantes era o Facebook (51,5%) e o género de filme de que mais gosta era a comédia  

(45,1%) e a aventura/ação (30,1%). Nesta universidade não se observaram diferenças 

relativamente ao total da amostra, no que respeita à ocupação dos tempos livres.  

Tabela 14: Perfil de estilo de vida e ocupação de tempos livres dos estudantes por universidades e total da 

amostra  

Variáveis/Categorias Brasil Portugal Total  (%) 

Categorias:    

Estilo de Vida Total  

Necessita melhorar (0 a 34 pontos) 

Regular (35 a 54 pontos) 

Bom (55 a 69 pontos) 

Muito Bom (70 a 84 pontos) 

Excelente (85 a 100 pontos) 

 

0,3 

5,8 

27,9 

50,8 

15,3 

 

0 

2,8 

34,6 

52,6 

10,0 

 

0,1 

4,3 

31,3 

51,7 

12,6 

Família e amigos 

Necessita melhorar 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

 

0,6 

2,2 

13,0 

28,8 

55,3 

 

0,9 

1,5 

11,0 

26,6 

60,0 

 

0,8 

1,9 

12,1 

27,8 

57,4 

Atividade Física  

Necessita melhorar 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

 

18,9 

28,2 

26,9 

16,0 

9,9 

 

12,8 

27,3 

30,0 

16,3 

13,6 

 

16,2 

27,8 

28,3 

16,1 

11,5 

Nutrição 

Necessita melhorar 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

 

1,2 

8,3 

29,4 

39,4 

21,7 

 

1,0 

3,4 

28,1 

48,6 

18,9 

 

1,1 

6,0 

28,8 

43,6 

20,4 

Cigarro e drogas  

            Necessita melhorar 

            Regular 

            Bom 

            Muito Bom 

            Excelente 

 

0 

0,2 

1,1 

1,5 

97,2 

 

0 

0,6 

3,7 

9,7 

85,9 

 

0 

0,4 

2,4 

5,4 

91,8 

Álcool  

            Necessita melhorar 

           Regular 

           Bom 

           Muito Bom 

           Excelente 

 

0 

0,2 

0,4 

2,3 

97,1 

 

0,4 

0,8 

2,5 

5,9 

90,4 

 

0,2 

0,5 

1,3 

4,0 

94,0 

Sono  

          Necessita melhorar 

         Regular 

         Bom 

         Muito Bom 

         Excelente 

 

5,1 

12,5 

31,1 

26,9 

24,4 

 

2,5 

8,2 

33,4 

29,2 

26,8 

 

3,9 

10,6 

32,1 

27,9 

25,4 

Cinto de segurança  

         Necessita melhorar 

         Regular 

         Bom 

         Muito Bom 

         Excelente 

 

1,2 

2,3 

10,7 

22,9 

62,9 

 

1,1 

2,1 

7,6 

13,1 

76,0 

 

1,2 

2,2 

9,3 

18,6 

68,7 

 



 

 

252 

Tabela 14: Perfil de estilo de vida e ocupação de tempos livres dos estudantes por universidades e total da 

amostra (continuação) 

Variáveis/Categorias Brasil Portugal Total  (%) 

Stresse 

         Necessita melhorar 

         Regular 

         Bom 

         Muito Bom 

         Excelente 

 

0,2 

4,4 

24,9 

40,2 

30,4 

 

0,4 

2,3 

21,6 

37,8 

38,0 

 

0,3 

3,5 

23,4 

39,1 

33,7 

Sexo seguro  

        Necessita melhorar 

        Regular 

        Bom 

        Muito Bom 

        Excelente 

 

14,4 

3,2 

11,4 

13,5 

57,4 

 

4,4 

4,2 

10,4 

14,5 

66,5 

 

9,7 

3,7 

10,9 

14,0 

61,7 

Tipo de comportamento  

        Necessita melhorar 

        Regular 

        Bom 

        Muito Bom 

        Excelente 

 

2,1 

9,3 

34,6 

35,6 

18,3 

 

1,1 

5,3 

26,9 

46,0 

20,6 

 

1,7 

7,6 

31,2 

40,2 

19,3 

Introspecção  

         Necessita melhorar 

         Regular 

         Bom 

         Muito Bom 

         Excelente 

 

0,5 

5,5 

25,2 

42,0 

27,0 

 

0,6 

2,5 

30,1 

40,0 

26,8 

 

0,5 

4,2 

27,3 

41,1 

26,9 

Trabalho  

         Necessita melhorar 

         Regular 

         Bom 

         Muito Bom 

         Excelente 

 

5,0 

8,9 

28,7 

28,4 

29,1 

 

1,5 

7,4 

33,4 

35,5 

22,2 

 

3,4 

8,2 

30,8 

31,5 

26,1 

 

Ocupação de tempos livres: 

 

   

Assistir à TV/ouvir música  

         Não 

        Sim 

 

48,4 

51,6 

 

41,1 

58,9 

 

45,2 

54,8 

Ir ao teatro 

        Não 

        Sim 

 

94,1 

5,9 

 

97,4 

2,6 

 

95,5 

4,5 

Ir ao cinema 

        Não 

        Sim 

 

76,9 

23,1 

 

78,0 

22,0 

 

77,4 

22,6 

Assistir séries em casa  

        Não 

        Sim 

 

56,3 

43,7 

 

52,5 

47,5 

 

54,7 

45,3 

Assistir competições desportivas  

          Não 

         Sim 

 

86,6 

13,4 

 

74,7 

25,3 

 

81,5 

18,5 

Sair para dançar/frequentar cafés/discotecas/ encontrar 

amigos 

         Não 

         Sim 

 

 

80,2 

19,8 

 

 

48,6 

51,4 

 

 

66,6 

33,4 

Ir a shows 

         Não 

         Sim 

 

96,2 

3,8 

 

94,6 

5,4 

 

95,5 

4,5 

Jogos(baralho,bingo/vídeo game) 

         Não 

         Sim 

 

81,2 

18,8 

 

72,8 

27,2 

 

77,6 

22,4 
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Tabela 14: Perfil de estilo de vida e ocupação de tempos livres dos estudantes por universidades e total da 

amostra (continuação) 

Variáveis/Categorias Brasil Portugal Total  (%) 

Assistir Filmes em casa  

         Não 

         Sim 

 

69,0 

31,0 

 

74,7 

25,3 

 

71,5 

28,5 

Ir a concertos  

          Não 

         Sim 

 

95,3 

4,7 

 

92,5 

7,5 

 

94,1 

5,9 

Redes socias mais utilizadas: 

         Instagram  

         Snapchat 

         Facebook 

         Twiter 

         Outra 

 

22,0 

11,4 

51,5 

2,6 

12,4 

 

7,4 

5,5 

85,0 

1,1 

1,0 

 

15,6 

8,9 

66,1 

2,0 

7,5 

Gênero de filme que mais gosta: 

         Comédia  

         Aventura/ação 

         Drama 

         Ficção 

         Terror 

 

45,1 

30,1 

9,4 

10,9 

4,5 

 

36,0 

33,5 

12,5 

10,6 

7,4 

 

41,1 

31,6 

10,8 

10,8 

5,7 

Conforme a tabela 15, o valor médio verificado para o global do questionário foi para amostra 

brasileira 72,93±11,600 e para a amostra portuguesa 72,58±9,694), encontra-se compreendido 

dentro do intervalo 70 a 84 que os autores da versão em português do Brasil do questionário 

consideram como “Muito bom”, ou seja, indica que o estilo de vida exercerá uma adequada 

influência para a saúde. De referir que, para o global do questionário (fantástico), os valores 

observados oscilaram entre um mínimo de 34 amostra brasileira e 37 amostra portuguesa  e 

um máximo de 97 amostra portuguesa e 100 amostra brasileira, para um mínimo possível de 

zero e um máximo de 100. 
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Tabela 15: Resultados verificados com o questionário “Estilo de Vida Fantástico” por universidade 

Fantástico 
Mínimo 

Observado 

Máximo 

observado 
Média 

Desvio 

Padrão 

Mínimo 

possível 

Máximo 

Possível 

Global  

PT 

BR 

 

37 

34 

 

97 

100 

 

72,58 

72,93 

 

9,694 

11,600 

 

0 

 

100 

Família e amigos 

PT 

BR  

 

0 

0 

 

8 

8 

 

6,64 

6,48 

 

1,715 

1,733 

 

0 

 

8 

Atividade física  

PT 

BR 

 

0 

0 

 

8 

8 

 

3,43 

3,02 

 

2,420 

2,399 

 

0 

 

8 

Nutrição  

PT 

BR 

 

0 

0 

 

12 

12 

 

7,46 

7,16 

 

2,312 

2,660 

 

0 

 

12 

Tabaco  

PT 

BR 

 

1 

2 

 

16 

16 

 

13,11 

14,82 

 

2,944 

1,921 

 

0 

 

16 

Álcool e outras 

drogas  

PT 

BR 

 

 

0 

1 

 

 

12 

12 

 

 

10,22 

11,48 

 

 

2,288 

1,453 

 

 

0 

 

 

12 

Sono  

PT 

BR 

 

0 

0 

 

4 

4 

 

2,70 

2,53 

 

1,029 

1,138 

 

0 

 

4 

Utilização do 

Cinto de 

segurança  

PT 

BR 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

3,61 

3,44 

 

 

 

0,809 

0,862 

 

 

 

0 

 

 

 

4 

Stresse 

PT 

BR 

 

0 

0 

 

8 

8 

 

5,81 

5,49 

 

1,701 

1,722 

 

0 

 

8 

Sexo  

PT 

BR 

 

0 

0 

 

4 

4 

 

3,35 

2,96 

 

1,101 

1,455 

 

0 

 

4 

Tipo de 

Comportamento  

PT 

BR 

 

 

0 

0 

 

 

8 

8 

 

 

5,11 

4,75 

 

 

1,665 

1,626 

 

 

0 

 

 

12 

Introspecção  

PT 

BR 

 

0 

0 

 

12 

12 

 

7,81 

7,82 

 

2,431 

2,626 

 

0 

 

12 

Trabalho/Estudos 

PT 

BR  

 

0 

0 

 

4 

4 

 

2,69 

2,68 

 

0,947 

1,130 

 

0 

 

4 

Legenda: PT – Portugal: BR – Brasil. 

H3 - Existe diferença entre o perfil de estilo de vida (questionário “Estilo de Vida Fantástico”, 

Añez et al., 2008), bem como as suas dimensões (família e amigos, atividade física, nutrição, 

cigarro e drogas, álcool, sono, cinto de segurança, stresse e sexo seguro, tipo de 

comportamento, introspecção e trabalho, ocupação de tempos livres, redes sociais utilizadas, 

filmes preferidos) dos estudantes que frequentavam as universidades dos dois países. 

Procedemos à realização dos testes estatísticos de χ
2
 e t de Student.  

A pontuação global do Estilo de Vida não difere significativamente entre os estudantes que 

frequentam as duas universidade (t de Student=-0,453; gl=737,547; p=0,651). No entanto, 
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quando se compara a proporção de estudantes que se enquadra em cada uma das categorias do 

Estilo de Vida (Baseadas na pontuação Global do questionário Fantástico) observaram-se 

diferenças estatísticas significativas (
2
=12,112; gl=4;

  
p≤0,017). Na categoria Estilo de Vida 

Regular obteve-se um RA de + 2,0 casos do que o esperado, na categoria Bom – 2,0 casos do 

que o esperado e na categoria Excelente +2,2 casos, do que o esperado, de estudantes da 

universidade Brasileira, cujos percentuais são respetivamente 5,8%, 27,9% e 15,3% versus 

2,8%, 34,6% e 10,0%, de estudantes da universidade Portuguesa. 

Relativamente às dimensões do Estilo de Vida, iniciando pela dimensão Família e amigos, 

não se verificaram diferenças estatísticas significativas entre a pontuação desta dimensão dos 

estudantes das duas universidades (t de Student=1,637; gl=1194; p=0,102). O mesmo sucedeu 

quando analisamos as diferenças entre as proporções das categorias desta dimensão 

(
2
=3,923; gl= 4;

  
p≤0,416). 

No que diz respeito à pontuação da dimensão Atividade Física (AF) foram encontradas 

diferenças estatísticas muito significativas entre os estudantes das duas universidades (t de 

Student=2,933; gl=1176; p=0,003), sendo que a média dos estudantes que frequentam a 

universidade portuguesa é superior à dos estudantes da universidade brasileira (3,43 versus 

3,02). Ou seja, a prática de AF é mais efetiva na universidade portuguesa. Este resultado é 

confirmado quando comparamos a proporção das categorias desta dimensão, no qual se 

constataram diferenças estatísticas significativas (
2
=3,923; gl=4;

  
p≤0,024). Na categoria 

Necessita melhorar obteve-se um RA de – 2,8 casos e na categoria Excelente + 1,9 casos do 

que o esperado, de estudantes da universidade portuguesa, cujos percentuais foram 

respetivamente, 12,8% e 13,6%, versus 18,9% e 9,9%  de estudantes nessas categorias da 

universidade brasileira. 

No que se refere à pontuação da dimensão Nutrição não foram encontradas diferenças 

estatísticas significativas entre os estudantes das duas universidades  (t de Student=1,964; 

gl=1052,571; p=0,05). Contudo, a proporção de estudantes das categorias desta dimensão 

difere significativamente entre as duas universidades (
2
=16,782; gl=4;

  
p≤0,002). Na 

categoria Regular obteve-se um RA de – 3,3 casos e na categoria Muito bom + 3,0 casos do 

que o esperado, de estudantes da universidade portuguesa, cujos percentuais foram 

respetivamente, 3,4% e 48,6%, versus 8,3% e 39,4%  de estudantes nessas categorias da 

universidade brasileira. Isto significa que os estudantes da universidade portuguesa têm um 

Estilo de Vida na dimensão Nutrição mais adequada. 
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No que concerne à pontuação da dimensão Tabaco e drogas esta difere estatísticamente entre 

os estudantes das duas universidades (t de Student=10,899; gl=815,444; p=0,000), sendo que 

a média dos estudantes que frequentam a universidade portuguesa é inferior à dos estudantes 

da universidade brasileira (13,11 versus 14,82). Ou seja, o Estilo de Vida relacionado com 

estas substâncias é mais adequado na universidade brasileira. Este resultado é também 

confirmado quando comparamos a proporção das categorias desta dimensão, no qual se 

observaram diferenças estatísticas altamente significativas (
2
=43,787; gl=3;

  
p≤0,000). Na 

categoria Bom estilo obteve-se um RA de + 2,7 casos, na categoria Muito bom + 5,8 casos e 

na categoria Excelente - 6,6 casos do que o esperado, de estudantes da universidade 

portuguesa, cujos percentuais foram respetivamente, 3,7%, 9,7% e 85,9%, versus 1,1%, 1,5% 

e 97,2%  de estudantes nessas categorias da universidade brasileira. Ou seja, os estudantes da 

universidade brasileira situam mais na categoria Excelente e têm um estilo mais adequado 

nesta dimensão. 

No que diz respeito à pontuação da dimensão Álcool também se constataram diferenças 

estatísticas altamente significativas entre os estudantes das duas universidades (t de Student=  

-10,522; gl=805,253; p=0,000), sendo que a média dos estudantes que frequentam a 

universidade portuguesa é inferior à dos estudantes da universidade brasileira (10,22 versus 

11,48). Ou seja, o comportamento dos estudantes relativo ao consumo desta substância é mais 

adequado na universidade brasileira. Este resultado é confirmado quando comparamos a 

proporção das categorias desta dimensão, no qual se observaram diferenças estatísticas 

altamente significativas (
2
=22,821; gl=4;

  
p≤0,000). Na categoria Bom estilo obteve-se um 

RA de + 2,9 casos, na categoria Muito bom + 3,0 casos e na categoria Excelente - 4,6 casos 

do que o esperado, de estudantes da universidade portuguesa, cujos percentuais foram 

respetivamente, 2,5%, 5,9% e 90,4%, versus 0,4%, 2,3% e 97,1%  de estudantes nessas 

categorias da universidade brasileira. Ou seja, os estudantes da universidade brasileira situam-

se mais na categoria Excelente e têm um estilo mais adequado também nesta dimensão. 

Relativamente à pontuação da dimensão Sono verificaram-se diferenças estatísticas muito 

significativas entre os estudantes das duas universidades (t de Student=2,656; gl=1169,307; 

p=0,008), sendo que a média dos estudantes que frequentam a universidade portuguesa é 

superior à dos estudantes da universidade brasileira (2,70 versus 2,53). Ou seja, o estilo de 

vida relativo ao sono é mais adequado na universidade portuguesa. Este resultado é 

confirmado quando comparamos a proporção das categorias desta dimensão, no qual se 

constataram diferenças estatísticas significativas (
2
=12,109; gl=4;

  
p≤0,017). Na categoria 
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Necessita melhorar obteve-se um RA de – 2,3 casos e na categoria Regular - 2,4 casos do que 

o esperado, de estudantes da universidade portuguesa, cujos percentuais foram 

respetivamente, 2,5% e 8,2%, versus 5,1% e 12,5%  de estudantes nessas categorias da 

universidade brasileira. Os estudantes da universidade portuguesa obtiveram percentuais mais 

elevados nas categorias Muito bom e Excelente, embora sem resíduos ajustados significativos. 

Têm por isso um comportamento mais adequado relativo ao sono. 

Quanto à pontuação da dimensão Cinto de segurança também se observaram diferenças 

estatísticas altamente significativas entre os estudantes das duas universidades (t de Student= 

3,437; gl=1152,102; p=0,001), sendo que a média dos estudantes que frequentam a 

universidade portuguesa é superior à dos estudantes da universidade brasileira (3,61 versus 

3,44). Ou seja, o comportamento dos estudantes relativo à utilização do cinto de segurança é 

mais adequado na universidade portuguesa. Este resultado é corroborado quando comparamos 

a proporção das categorias desta dimensão, no qual se verificaram diferenças estatísticas 

altamente significativas (
2
=25,441; gl=4;

  
p≤0,000). Na categoria Muito bom obteve-se um 

RA de - 4,3 casos e na categoria Excelente + 4,8 casos do que o esperado, de estudantes da 

universidade portuguesa, cujos percentuais foram respetivamente, 13,1% e 76,0%, versus 

22,9% e 62,9%  de estudantes nessas categorias da universidade brasileira. Ou seja, os 

estudantes da universidade portuguesa situam-se mais na categoria Excelente e têm um estilo 

mais adequado também nesta dimensão. 

No que diz respeito à pontuação da dimensão Stresse constataram-se diferenças estatísticas 

muito significativas entre os estudantes das duas universidades (t de Student=3,178; gl=1184; 

p=0,002), sendo que a média dos estudantes que frequentam a universidade portuguesa é 

superior à dos estudantes da universidade brasileira (5,81 versus 5,49). Ou seja, os estudantes 

da universidade portuguesa gerem de forma mais adequada o seu stresse. Este resultado é 

comprovado quando comparamos a proporção das categorias desta dimensão, no qual se 

observaram diferenças estatísticas significativas (
2
=11,178; gl=4;

  
p≤0,025). Na categoria 

Regular obteve-se um RA de – 2,0 casos e na categoria Excelente + 2,8 casos do que o 

esperado, de estudantes da universidade portuguesa, cujos percentuais foram respetivamente, 

2,3% e 38,0%, versus 4,7% e 30,4%  de estudantes nessas categorias da universidade 

brasileira. Os estudantes da universidade portuguesa obtiveram um percentual mais elevado 

na categoria Excelente. Têm por isso um comportamento mais adequado relativo à gestão do 

stresse. 
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No que se refere à pontuação da dimensão Sexo seguro foram encontradas diferenças 

estatísticas altamente significativas entre os estudantes das duas universidades (t de 

Student=4,881; gl=1033,140; p=0,000), sendo que a média dos estudantes que frequentam a 

universidade portuguesa é superior à dos estudantes da universidade brasileira (3,35 versus 

2,96). Ou seja, os estudantes da universidade portuguesa possuem um comportamento mais 

adequado quanto à prática de sexo seguro. Este resultado é confirmado quando comparamos a 

proporção das categorias desta dimensão, no qual se verificaram diferenças estatísticas 

altamente significativas (
2
=32,373; gl=4;

  
p≤0,000). Na categoria Necessita melhorar obteve-

se um RA de – 5,5 casos e na categoria Excelente + 3,1 casos do que o esperado, de 

estudantes da universidade portuguesa, cujos percentuais foram respetivamente, 4,4% e 

66,5%, versus 14,4% e 57,4%  de estudantes nessas categorias da universidade brasileira. Os 

estudantes da universidade portuguesa obtiveram um percentual mais elevado na categoria 

Excelente. Têm por isso um comportamento melhores práticas de sexo seguro. 

No que concerne à pontuação da dimensão Tipo de comportamento (apressado e hostil) 

constataram-se diferenças estatísticas altamente significativas entre os estudantes das duas 

universidades (t de Student=3,512; gl=1073,711; p=0,000), sendo que a média dos estudantes 

que frequentam a universidade portuguesa é superior à dos estudantes da universidade 

brasileira (5,11 versus 4,75). Ou seja, os estudantes da universidade portuguesa possuem um 

comportamento mais adequado de não hostilidade. Este resultado é atestado quando 

comparamos a proporção das categorias desta dimensão, no qual se verificaram diferenças 

estatísticas altamente significativas (
2
=21,867; gl=4;

  
p≤0,000). Na categoria Regular obteve-

se um RA de – 2,6 casos, na categoria Bom de – 2,8 casos e na categoria Excelente + 3,6 

casos do que o esperado, de estudantes da universidade portuguesa, cujos percentuais foram 

respetivamente, 5,3%, 26,9% e 46,0%, versus 9,3%, 34,6% e 35,6%  de estudantes nessas 

categorias da universidade brasileira. Os estudantes da universidade portuguesa obtiveram um 

percentual mais elevado na categoria Excelente. Têm por isso um tipo de comportamento 

menos apressado e de menos raiva e hostilidade do que os estudantes brasileiros. 

Relativamente à pontuação da dimensão Introspeção, não se verificaram diferenças 

estatísticas significativas entre a pontuação desta dimensão dos estudantes das duas 

universidades (t de Student=-0,097; gl=1173; p=0,923). O mesmo sucedeu quando analisamos 

as diferenças entre as proporções das categorias desta dimensão (
2
=8,915; gl=4;

  
p≤0,063). 
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Relativamente à pontuação da dimensão Trabalho não foram encontradas diferenças 

estatísticas significativas entre os estudantes das duas universidades  (t de Student=0,263; 

gl=1187,064; p=0,793). Contudo, a proporção de estudantes das categorias desta dimensão 

difere significativamente entre as duas universidades (
2
=23,132; gl=4;

  
p≤0,000). Na 

categoria Necessita melhorar obteve-se um RA de – 3,2 casos, na categoria Muito bom + 2,6 

casos e na categoria Excelente -2,7 casos do que o esperado, de estudantes da universidade 

portuguesa, cujos percentuais foram respetivamente, 1,5%, 35,5% e 22,2%, enquanto que a 

universidade brasileira obteve +3,2 na categoria Necessita melhorar, -2,6 na categoria Muito 

bom e +2,7 na categoria Excelente e as proporções 5,0%, 28,4% e 29,1%  de estudantes 

nessas categorias. Isto significa que a universidade brasileira possui mais alunos na categoria 

excelente na satisfação do trabalho/estudos.  

No que diz respeito aos testes relativos à Ocupação de tempos livres constataram-se  

diferenças estatísticas significativas entre a proporção de estudantes das duas universidades 

que veem TV  (
2
=6,511; gl=1;

  
p≤0,011). Na categoria Sim obteve-se um RA de + 2,6 casos 

do que o esperado, de estudantes da universidade portuguesa, cujos percentuais foram 

respetivamente, 58,9% versus 51,6%   de estudantes nessa categoria da universidade 

brasileira. Isto significa que os estudantes da universidade portuguesa veem mais TV do que 

os da universidade brasileira. 

No que se refere ao Ir ao teatro observaram-se diferenças estatísticas muito significativas 

entre a proporção de estudantes das duas universidades (
2
=7,740; gl=1;

  
p≤0,005). Na 

categoria Sim obteve-se um RA de - 2,8 casos do que o esperado, de estudantes da 

universidade portuguesa, cujos percentual foi 2,6% versus 5,9% de estudantes, nessa categoria 

da universidade brasileira. Isto significa que os estudantes da universidade brasileira vão mais 

ao teatro do que os da universidade portuguesa. 

Relativamente ao comportamento de Ir ao cinema e Assistir a séries em casa dos estudantes, 

das duas universidades, não se verificaram diferenças estatísticas significativas, tendo os 

resultados dos testes sido, respetivamente, 
2
=0,212; gl=1;

  
p≤0,681 e 

2
=1,735; gl=1;

  

p≤0,205. 

Quanto ao Assistir a competições desportivas foram encontradas diferenças estatísticas 

altamente significativas entre a proporção de estudantes das duas universidades (
2
=28,443; 

gl=1;
  

p≤0,000). Na categoria Sim obteve-se um RA de + 5,3 casos do que o esperado, de 

estudantes da universidade portuguesa, cujo percentual foi 25,3% versus 13,4% de estudantes 
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nessa categoria da universidade brasileira. Isto significa que os estudantes da universidade 

portuguesa assistem mais a competições desportivas do que os da universidade brasileira. 

No que diz respeito ao Sair para dançar/frequentar cafés/discotecas/encontrar amigos 

também se verificaram diferenças estatísticas altamente significativas entre a proporção de 

estudantes das duas universidades (
2
=136,491; gl=1;

  
p≤0,000). Na categoria Sim obteve-se 

um RA de + 11,7 casos do que o esperado, de estudantes da universidade portuguesa, cujo 

percentual foi 51,4% versus 19,8% de estudantes nessa categoria da universidade brasileira. 

Isto significa que os estudantes da universidade portuguesa fazem mais destas saídas do que 

os da universidade brasileira. 

Quanto ao comportamento de Ir a Shows não se constataram diferenças estatísticas 

significativas (
2
=1,839; gl=1; p=0,214), entre a proporção dos estudantes das duas 

universidades. 

No que diz respeito à Prática de jogos (Baralho/bingo/videogames) também se constataram 

diferenças estatísticas altamente significativas entre a proporção de estudantes das duas 

universidades (
2
=12,307; gl=1;

  
p≤0,001). Na categoria Sim obteve-se um RA de + 3,5 casos 

do que o esperado, de estudantes da universidade portuguesa, cujo percentual foi 27,2% 

versus 18,8% de estudantes nessa categoria da universidade brasileira. Isto significa que os 

estudantes da universidade portuguesa jogam mais destes jogos do que os da universidade 

brasileira. 

No que se refere à Utilização da Internet não se observaram diferenças estatísticas 

significativas (
2
=0,075; gl=1; p=0,811), entre a proporção dos estudantes das duas 

universidades. 

No que concerne ao Assistir filmes em casa também se observaram diferenças estatísticas 

significativas entre a proporção de estudantes das duas universidades (
2
=4,752; gl=1;

  

p≤0,031). Na categoria Sim obteve-se um RA de - 2,2 casos do que o esperado, de estudantes 

da universidade portuguesa, cujo percentual foi 25,3% versus 31,0% de estudantes nessa 

categoria da universidade brasileira. Isto significa que os estudantes da universidade brasileira  

assistem mais a filmes em casa do que os da universidade portuguesa. 

Relativamente ao Ir a concertos também se verificaram diferenças estatísticas significativas 

entre a proporção de estudantes das duas universidades (
2
=4,415; gl=1;

 
p≤0,039). Na 

categoria Sim obteve-se um RA de + 2,1 casos do que o esperado, de estudantes da 
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universidade portuguesa, cujo percentual foi 7,5% versus 4,7% de estudantes nessa categoria 

da universidade brasileira. Isto significa que os estudantes da universidade portuguesa vão 

mais a concertos do que os da universidade brasileira. 

Quanto à Utilização das redes sociais também foram encontradas diferenças estatísticas 

altamente significativas entre a proporção de estudantes das duas universidades (
2
=157,848; 

gl=4;
  

p≤0,000). Na categoria Instagram obteve-se um RA de - 6,2 casos, na categoria 

Snapchat -3,6 casos, na categoria Facebook + 12,2 casos e na categoria outras – 7,5 casos, 

do que o esperado, de estudantes da universidade portuguesa, cujos percentuais foram, 

respetivamente, 7,4%, 5,5%, 85,0% e 1,0% versus 22,0%, 11,4%, 51,5% e 12,4% de 

estudantes nessas categorias da universidade brasileira. Isto significa que os estudantes da 

universidade brasileira  utilizam redes mais diversificadas, do que os da universidade 

portuguesa, que utilizam preferencialmente o Facebook. 

Por último, no que diz respeito ao Tipo de filme que os estudantes mais gostam de ver, 

também se constataram diferenças estatísticas muito significativas entre a proporção de 

estudantes das duas universidades (
2
=14,100; gl=4;

  
p≤0,000). Na categoria comédia obteve-

se um RA de - 3,2 casos e na categoria Terror + 2,2 casos, do que o esperado, de estudantes 

da universidade portuguesa, cujos percentuais foram, respetivamente, 36,0% e 7,4% versus 

45,1% e 4,5% de estudantes nessas categorias da universidade brasileira. Isto significa que os 

estudantes da universidade brasileira  preferem as comédias e os estudantes da universidade 

portuguesa preferem os filmes de terror. 

6.1.10. Perfil de estilo de vida dos estudantes da universidade portuguesa por 

cursos  

Na distribuição dos estudantes portugueses (n= 533), de cada um dos cursos em estudo, pelas 

variáveis respeitantes ao Estilo de Vida, conforme podemos visualizar na tabela 16, 

constatamos que os cursos com maior proporção de estudantes enquadrados na categoria 

Muito bom, do Estilo de Vida global, eram o curso de EC (66,7%), EB (65,7%) e PSI (61,2). 

Os cursos cujos percentuais  eram mais baixos foram o curso de EI (43,8%), CD (46,7%) e 

BIO (47,7%). Apenas no curso de EE (50,0%) a maioria dos estudantes se enquadrava no 

Excelente,  não se posicionando na mesma categoria do total da amostra.  
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Na análise das dimensões do Estilo de Vida, começando pela família e amigos, a maioria dos 

estudantes de todos os cursos assinalou ter um Excelente relacionamento com a família e 

amigos. Os cursos com maior percentual nesta categoria foram os cursos de LL (83,3%), EB 

(78,9%), EC (69,2%) e de ENF (67,2%). Por outor lado, os cursos com menores proporções 

foram o de EI (40,5%), CM (45,0%) e de EE (56,5%).  Em todos os cursos a maioria dos 

estudantes enquadrou-se na categoria com maior percentual de estudantes do total da amostra. 

Em termos da prática Regular de atividade física o maior percentual de estudantes, na maioria 

dos cursos enquadra-se na categoria  Regular, tendo os maiores percentuais de estudantes sido 

os do curso de CM (42,5%) e EE (39,1%). Os menores percentuais de estudantes nesta 

categoria verificaram-se no curso de EB (26,3%) e no curso de EI (27,8%). Salientam-se os 

estudantes do curso de CD em que a maior parte dos estudantes se enquadra na categoria de 

Excelente prática (37,5%) e os cursos de ENF (42,7%), EC (41,7%) e BIO (37,1%) em que 

aconteceu o mesmo, mas na categoria Bom. É nesta categoria que se enquadra a maior parte 

dos estudantes no total da amostra. 

Relativamente à Nutrição na maior parte dos cursos, a maioria dos estudantes enquadra-se na 

categoria Muito Bom. Os cursos onde os percentuais são mais elevados são os de LL (66,7%), 

EC (60,0%) e de CD (54,5%). Em sentido contrário estavam os estudantes dos cursos de EI 

(41,0%), de PSI (44,0) e de BIO (46,8%). Apenas no curso de EE (50,0%) a maioria dos 

estudantes se localizou na categoria Bom, não estando alinhada com a maioria dos estudantes 

do total da amostra. 

Quanto ao uso de cigarro e drogas ilícitas a grande maioria dos estudantes, de todos os cursos, 

posicionou-se no Excelente, tendo os maiores percentuais sido obtidos nos cursos de LL 

(100,0%), EB (94,6%) e CM (91,7%). Por outro lado, os cursos em que esses percentuais 

eram mais baixos foram o curso de EC (62,5%), CD (67,2%) e de BIO (72,6%). Todos os 

cursos estavam alinhados com o total da amostra. 

 No que diz respeito ao consumo de álcool e condução sobre o seu efeito também a maioria 

dos estudantes de todos os cursos e do total da amostra se enquadrou na categoria Excelente 

Estilo de Vida. O percentuais mais elevados foram obtidos pelos estudantes dos cursos de LL 

(100,0%), PSI (98,7%) e EB (97,4%). Em sentido contrário estão os cursos de EE (68,2%), de 

EC (70,0%) e de CD (83,0%), que obtiveram os percentuais menos elevados. Também aqui 

todos os cursos estavam alinhados com o total da amostra. 
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No que se refere ao sono a maioria dos cursos enquadrou-se na categoria Bom, sendo que os 

cursos com maior percentual de estudantes foram o curso de PSI (48,1%), EI (42,7%) e de EC 

(41,7%), Os cursos com menor percentual foram o de EE (30,4%) e de CM (37,5%). Estes 

cursos encontram-se alinhados com o total da amostra. No entanto, 42,1% dos estudantes do 

curso de EB posicionaram-se na categoria de Excelente e maior parte dos estudantes do curso 

de BIO (40,3%), CD (35,9%) e de EI (32,4%) na categoria de Muito bom estilo de vida.   

No que concerne ao uso do cinto de segurança, a maioria dos estudantes de todos os cursos 

enquadrou-se na categoria Excelente (62,9%), no mesmo sentido do total da amostra. O 

percentual mais expressivo de estudantes registou-se nos cursos de LL (95,8%), PSI (77,5%) 

e de EI (76,1%). No lado oposto estavam os cursos de EB (65,8%), ENF (67,6%) e de EC 

(69,2%).  

Em termos da gestão do stresse, a maior parte dos estudantes da maioria dos cursos 

posicionou-se na categoria Muito bo estilo de vida. Os maiores percentuais obtiveram-se nos 

cursos de EC (58,3%), LL (54,2%) e EE (43,5). Com os menores percentuais encontravam-se 

o curso de BIO (37,1%), ENF (37,8%) e de EB (39,5%). Estes cursos estão alinhados com o 

total da amostra. Salienta-se que os cursos de CD (53,1%), EI (42,7%) e de CM (42,5%) 

enquadraram-se na categoria de Excelente.   

Relativamente à prática de sexo seguro todos os cursos se enquadraram na categoria de 

Excelente, bem como o total da amostra. Os percentuais mais expressivos observaram-se nos 

cursos de PSI (76,9%), LL (73,9%) e de EB (71,1%). No lado oposto estavam os cursos de 

EE (36,4%), EC (50,0%) e de CD (54,7%).  

Quanto ao tipo de comportamento a maior parte dos estudantes de todos os cursos 

enquadrava-se na categoria de Muito bom. Os maiores percentuais verificaram-se  nos cursos 

de EC (58,3%), de PSI (51,9%) e de CD (51,6%). Os menores percentuais constataram-se nos 

cursos de LL (37,5%), ENF (40,5%) e de BIO (41,9%). Todos os cursos estavam alinhados 

com o total da amostra. 

No que diz respeito à introspeção na forma de pensar, tensão e depressão sentidas, na maioria 

dos cursos os estudantes posicionaram-se na categoria Muito Bom. Os percentuais mais 

expressivos foram os do curso de CM (56,4%), EC (46,2%) e de ENF (45,1%). Por sua vez, 

os percentuais menos expressivos foram os do curso de BIO (40,3%), EB (43,2%) e de PSI 

(44,9%). Estes cursos situavam-se na mesma categoria do total da amostra. É de salientar que 

os estudantes dos cursos de CD (48,4%) e de EE (36,4%) se enquadraram na categoria 
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Excelente e os cursos de EI (35,5%) e de LL (45,8%) na categoria de Bom, sendo estes dois 

últimos aqueles com uma perspetiva menos positiva. 

No que se refere à satisfação com o trabalho/curso universitário ou função, constatou-se uma 

distribuição semelhante pleas categorias Bom e Muito bom. Na categoria Bom os percentuais 

são mais expressivos, destacando-se os cursos de EC (58,3%) e de LL (54,2%). Os cursos de 

EI (34,2%) e de EB (36,8%) obtiveram os percentuais mais baixos. Na categoria de Muito 

bom estão os cursos com melhor satisfação, destacando-se os cursos de CD (48,4%) e de CM 

(40,0). Com os menores percentuais de estudantes nesta categoria estão os cursos de PSI 

(34,2%) e de BIO (37,1%). Estes cursos encontravam-se alinhados com o total da amostra. 

Na ocupação dos tempos livres, a maioria dos estudantes de quase todos os cursos assinalou 

assistir a programas de TV. Os maiores percentuais foram os do curso de EB (92,1%), LL 

(75%) e ENF (67,1%). Os menores percentuais foram os do curso de CM (50,0%), CD 

(51,6%) e de EC (53,8%). Estes cursos estão alinhados com o total da amostra. No entanto, 

existem três cursos no qual a maioria dos estudantes não assistia a estes programas (CM, EC e 

EI). 

No que concerne ao hábito de ir ao teatro a maioria dos estudantes de todos os cursos não tem 

este comportamento. Os percentuais em três dos cursos é de 100% (BIO, EC e EE).Os 

percentuais são menos expressivos no curso de LL (87,5%), PSI (95,1%) e de EI (97,3%). 

Todos os cursos estão localizados na mesma categoria do total da amostra. 

O mesmo sucedeu relativamente ao ir ao cinema, no qual a maioria dos estudantes assinalou 

não ir ao cinema, embora com percentuais menos expressivos. Os maiores percentuais foram 

os do curso de CD (95,3%), LL (83,3%) e BIO (82,3%). Os menores percentuais foram os do 

curso de CM (67,5%), Enf (68,4%) e de EC (76,9%).  

Quanto ao assistir a séries, a maioria dos estudantes de uma ligeira maioria dos cursos 

assinalou que não assitia. Os percentuais mais expressivos foram os dos cursos de EB 

(76,3%), EC (69,2%) e de CD (67,2%). No lado oposto estão os cursos de BIO, ENF e LL 

todos com 50%. Estes cursos estavam alinhados com o total da amostra. Dos estudantes que 

reponderam que sim, os maiores percentuais foram os dos cursos de CM (62,5%), EE (60,9%) 

e de PSI 53,1%).  Os cursos com menores percentuais nesta categoria foram os de BIO, ENF 

e LL todos com 50,0%. 
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No que diz respeito ao assistir a competições a maioria dos estudantes de todos os cursos, 

exceto, o de CD (75,0%), assinalaram não assistir, tal como  a maioria do total da amostra. Os 

percentuais mais expressivos foram os cursos de LL (95,8%), de PSI (92,6%) e de EB 

(92,1%). No lado oposto com os menores percentuais estavam os cursos de EC (53,8%), EI 

(67,9%) e de EE (69,6%).    

No que se refere ao sair para dançar, frequentar cafés/discotecas ou encontrar amigos, a 

maioria dos estudantes, da maioria dos cursos assinalou que sim, no mesma categoria do total 

da amostra. Os percentuais mais expressivos foram os do curso de CD (67,2%), EE (65,2%) e 

de EC (61,5%). Os cursos com percentuais menos expressivos nesta categoria foram os de 

ENF e de LL, ambos com o mesmo percentual (50,0%) e de PSI (51,9%). A maioria dos 

estudantes dos cursos de BIO (53,5) e de EI (64,3%) não faz este tipo de saídas. 

No que concerne ao ir a shows, o comportamento da maioria dos estudantes em todos os 

cursos é uniforme, na categoria do não, tal como a maioria do total da amostra. Os maiores 

percentuais são os dos cursos de EE e LL (100%) e de ENF (98,7%). No lado oposto estão os 

cursos de EC (69,2%), único curso em que o percentual está abaixo dos 90% e EI (91,1%) e 

de CM (92,5%). 

Em termos dos jogos (baralho, bingo, videogames), a maioria dos estudantes de quase todos 

os cursos não apresentavam este comportamento, na mesma categoria do total da amostra. Os 

percentuais mais elevados foram obtidos pelos cursos de EB (97,4%), PSI (91,4%) e de LL 

(87,5%). Os menos elevados situavam-se nos cursos de EC (69,2%), CD (70,3%) e CM 

(72,5%). As exceções foram os cursos de EI (58,9%) e de EE (56,5%), em que a maioria dos 

estudantes se enquadrou no sim. 

Relativamente à utilização da Internet, este comportamento é comum à maioria dos estudantes 

de todos os cursos, assim como no tal da amostra. Os maiores percentuais localizavam-se nos 

cursos de EB (76,3%), BIO (71%) e de CM (65,0%). Os menores nos cursos de EC (53,8%), 

LL 854,2%) e EE (56,5%).  

Quanto ao assistir a filmes a maioria dos estudantes de todos os cursos transfere-se para a 

categoria não. Os percentuais mais expressivos foram os do curso de CD (85,9%), EI (85,7%) 

e de Ll (79,2%). No lado oposto com os percentuais menos expressivos estavam os cursos de 

EC (53,8%), CM (62,5%) e de EB (63,2%).  
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O mesmo sucedeu no que diz respeito ao ir a concertos, no qual a maioria dos estudantes de 

todos os cursos não se deslocava a estes eventos, tal como no total da amostra. Os percentuais 

mais elevados  foram os do curso de EB e LL (100%) e de EI (96,4%). Os menos elevados 

foram os do curso de CM (82,5%), EC (84,6%) e de EE (87%).  

No que se refere à utilização das redes sociais, a maioria dos estudantes de todos os cursos 

utiliza o Facebook, na mesma linha do total da amostra. Os percentuais mais expressivos 

foram os do curso de CD (95,3%), CM (92,3%) e de ENF (91,9%). Os menos expressivos 

localizaram-se no curso de EE (56,5%), BIO (79,0%) e de PSI (80,0%).  

No que concerne ao género de filme de que mais gostam, a maioria dos estudantes reparte-se 

entre o género Comédia e Aventura. No género comédia encontrava-se a maioria dos 

estudantes dos cursos de CD, CM, EB, EC, PSI. O maior percentual é o do curso de EC 

(53,8%) e o menor do curso de CM (30,8%). No género Aventura encontrava-se a maioria dos 

estudantes dos cursos de BIO, ENF, EE, EI e LL. O percentual mais expressivo foi o do curso 

de EE (50,0%) e o menor o do curso de LL (29,2%). Apenas o curso de LL optou pelo género 

Drama com o mesmo percentual do género Aventura (29,0%). 

Tabela 16: Perfil de estilo de vida dos estudantes da universidade portuguesa por curso e total da amostra 

Variáveis/Categorias BIO CD CM EB ENF EC EE EI LL PSI Fr(%) 

Categorias:            

Total do estilo de vida global 

Necessita melhorar 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

 

0,0 

4,5 

38,6 

47,7 

9,1 

 

0,0 

4,4 

22,2 

46,7 

26,7 

 

0,0 

3,0 

39,4 

54,5 

3,0 

 

0,0 

5,7 

20,0 

65,7 

8,6 

 

0,0 

4,3 

31,9 

55,3 

8,5 

 

0,0 

0,0 

0,0 

66,7 

33,3 

 

0,0 

0,0 

5,6 

33,3 

50,0 

 

0,0 

1,3 

46,3 

43,8 

8,8 

 

0,0 

0,0 

26,7 

60,0 

13,3 

 

0,0 

0,0 

32,8 

61,2 

6,0 

 

0,0 

2,8 

34,6 

52,6 

10,0 

Família e amigos 

Necessita melhorar 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

 

0,0 

0,0 

12,9 

29,0 

58,1 

 

0,0 

1,6 

12,5 

20,3 

64,1 

 

2,5 

0,0 

17,5 

35,0 

45,0 

 

10,8 

0,0 

0,0 

7,9 

78,9 

 

0,0 

1,4 

8,2 

23,3 

67,1 

 

0 

7,7 

0,0 

23,1 

69,2 

 

4.3 

0,0 

13,0 

26,1 

56,5 

 

2,7 

4,5 

14,4 

37,8 

40,5 

 

0,0 

0,0 

4,2 

12,5 

83,3 

 

0,0 

0,0 

6,2 

25,9 

67,9 

 

0,9 

1,5 

10,9 

26,3 

59,3 

Atividade física  

Necessita melhorar 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

 

9,7 

30,6 

37,1 

12,9 

8,1 

 

0,0 

7,8 

21,9 

31,3 

37,5 

 

7,5 

42,5 

20,0 

22,5 

7,5 

 

10,5 

26,3 

21,1 

21,1 

21,1 

 

10,7 

24,0 

42,7 

8,0 

14,7 

 

16,7 

8,3 

41,7 

33,3 

0,0 

 

4,3 

39,1 

30,4 

21,7 

4,3 

 

21,3 

27,8 

26,9 

16,7 

7,4 

 

4,2 

33,3 

29,2 

8.3 

25,0 

 

24,1 

32,9 

30,4 

6,3 

6,3 

 

12,6 

26,8 

29,5 

15,9 

13,3 

Nutrição 

Necessita melhorar 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

 

0,0 

1,6 

21,0 

46,8 

16,1 

 

0,0 

3,6 

16,4 

54,5 

25,5 

 

0,0 

2,6 

21,1 

47,4 

28,9 

 

2,8 

2,8 

25,0 

52,8 

16,7 

 

0,0 

3,1 

26,2 

50,8 

20,0 

 

0,0 

0,0 

20,0 

60,0 

20,0 

 

0,0 

4,5 

50,0 

40,9 

4,5 

 

2,9 

6,7 

35,2 

41,0 

14,3 

 

0,0 

0,0 

27,8 

66,7 

5,6 

 

1,3 

1,3 

30,7 

44,0 

22,7 

 

0,9 

3,0 

25,1 

43,5 

16,9 

Cigarro e drogas  

Necessita melhorar 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

 

0,0 

0,0 

1,6 

16,1 

72,6 

 

0,0 

1,6 

7,8 

12,5 

67,2 

 

0,0 

2,8 

0,0 

5,6 

91,7 

 

0,0 

0,0 

0,0 

5,4 

94,6 

 

0,0 

0,0 

3,0 

6,1 

90,9 

 

0,0 

0,0 

37,5 

0,0 

62,5 

 

0,0 

0,0 

0,0 

10,0 

90,0 

 

0,0 

0,0 

5,7 

11,3 

83,0 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

 

0,0 

0,0 

2,6 

7,9 

89,5 

 

0,0 

0,4 

3,6 

8,6 

78,0 
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Tabela 16: Perfil de estilo de vida dos estudantes da universidade portuguesa por curso e total da amostra 

(continuação) 

Variáveis/Categorias BIO CD CM EB ENF EC EE EI LL PSI Fr(%) 

Sono  

Necessita melhorar 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

 

0,0 

9,7 

27,4 

40,3 

22,6 

 

3,1 

4,7 

25,0 

35,9 

29,7 

 

2,5 

2,5 

37,5 

30,0 

27,5 

 

7,9 

5,3 

26,3 

18,4 

42,1 

 

1,3 

5,3 

41,3 

20,0 

32,0 

 

0,0 

8,3 

41,7 

33,3 

16,7 

 

4,3 

8,7 

30,4 

30,4 

26,1 

 

1,8 

14,4 

24,3 

32,4 

27,0 

 

8,3 

4,2 

41,7 

29,2 

16,7 

 

1,3 

8,9 

48,1 

22,8 

19,0 

 

2,4 

8,1 

33,0 

28,9 

26,5 

Cinto de segurança  

Necessita melhorar 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

 

0,0 

3,2 

4,8 

11,3 

80,6 

 

0,0 

0,0 

9,4 

14,1 

75,0 

 

2,6 

0,0 

7,7 

5,1 

84,6 

 

2,6 

5,3 

13,2 

13,2 

65,8 

 

0,0 

2,7 

8,1 

21,6 

67,6 

 

7,7 

7,7 

7,7 

7,7 

69,2 

 

4,3 

0 

4,3 

21,7 

69,6 

 

0,9 

1,8 

10,1 

11,0 

76,1 

 

0,0 

0,0 

0,0 

4,2 

95,8 

 

1,3 

2,5 

5,0 

13,8 

77,5 

 

1,1 

2,1 

7,5 

12,9 

74,9 

Stresse 

Necessita melhorar 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

       Excelente 

 

0,0 

4,8 

29,0 

37,1 

27,4 

 

0,0 

1,6 

7,8 

34,4 

53,1 

 

0,0 

2,5 

25,0 

30,0 

42,5 

 

0,0 

2,6 

21,1 

39,5 

36,8 

 

0,0 

0,0 

32,4 

37,8 

29,7 

 

0,0 

0,0 

8,3 

58,3 

33,3 

 

4,3 

0,0 

13,0 

43,5 

39,1 

 

0,0 

3,6 

20,9 

32,7 

42,7 

 

0,0 

0,0 

8,3 

54,2 

37,5 

 

1,3 

2,5 

23,8 

40,0 

32,5 

 

0,4 

2,3 

21,2 

37,1 

37,3 

Sexo seguro  

        Necessita melhorar 

        Regular 

        Bom 

        Muito Bom 

        Excelente 

 

4,8 

0,0 

6,5 

12,9 

66,1 

 

4,7 

7,8 

7,8 

18,8 

54,7 

 

2,5 

0,0 

15,0 

17,5 

65,0 

 

0,0 

0,0 

10,5 

18,4 

71,1 

 

4,1 

6,8 

9,5 

10,8 

68,9 

 

0,0 

0,0 

30,0 

20,0 

50,0 

 

9,1 

4,5 

22,7 

27,3 

36,4 

 

9,9 

5,0 

12,9 

8,9 

63,4 

 

0,0 

0,0 

4,3 

21,7 

73,9 

 

0,0 

6,4 

5,1 

11,5 

76,9 

 

4,1 

3,9 

9,8 

13,7 

62,7 

Tipo de comportamento  

        Necessita melhorar 

        Regular 

        Bom  

        Muito Bom 

        Excelente 

 

1,6 

8,1 

32,3 

41,9 

16,1 

 

0,0 

3,1 

20,3 

51,6 

21,9 

 

 0,0 

5,0 

32,5 

45,0 

17,5 

 

 0,0 

2,6 

15,8 

47,4 

34,2 

 

 0,0 

6,8 

31,1 

40,5 

21,6 

 

0,0 

8,3 

16,7 

58,3 

16,7 

 

4,3 

0,0 

13,0 

47,8 

34,8 

 

3,6 

7,3 

26,4 

43,6 

19,1 

 

 0,0 

12,5 

33,3 

37,5 

16,7 

 

0,0 

1,3 

30,4 

51,9 

16,5 

 

1,1 

5,3 

26,5 

45,2 

20,3 

Introspecção  

        Necessita melhorar 

        Regular 

        Bom 

        Muito Bom 

        Excelente 

 

0,0 

8,1 

33,9 

40,3 

17,7 

 

0,0 

1,6 

14,1 

32,8 

48,4 

 

0,0 

2,6 

17,9 

56,4 

23,1 

 

2,7 

0,0 

29,7 

43,2 

24,3 

 

0,0 

1,4 

35,2 

45,1 

18,3 

 

0,0 

0,0 

38,5 

46,2 

15,4 

 

4,5 

0,0 

27,3 

31,8 

36,4 

 

0,0 

2,8 

35,5 

31,8 

29,9 

 

0,0 

4,2 

45,8 

33,3 

16,7 

 

1,3 

1,3 

28,2 

44,9 

24,4 

 

0,6 

2,4 

29,1 

38,6 

25,9 

Trabalho  

        Necessita melhorar 

        Regular 

        Bom 

        Muito Bom 

        Excelente 

 

0,0 

12,9 

32,3 

37,1 

17,7 

 

0,0 

6,3 

15,6 

48,4 

26,6 

 

2,5 

5,0 

40,0 

40,0 

12,5 

 

2,6 

7,9 

36,8 

31,6 

21,1 

 

2,6 

5,3 

30,3 

38,2 

23,7 

 

0,0 

8,3 

58,3 

16,7 

16,7 

 

4,3 

4,3 

39,1 

30,4 

21,7 

 

1,8 

9,9 

34,2 

32,4 

21,6 

 

0,0 

4,2 

54,2 

16,7 

25.0 

 

1,3 

5,1 

32,9 

34,2 

26,6 

 

0,6 

2,4 

29,1 

38,6 

25,9 

 

Ocupação de tempos livres: 

 

           

Assistir à TV/ouvir música  

       Não 

       Sim 

 

37,1 

62,9 

 

48,4 

51,6 

 

50,0 

50,0 

 

7,9 

92,1 

 

32,9 

67,1 

 

46,2 

53,8 

 

52,2 

47,8 

 

56,3 

43,8 

 

25,0 

75,0 

 

37,5 

62,5 

 

41,1 

58,7 

Ir ao teatro 

        Não 

        Sim 

 

100 

0,0 

 

98,4 

1,6 

 

97,5 

2,5 

 

97,4 

2,6 

 

98,7 

1,3 

 

100 

0,0 

 

100 

0,0 

 

97,3 

2,7 

 

87,5 

12,5 

 

95,1 

4,9 

 

97,4 

2,6 

Ir ao cinema 

        Não 

        Sim 

 

82,3 

17,7 

 

95,3 

4,7 

 

67,5 

32,5 

 

78,9 

21,1 

 

68,4 

31,6 

 

76,9 

23,1 

 

78,3 

21,7 

 

78,6 

21,4 

 

83,3 

16,7 

 

72,8 

27,2 

 

78,0 

22,0 

Assistir séries em casa  

        Não 

        Sim 

 

50 

50 

 

67,2 

32,8 

 

37,5 

62,5 

 

76,3 

23,7 

 

50,0 

50,0 

 

69,2 

30,8 

 

39,1 

60,9 

 

50,9 

49,1 

 

50,0 

50,0 

 

46,9 

53,1 

 

52,7 

47,3 
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Tabela 16: Perfil de estilo de vida dos estudantes da universidade portuguesa por curso e total da amostra 

(continuação) 

Variáveis/Categorias BIO CD CM EB ENF EC EE EI LL PSI Fr(%) 

Sair para dançar/frequentar cafés/ 

discotecas/encontrar amigos 

        Não 

        Sim 

 

 

53,2 

46,8 

 

 

32,8 

67,2 

 

 

40,0 

60,0 

 

 

39,5 

60,5 

 

 

50,0 

50,0 

 

 

38,5 

61,5 

 

 

34,8 

65,2 

 

 

64,3 

35,7 

 

 

50,0 

50,0 

 

 

48,1 

51,9 

 

 

48,6 

51,4 

Ir a shows 

        Não 

        Sim 

 

98,4 

1,6 

 

95,3 

4,7 

 

92,5 

7,5 

 

94,7 

5,3 

 

98,7 

1,3 

 

69,2 

30,8 

 

100 

0,0 

 

91,1 

8,9 

 

100 

0,0 

 

93,8 

6,2 

 

94,6 

5,4 

Jogos(baralho,bingo/vídeo game) 

        Não 

        Sim 

 

82,3 

17,7 

 

70,3 

29,7 

 

72,5 

27,5 

 

97,4 

2,6 

 

86,8 

13,2 

 

69,2 

30,8 

 

43,5 

56,5 

 

41,1 

58,9 

 

87,5 

12,5 

 

91,4 

8,6 

 

72,8 

27,2 

Internet 

        Não 

        Sim 

 

29,0 

71,0 

 

37,5 

62,5 

 

35,0 

65,0 

 

23,7 

76,3 

 

36,8 

63,2 

 

46,2 

53,8 

 

43,5 

56,5 

 

38,4 

61,6 

 

45,8 

54,2 

 

38,3 

61,7 

 

36,4 

63,6 

Assistir Filmes em casa  

        Não 

        Sim 

 

67,7 

30,6 

 

85,9 

14,1 

 

62,5 

37,5 

 

63,2 

36,8 

 

72,4 

27,6 

 

53,8 

46,2 

 

65,2 

34,8 

 

85,7 

14,3 

 

79,2 

20,8 

 

74,1 

25,9 

 

74,7 

25,1 

Ir a concertos  

        Não 

        Sim 

 

93,5 

6,5 

 

93,8 

6,3 

 

82,5 

17,5 

 

100 

0,0 

 

89,5 

10,5 

 

84,6 

15,4 

 

87,0 

13,0 

 

96,4 

3,6 

 

100 

0,0 

 

90,1 

9,9 

 

92,5 

7,5 

Redes socias mais utilizadas: 

        Instagram  

        Snapchat 

        Facebook 

        Twiter 

        Outra 

 

12,9 

3,2 

79,0 

3,2 

1,6 

 

4,7 

0,0 

95,3 

0,0 

0,0 

 

5,1 

0,0 

92,3 

2,6 

0,0 

 

13,5 

2,7 

81,1 

2,7 

0,0 

 

4,1 

4,1 

91,9 

0,0 

0,0 

 

8,3 

0,0 

83,3 

0,0 

8,3 

 

8,7 

21,7 

56,5 

4,3 

8,7 

 

0,9 

13,5 

85,6 

0,0 

0,0 

 

8,7 

4,3 

87,0 

0,0 

0,0 

 

15,0 

2,5 

80,0 

1,3 

1,3 

 

7,3 

5,4 

83,7 

1,1 

0,9 

Gênero de filme que mais gosta: 

       Comédia  

       Aventura/ação 

       Drama 

       Ficção 

       Terror 

 

32,3 

33,9 

8,1 

19,4 

4,8 

 

43,8 

35,9 

6,3 

6,3 

7,8 

 

30,8 

25,6 

17,9 

15,4 

10,3 

 

52,6 

21,1 

15,8 

2,6 

7,9 

 

33,3 

38,7 

14,7 

4,0 

9,3 

 

53,8 

30,8 

0 

7,7 

7,7 

 

40,9 

50,0 

4,5 

4,5 

0 

 

26,1 

40,5 

9,0 

18,9 

5,4 

 

25,0 

29,2 

29,2 

12,5 

4,2 

 

42,0 

23,5 

18,5 

4,9 

11,1 

 

35,6 

33,2 

12,4 

10,5 

7,3 

Legenda: BIO - Biologia; CD - Ciências do Desporto; CM - Comunicação e Multimédia; EB - Ensino Básico; ENF - Enfermagem; EC - 
Engenharia Civil; EE - Engenharia Eletrotécnica; EI - Engenharia Informática; LL - Línguas e Literatura; PSI - Psicologia.  

Para testar a H3 - Existe diferença entre o perfil de estilo de vida (questionário “Estilo de Vida 

Fantástico”, Añez et al., 2008), as suas dimensões (família e amigos, atividade física, 

nutrição, cigarro e drogas, álcool, sono, cinto de segurança, stresse e sexo seguro, tipo de 

comportamento, introspecção e trabalho), bem como a ocupação de tempos livres, redes 

sociais utilizadas e filmes preferidos dos estudantes que frequentavam os diferentes cursos. 

Procedemos à realização dos testes estatísticos de 
2
 e t de Student.  

A pontuação do estilo de vida global difere significativamente entre os cursos (KW:18,446; 

gl=9;  p=0,030), sendo que os cursos que obtiveram a maior média de ordenação foram o 

curso de CD (247,87), de EB (221,43) e de LL (201,03). Os cursos com menor média de 

ordenação foram o de EC (135,71), de EI (171,24) e de CM (178,24). Os estudantes dos 

primeiros cursos eram os que apresentavam um melhor estilo de vida. 

Observamos diferenças estatísticas significativas entre a pontuação da dimensão Família e 

amigos dos diversos cursos (KW:34,969; gl=9;  p=0,000). As médias de ordenação mais 
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expressivas foram as dos cursos de EB (315,42), de LL (325,54) e de ENF (290,05). No lado 

oposto encontravam-se os cursos de CM (221,19), de EI (216,86) e de EE (237,63). Os 

estudantes dos primeiros cursos foram aqueles que apresentavam uma melhor relação com a 

família e amigos.  

Também foram encontradas diferenças estatísticas significativas entre a pontuação da 

dimensão Atividade física ds diferentes cursos (KW:73,122; gl=9;  p=0,000). As médias de 

ordenação mais elevadas foram as dos cursos de CD (395,50), de EB (290,16) e de LL 

(282,15). As médias de ordenação menos elevadas encontravam-se nos cursos de PSI 

(196,64), EI (229,22) e de CM (242,84). Os estudantes dos primeiros cursos eram os que 

apresentavam um melhor estilo de vida relacionado com a prática de atividade física. 

Verificamos diferenças estatísticas significativas entre a pontuação da dimensão Nutrição dos 

diversos cursos (KW:18,958; gl=9;  p=0,026). As médias de ordenação mais expressivas 

foram as dos cursos de CD (278,86), de EC (275,65) e de CM (271,29). No lado oposto 

encontravam-se os cursos de EE (174,61), de EI (208,40) e de LL (217,33). Os estudantes dos 

primeiros cursos eram aqueles que apresentavam uma melhor nutrição.  

Não se constaram diferenças estatísticas significativas entre os diferentes cursos quanto ao 

estilo de vida relativo às drogas (KW:14,514; gl=9;  p=0,105). 

A pontuação da dimensão Álcool difere significativamente entre os cursos (KW:23,850; 

gl=9;  p=0,005), sendo que os cursos que obtiveram a maior média de ordenação foram o 

curso de EB (278,21), de PSI (275,81) e de ENF (265,86). Os cursos com menor média de 

ordenação foram o de EE (161,59), de EC (207,15) e de CD (207,99). Os estudantes dos 

primeiros cursos eram os que apresentavam um melhor estilo de vida respeitante ao consumo 

de álcool. 

Não se observaram diferenças estatísticas significativas entre os diferentes cursos quanto ao 

estilo de vida relativo ao sono (KW:9,517; gl=9;  p=0,391). 

Também não foram encontradas diferenças estatísticas significativas entre os diferentes 

cursos quanto ao estilo de vida respeitante à utilização do cinto de segurança  (KW:13,530; 

gl=9;  p=0,140). 

Verificamos diferenças estatísticas significativas entre a pontuação da dimensão Stresse dos 

diversos cursos (KW:20,862; gl=9; p=0,013). As médias de ordenação mais expressivas 

foram as dos cursos de CD (328,99), de EC (293,33) e de EI (272,49). No lado oposto 
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encontravam-se os cursos de BIO (226,92), de ENF (235,95) e de PSI (243,08). Os estudantes 

dos primeiros cursos eram aqueles que apresentavam uma melhor gestão do stresse.  

Constatamos diferenças estatísticas significativas entre a pontuação da dimensão Sexo dos 

diversos cursos (KW:20,107; gl=9;  p=0,017). As médias de ordenação mais elevadas foram 

as dos cursos de LL (279,70), de PSI (278,99) e de BIO (270,07). No lado oposto 

encontravam-se os cursos de EE (176,34), de CD (231,23) e de EC (215,00). Os estudantes 

dos primeiros cursos eram aqueles que apresentavam melhores práticas de sexo seguro.  

A pontuação da dimensão Comportamento difere significativamente entre os cursos 

(KW:19,262; gl=9; p=0,023), sendo que os cursos que obtiveram a maior média de ordenação 

foram o curso de EB (328,17), de EE (321,87) e de CD (286,04). Os cursos com menor média 

de ordenação foram o de BIO (225,59), de LL (226,52) e de EI (248,63). Os estudantes dos 

primeiros cursos eram os que apresentavam um melhor estilo de vida respeitante ao 

comportamento pessoal. 

Observamos diferenças estatísticas significativas entre a pontuação da dimensão Introspeção 

dos diversos cursos (KW:30,047; gl=9;  p=0,000). As médias de ordenação mais expressivas 

foram as dos cursos de CD (337,06), de EC (274,57) e de CM (272,87). No lado oposto 

encontravam-se os cursos de LL (202,13), de BIO (214,02) e de ENF (232,73). Os estudantes 

dos primeiros cursos foram aqueles que apresentavam uma melhor estilo de vida relativo à 

introspeção.  

Não se verificaram diferenças estatísticas significativas entre os diferentes cursos quanto à 

dimensão respeitante à satisfação com o Trabalho (KW:9,517; gl=9;  p=0,391). 

Não se constataram diferenças estatísticas significativas entre a pontuação global do Estilo 

de Vida dos diferentes anos em estudo (KW=2,668; gl=2; p≤0,264), entre a pontuação da 

dimensão família e amigos dos diferentes anos (KW=0,241; gl=2; p≤0,887), entre a 

dimensão Atividade Física e anos (KW=4,780; gl=2; p≤0,092), nutrição entre os anos 

(KW=3,140; gl=2; p≤00,208), entre a dimensão drogas dos diferentes anos (KW=0,668 ; 

gl=2; p≤0,716), entre a dimensão Sono  dos diferentes anos (KW=2,234; gl=2; p≤0,745), 

entre a dimensão Cinto de segurança dos diferentes anos (KW=2,834; gl=2; p≤0,242), entre 

a dimensão Stress dos diferentes anos (KW=0,087; gl=2; p≤0,958), entre a dimensão prática 

de sexo seguro dos diferentes anos (KW=5,157; gl=2; p≤0,076), entre a dimensão tipo de 

comportamento dos diferentes anos (KW=3,438; gl=2; p≤0,179, entre a dimensão 
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Introspecção dos diferentes anos (KW:1,721; gl=2; p≤0,423), entre a dimensão satisfação 

com o Trabalho/estudos dos diferentes anos (KW:5,453; gl=2; p≤0,065). 

Na análise do cruzamento para teste entre a ocupação de tempos livres dos diferentes anos 

dos cursos, não se observaram diferenças estatísticas significativas, nas seguintes variáveis: 

assistir TV (
2
:0,585; gl=2 p≤0,747), ir ao teatro (

2
:0,988; gl=2;  p≤0,610), assistir séries 

(
2
:1,078; gl=2; p≤0,583), assistir competições desportivas (

2
:0,513; gl=2; p≤0,774), sair 

para dançar (
2
:3,601; gl=2 p≤0,165), ir a shows (

2
:0,476; gl=2;  p≤0,788), jogar jogos 

(
2
:0,636; gl=2; p≤0,727), utilizar Internet (

2
:0,258; gl=2;  p≤0,000), assistir a filmes em 

casa (
2
:2,530; gl=2;  p≤0,282) e ir a concertos (

2
:2,285; gl=2;  p≤0,319).     

Por sua vez, foram encontradas diferenças estatísticas significativas no cruzamento entre a 

variável Ir ao cinema dos diferentes anos (
2
:8,999; gl=2; p≤0,011),  tendo o 2º ano obtido 

um resíduo ajustado de +3,0 casos de estudantes que vão ao cinema, com uma porporção de 

87,5%. Estes estudantes eram os que mais iam ao cinema. 

O comportamento de Assistir a televisão difere significativamente entre os estudantes dos 

diferentes cursos (
2
:37,465; gl=9; p≤0,000), tendo o curso de EB obtido um RA de +4,3 

casos observados do que o esperado (92,1%) e o curso de EI -3,7 casos que o esperado 

(43,8%). Portanto o curso em que os estudantes viam mais TV era o de EB e o que menos 

viam os do curso de EI. 

Não foram encontradas diferenças estatísticas significativas quanto ao comportamento de Ir 

ao Teatro entre os estudantes dos diferentes cursos  (
2
:14,281; gl=9; p≤0,113). 

Observaram-se diferenças estatísticas significativas entre o comportamento de Ir ao cinema 

dos estudantes dos diferentes cursos (
2
:20,204; gl=9; p≤0,017). O curso de CD obteve um 

resíduo ajustado de -3,6 casos do que o esperado (4,7%) e o curso de ENF um RA de +2,2 

casos do que o esperado (31,6%).  Ou seja, os estudantes de ENF eram os que mais iam ao 

cinema. 

Verificaram-se diferenças estatísticas significativas entre o comportamento de Assistir a 

séries em casa dos estudantes dos diferentes cursos (
2
:22,432; gl=9; p≤0,008).  O curso de 

CD obteve um RA de -2,5 (32,8%), o curso de  EB um RA de -3,0  (23,7%) e o curso de CM 

um RA de +2,0 casos do que o esperado. Isto significa que os estudantes dos dois primeiros 

cursos eram os que menos assistiam a séries em casa, enquanto os estudantes do último cursos 

os que mais realizavam este comportamento.  
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Também se constataram diferenças estatísticas altamente significativas entre o 

comportamento de Assistir a eventos desportivos dos estudantes dos diferentes cursos 

(
2
:127,918; gl=9; p≤0,000). O curso de  BIO obteve um RA de -2,4 casos (12,9%), o curso 

de EB um RA de -2,5 casos (7,9%), o curso de  ENF um RA de -2,9 casos (11,8%), o curso 

de LL um RA de -2,4 (4,2%) e o curso de PSI um RA de -4,0 casos (7,4%) e o curso de CD 

um RA de +9,8 casos de estudantes do que o esperado (75,0%). Assim os estudantes do curso 

de PSI eram os que menos assistiam a eventos desportivos, enquanto os estudantes do curso 

de CD os que mais assistiam.  

Não se observaram diferenças estatísticas significativas entre o comportamento de Sair para 

dançar dos estudantes dos diferentes  cursos (
2
:22,777; gl=9; p≤0,007). O curso de EI 

obteve um RA de -3,7 casos (35,7%) e o curso de CD obteve um RA de +2,7 casos de 

estudantes do que o esperado (67,2%). Os estudantes do curso de EI eram os que menos saiam 

para dançar, enquanto os de CD os que mais saiam. 

Existem diferenças estatísticas significativas entre o comportamento de Ir a shows dos 

estudantes dos diferentes cursos (
2
:26,329; gl=9; p≤0,002). O curso de EC obteve um RA de 

+4,1 casos de estudantes do que o esperado (30,8%). Estes estudantes eram os que mais 

assistiam a estes shows. 

Também foram encontradas diferenças estatísticas altamente significativas entre o 

comportamento de jogar Jogos dos estudantes dos diferentes cursos (
2
:105,860; gl=9; 

p≤0,000).  O curso de EB obteve um RA de -3,5 casos (2,6%), o curso de ENF um RA de -3,0 

casos (13,2%), o curso de EE um RA de +3,2 casos (56,5%) e o curso de EI um RA de +8,5 

casos do que o esperado (58,9%). Os seja, os estudantes do curso de EB e de ENF eram os 

que menso jogavam jogos, enquanto os estudantes dos cursos de EE e EI os que mais 

jogavam.   

Relativamente à utilização da Internet não se verificaram diferenças estatísticas significativas 

entre os estudantes dos diferentes cursos (
2
:6,451; gl=9; p≤0,694). 

Por sua vez, constataram-se diferenças altamente significativas entre o comportamento de 

Assistir a filmes dos diferentes cursos (
2
:23,037; gl=9; p≤0,006). O curso de CD registou 

um RA de -2,2 casos (14,1%) e o o curso de  EI um RA de -3,0 casos de estudantes do que o 

esperado (14,3%). Isto significa que os estudantes do curso de CDe EI eram os que menos 

assistiam a filmes. 
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Também se constataram diferenças estatísticas significativas entre o comportamento de Ir a 

concertos dos estudantes dos diferentes cursos (
2
:17,363; gl=9; p≤0,043).  Os estudantes do 

curso que mais iam a concertos foram os do curso de CM com um RA de +2,5 casos do que o 

esperado (17,5%). 

Observaram-se diferenças estatísticas altamente significativas entre o comportamento de 

utilização das Redes sociais dos estudantes dos diferentes cursos (
2
:90,389; gl=36 p≤0,000). 

O curso que menos utiliza o Instagram era o de EI que registou um RA de -3,0 casos (0,9%) e 

o curso que mais utilizava o Instagram era o de  PSI que obteve um RA de +2,8 casos de 

estudantes do que o esperado (15%). O curso que menos utilizava o Snapchat era o de  CD 

que obteve um RA de -2,1 casos (0,0%) e o que mais utilizava o Snapchat era o de EE que 

obteve um RA de +3,5 casos  (21,7%) e de EI que registou um RA de +4,1 casos do que o 

esperado (13,5%). O curso de EE utilizava menos o  Facebook, tendo registado um RA de -

3,9 casos do que o esperado (56,5%) e o que mais utilizava, o curso de CD que obteve um RA 

de +2,5 casos de estudantes do que o esperado (95,3%).  

Sobre a preferência pelo tipo de filme entre os estudantes dos diferentes cursos foram 

encontradas diferenças estatísticas significativas (
2
:63,832; gl=36 p≤0,002). Os estudantes 

do curso de EI (26,1%) eram os que menos preferência tinham por comédias, tendo registado 

um RA de -2,4 casos, enquanto os do curso de EB preferiam assistir a comédias, tendo obtido 

um RA de +2,2 casos (52,6%); os estudantes do curso de PSI obtiveram um RA de -2,1 casos 

na preferência pelos filmes de aventura (23,5%); os estudantes do curso de LL demonstraram 

mais preferência pelo drama, tendo obtido um RA de +2,5 casos do que o esperado (29,2%); 

os estudantes do curso de ENF têm menos preferência pela ficção, tendo registado um RA de 

-2,0 casos (4,0%), os do do curso de BIO demonstraram mais preferência pela ficção, 

obtiveram um RA de +2,4 casos (19,7%) e de EI obtiveram um RA de +3,2 casos do que o 

esperado (18,9%). 

Também se verificaram diferenças estatísticas significativas quanto à utilização das Redes 

sociais entre os estudantes que frequentavam os diferentes anos dos cursos (
2
:16,134; gl=8;  

p≤0,0,039). Os estudantes do 3º ano dos cursos obtiveram um  RA de -1,6 casos (4,4%), 

utilizando menos o Instagram, enquanto que os estudantes do 2º ano dos cursos registaram um 

RA de +3,0 casos do que o esperado de estudantes que utilizavam mais o Instagram (13,5%). 
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6.1.11. Perfil de estilo de vida dos estudantes da universidade brasileira por curso 

Na amostra dos estudantes brasileiros (n=707), conforme podemos visualizar na tabela 17, a 

maioria dos estudantes (50,8%) se enquadrou na categoria geral de um estilo de vida “muito 

bom”, assim como a maioria dos cursos (BIO, EF, PED, ENF, EC, EI, LL e PSI), indicando 

que o estilo de vida proporciona adequada influência para a saúde e o curso em destaque foi o 

de EC (64,3%).  

Na análise das categorias específicas, começando por família e amigos, 55,3% dos estudantes 

está “excelente” assim como todos os cursos, principalmente os estudantes do curso de LL 

(72,6%). Por outor lado, o curso com menor proporção foi CC (38,6%) 

Sobre a atividade física, 28,2% dos estudantes está na categoria de uma atividade física 

“regular” e a maioria dos cursos na categoria “bom” (BIO, PED, ENF, EE, LL e PSI), o curso 

de CD na categoria “muito bom” (34,1%). 

Na nutrição, 39,4% dos estudantes tem sua nutrição “muito boa” assim como a maioria dos 

cursos (BIO, CRT, PED, ENF, EE, LL e PSI), bem como em destaque o curso de PSI 

(52,5%), em contrapartida o curso em menor proporção é o de TSC (28,6%). 

Sobre o uso de cigarro e drogas, 97,2% dos estudantes estão “excelente”, assim como todos os 

cursos e três cursos em destaque com 100%, BIO, PED e TSC. 

No consumo de álcool, 97,2% dos estudantes se encontra na categoria “excelente”, assim 

como todos os cursos e quatro cursos em destaque com 100%), BIO, CM, TRC e PSI. 

Respeitante ao sono, 31,1% da amostra tem um sono “bom”, assim como a maioria dos cursos 

(BIO, EF, CRT, ENF, EE, EI e PSI) e o curso de PED “excelente” (38,8%), o curso com 

maior proporção de alunos que precisam melhorar no quesito sono é o de BIO (10,2%). 

Quanto ao cinto de segurança, 62,9% dos estudantes está na categoria “excelente”, bem como 

todos os cursos e o curso em destaque é o de TSC (73,7%). 

Na questão do stresse, 40,2% dos estudantes estão “muito bom”, assim como os cursos (BIO, 

CRT, PED, EC, EE, EI, LL e PSI) e o curso de ENF “excelente” (34,0%).  

Sobre o sexo seguro, 57,4% dos estudantes e todos os cursos estão “excelente”, bem como em 

maior proporção o curso de TSC (68,4%), a menor proporção se encontra no curso de EF 

(37,2%). 
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Sobre o tipo de comportamento, 35,6% dos estudantes se enquadra no “muito bom” e a 

maioria dos cursos na categoria “bom” (BIO, EF, CRT, PED, EC e LL). 

Na introspecção, 42,0% dos estudantes está no “muito bom” assim como todos os cursos com 

exceção do curso de EF que está “excelente” (35,6%). 

No trabalho/curso universitário, 29,1% dos estudantes está na categoria “excelente”, mas a 

maioria dos cursos está na categoria “bom” (BIO, EF, CRT, PED, EE e EI). 

Na ocupação dos tempos livres, 51,6% dos estudantes afirma assistir TV/ouvir músicas, 

principalmente o curso de BIO (65,6%), porém a maior proporção dos cursos afirma não 

assistir (EF, CRT, PED, EC, EI e LL). 

Sobre o teatro, 94,1% do total dos estudantes afirma não frequentar, assim como a maior 

proporção de todos os cursos. 

Sobre a preferência em frequentar ao cinema em tempos livres, 76,9% dos estudantes afirma 

não frequentar, assim como em todos os cursos. 

Sobre assistir séries em casa 56,3% do total dos estudantes afirma não utilizar seu tempo livre 

para este fim, assim como a maior porporção de todos os cursos,com exceção de dois, o curso 

de LL (53%) e EC (52,1%).  

Sobre assistir competições desportivas 86,6% dos estudantes afirma não assistir, assim como 

a maior proporção de todos os cursos. 

Sobre a opção de sair para dançar/frequentar cafés/discotecas/encontrar amigos 80,2% afirma 

não utilizar seus tempos livres para este fim, assim como a maior proporção dos cursos.  

Assim como da mesma forma a maioria dos estudantes 96,2% e de todos os cursos afirmam 

não ir a shows, e no mesmo caso 81,2% dos estudantes não joga baralho, bingo/videogame, 

assim como a maioria dos cursos. Já na opção de utilizar seu tempo livre para navegar na 

internet, já acontece o oposto pois, a afirmativa acontece em maior proporção tanto no total 

64,4%, como na maior proporção de todos os cursos, com exceção do curso de TSC. 

Na opção de utilizar seu tempo livre para assistir filme em casa, a maioria dos estudantes 

69,0% e cursos,  não assiste filmes em casa, porém, o único curso que afirmou assistir filmes 

em casa foi o de PED (50,9%).  

Sobre ir a concertos, 95,3% dos estudantes e todos os cursos não vão a concertos em seus 

tempos livres, em destaque o curso de TSC que 100% afirmou não ir a concertos.  
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Sobre as redes sociais mais utilizadas, 51,5% utiliza mais o Facebook, assim como todos os 

cursos, e destes, mais o curso de PED (66%). O gênero de filme mais apreciado é o de 

comédia (45,1%) assim como nos cursos (BIO, CRT, PED, ENF, EC, LL e PSI) e bem 

evidenciado no curso de TSC (70%). 

Tabela 17: Perfil de estilo de vida dos estudantes da universidade brasileira por curso e total  

Variáveis/Categorias BIO EF CRT PED ENF EC TSC CC LL PSI Total(%) 

Categorias:            

Total do estilo de vida 

Necessita melhorar 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

 

0,0 

7,5 

32,5 

42,5 

17,5 

 

0,0 

12,5 

31,3 

43,8 

12,5 

 

0,0 

0,0 

60,0 

40,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

44,4 

44,4 

11,1 

 

0,0 

5,7 

25,3 

54,0 

14,9 

 

0,0 

4,8 

19,0,0 

64,3 

11,9 

 

0,0 

  0,0 

53,8 

46,2 

0,0 

 

0,0 

11,8 

20,6 

47,1 

20,6 

 

0,0 

2,6 

26,3 

57,9 

13,2 

 

1,4 

1,4 

14,1 

29,6 

14,1 

 

0,3 

5,8 

27,9 

50,8 

15,3 

Família e amigos 

Necessita melhorar 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

 

1,6 

3,2 

14,5 

30,6 

50,0 

 

0,0 

2,2 

17,8 

26,7 

53,3 

 

0,0 

2,7 

5,4 

29,7 

62,2 

 

2,0 

2,0 

5,9 

37,3 

52,9 

 

1,3 

2,5 

9,6 

25,5 

61,1 

 

0,0 

0,0 

20,0 

32,9 

47,1 

 

  0,0 

  0,0 

5,3 

42,1 

52,6 

 

0,0 

4,0 

18,8 

38,6 

38,6 

 

0,0 

1,6 

8,1 

17,7 

72,6 

 

0,0 

1,5 

16,9 

16,9 

64,6 

 

0,6 

2,2 

13,0 

28,8 

55,3 

Atividade física  

Necessita melhorar 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

 

16,9 

28,8 

28,8 

11,9 

13,6 

 

4,9 

14,6 

19,5 

34,1 

26,8 

 

13,9 

27,8 

33,3 

11,1 

13,9 

 

15,7 

29,4 

31,4 

11,8 

11,8 

 

23,7 

27,6 

28,3 

11,2 

9,2 

 

13,2 

30,9 

23,5 

27,9 

4,4 

 

31,6 

31,6 

31,6 

0,0 

5,3 

 

25,5 

28,4 

17,6 

16,7 

11,8 

 

19,4 

29,0 

30,6 

17,7 

3,2 

 

15,4 

32,3 

32,3 

15,4 

4,6 

 

18,9 

28,2 

26,9 

16,0 

9,9 

Nutrição 

Necessita melhorar 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

 

1,9 

14,8 

20,4 

42,6 

20,4 

 

0,0 

7,1 

35,7 

33,3 

23,8 

 

0,0 

9,7 

35,5 

38,7 

16,1 

 

2,5 

10,0 

30,0 

40,0 

17,5 

 

1,5 

5,2 

25,4 

40,3 

27,6 

 

0,0 

8,8 

0,8 

40,4 

28,1 

 

0,0 

7,1 

64,3 

28,6 

0,0 

 

3,1 

9,4 

39,6 

32,3 

15,6 

 

0,0 

9,3 

29,6 

38,9 

22,2 

 

0,0 

5,1 

20,3 

52,5 

22,0 

 

1,2 

8,3 

29,4 

39,4 

21,7 

Cigarro e drogas  

Necessita melhorar 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100,0 

 

0,0 

3,4 

0,0 

10,3 

86,2 

 

0,0 

0,0 

0,0 

4,2 

95,8 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

 

0,0 

0,0 

0,8 

0,8 

98,4 

 

0,0 

0,0 

0,0 

1,7 

98,3 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

 

0,0 

0,0 

2,2 

0,0 

97,8 

 

0,0 

0,0 

3,7 

0,0 

96,3 

 

0,0 

0,0 

1,9 

3,8 

94,2 

 

0,0 

0,2 

1,1 

1,5 

97,2 

Álcool  

Necessita melhorar 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

 

0,0 

0,0 

0,0 

  0,0 

100,0 

 

0,0 

0,0 

3,7 

7,4 

88,9 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

 

0,0 

0,0 

0,0 

5,9 

94,1 

 

0,0 

0,0 

0,0 

3,0 

97,0 

 

0,0 

0,0 

0,0 

3,3 

96,7 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

 

0,0 

0,0 

1,1 

3,2 

95,7 

 

0,0 

1,8 

0,0 

0,0 

98,2 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

100 

 

0,0 

0,2 

0,4 

2,3 

97,1 

Sono  

Necessita melhorar 

Regular 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

 

10,2 

8,5 

27,1 

27,1 

27,1 

 

4,5 

15,9 

34,1 

20,5 

25,0 

 

2,6 

10,5 

34,2 

26,3 

26,3 

 

8,2 

10,2 

22,4 

20,4 

38,8 

 

5,7 

14,5 

29,6 

28,9 

21,4 

 

0,0 

4,5 

34,8 

36,4 

24,2 

 

5,3 

10,5 

42,1 

21,1 

21,1 

 

7,9 

13,9 

32,7 

19,8 

25,7 

 

3,2 

17,7 

22,6 

32,3 

24,2 

 

1,5 

13,2 

39,7 

29,4 

16,2 

 

5,1 

12,5 

31,1 

26,9 

24,4 

Cinto de segurança  

Necessita melhorar 

Regular 

         Bom 

         Muito Bom 

         Excelente 

 

1,6 

1,6 

6,6 

18,0 

72,1 

 

2,4 

2,4 

19,0 

14,3 

61,9 

 

0,0 

2,6 

10,5 

21,1 

65,8 

 

4,2 

0,0 

10,4 

25,0 

60,4 

 

0,0 

3,2 

11,5 

21,8 

63,5 

 

0,0 

3,0 

14,9 

22,4 

59,7 

 

0,0 

0,0 

10,5 

15,8 

73,7 

 

2,9 

0,0 

9,7 

27,2 

60,2 

 

0,0 

3,2 

6,5 

25,8 

64,5 

 

1,5 

4,5 

9,0 

28,4 

56,7 

 

1,2 

2,3 

10,7 

22,9 

62,9 
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Tabela 17: Perfil de estilo de vida dos estudantes da universidade brasileira por curso e total (continuação) 

Variáveis/Categorias BIO EF CRT PED ENF EC TSC CC LL PSI Total(%) 

Sexo seguro  

          Necessita melhorar 

          Regular 

          Bom 

          Muito Bom 

          Excelente 

 

13,5 

1,9 

25,0 

11,5 

48,1 

 

16,3 

7,0 

23,3 

16,3 

37,2 

 

6,7 

0,0 

20,0 

13,3 

60,0 

 

17,6 

0,0 

17,6 

17,6 

47,1 

 

11,0 

5,5 

6,3 

11,8 

65,4 

 

16,7 

1,9 

11,1 

11,1 

59,3 

 

15,8 

5,3 

5,3 

5,3 

68,4 

 

18,3 

4,3 

6,5 

15,1 

55,9 

 

15,1 

1,9 

3,8 

17,0 

62,3 

 

14,3 

0,0 

10,7 

14,3 

60,7 

 

14,4 

3,2 

11,4 

13,5 

57,4 

Tipo de comportamento  

           Necessita melhorar 

           Regular 

          Bom 

          Muito Bom 

          Excelente 

 

5,0 

13,3 

31,7 

31,7 

18,3 

 

4,4 

4,4 

42,2 

35,6 

13,3 

 

2,6 

10,3 

43,6 

25,6 

17,9 

 

 0,0 

10,4 

35,4 

35,4 

18,8 

 

0,6 

7,6 

29,1 

39,2 

23,4 

 

1,5 

15,4 

36,9 

27,7 

18,5 

 

5,3 

0,0 

36,8 

47,4 

10,5 

 

2,9 

6,9 

35,3 

42,2 

12,7 

 

1,6 

16,1 

33,9 

29,0 

19,4 

 

1,5 

6,0 

35,8 

37,3 

19,4 

 

2,1 

9,3 

34,6 

35,6 

18,3 

Introspecção  

          Necessita melhorar 

          Regular 

          Bom 

          Muito Bom 

          Excelente 

 

1,7 

0,0 

30,0 

45,0 

23,3 

 

0,0 

4,4 

26,7 

33,3 

35,6 

 

0,0 

5,4 

32,4 

48,6 

13,5 

 

0,0 

8,2 

18,4 

51,0 

22,4 

 

0,6 

5,8 

21,3 

40,6 

31,6 

 

0,0 

4,5 

22,4 

43,3 

29,9 

 

0,0 

5,3 

26,3 

52,6 

15,8 

 

1,0 

4,0 

29,0 

40,0 

26,0 

 

0,0 

11,5 

21,3 

41,0 

26,2 

 

0,0 

6,0 

29,9 

37,3 

26,9 

 

0,5 

5,5 

25,2 

42,0 

27,0 

Trabalho  

          Necessita melhorar 

          Regular 

          Bom 

          Muito Bom 

          Excelente 

 

6,8 

5,1 

39,0 

27,1 

22,0 

 

4,4 

8.9 

35,6 

26,7 

24,4 

 

0,0 

10,8 

43,2 

24,3 

21,6 

 

4,0 

8,0 

32,0 

26,0 

30,0 

 

7,1 

6,5 

23,2 

34,2 

29,0 

 

1,5 

12,1 

19,7 

31,8 

34,8 

 

5,3 

10,5 

42,1 

10,5 

31,6 

 

8,7 

13,5 

27,9 

26,0 

24,0 

 

1,6 

9,5 

27,0 

22,2 

39,7 

 

2,9 

5,9 

25,0 

32,4 

33,8 

 

5,0 

8,9 

28,7 

28,4 

29,1 

Ocupação de tempos livres:            

Assistir à TV/ouvir música  

           Não 

          Sim 

 

34,4 

65,6 

 

52,0 

48,0 

 

65,9 

34,1 

 

50,9 

49,1 

 

40,2 

59,8 

 

57,7 

42,3 

 

35,0 

65,0 

 

58,9 

41,1 

 

51,5 

48,5 

 

40,8 

59,2 

 

48,4 

51,6 

Ir ao teatro 

          Não 

          Sim 

 

87,5 

12,5 

 

88,0 

12,0 

 

92,7 

7,3 

 

98,1 

1,9 

 

96,3 

3,7 

 

98,6 

1,4 

 

90,0 

10,0 

 

96,3 

3,7 

 

93,9 

6,1 

 

90,1 

9,9 

 

94,1 

5,9 

Ir ao cinema 

          Não 

          Sim 

 

75,0 

25,0 

 

74,0 

26,0 

 

70,7 

29,3 

 

94,3 

5,7 

 

73,8 

26,2 

 

78,9 

21,1 

 

60,0 

40,0 

 

76,6 

23,4 

 

83,3 

16,7 

 

76,1 

23,9 

 

76,9 

23,1 

Assistir séries em casa  

          Não 

          Sim 

 

54,7 

45,3 

 

68,0 

32,0 

 

46,3 

53,7 

 

64,2 

35,8 

 

62,2 

37,8 

 

47,9 

52,1 

 

65,0 

35,0 

 

52,3 

47,7 

 

47,0 

53,0 

 

56,3 

43,7 

 

56,3 

43,7 

Assistir competições 

desportivas  

          Não 

          Sim 

 

 

92,2 

7,8 

 

 

64,0 

36,0 

 

 

87,8 

12,2 

 

 

92,5 

7,5 

 

 

88,4 

11,6 

 

 

78,9 

21,1 

 

 

85,0 

15,0 

 

 

84,1 

15,9 

 

 

93,9 

6,1 

 

 

93,0 

7,0 

 

 

86,6 

13,4 

Sair para dançar/frequentar 

cafés/ discotecas/encontrar 

amigos 

           Não 

           Sim 

 

 

 

82,8 

17,2 

 

 

 

66,0 

34,0 

 

 

 

53,7 

46,3 

 

 

 

79,2 

20,8 

 

 

 

80,5 

19,5 

 

 

 

91,5 

8,5 

 

 

 

95,0 

5,0 

 

 

 

83,2 

16,8 

 

 

 

83,3 

16,7 

 

 

 

80,3 

19,7 

 

 

 

80,2 

19,8 

Ir a shows 

           Não 

           Sim 

 

93,8 

6,3 

 

96,0 

4,0 

 

95,1 

4,9 

 

98,1 

1,9 

 

95,1 

4,9 

 

98,6 

1,4 

 

100 

0,0 

 

94,4 

5,6 

 

95,5 

4,5 

 

100 

0,0 

 

96,2 

3,8 

Jogos(baralho,bingo/vídeo 

game) 

          Não 

          Sim 

 

 

71,9 

28,1 

 

 

78,0 

22,0 

 

 

82,9 

17,1 

 

 

90,6 

9,4 

 

 

93,3 

6,7 

 

 

73,2 

26,8 

 

 

55,0 

45,0 

 

 

62,6 

37,4 

 

 

92,4 

7,6 

 

 

88,7 

11,3 

 

 

81,2 

18,8 

Internet 

          Não 

          Sim 

 

43,8 

56,3 

 

46,0 

54,0 

 

26,8 

73,2 

 

30,2 

69,8 

 

36,6 

63,4 

 

25,4 

74,6 

 

55,0 

45,0 

 

34,6 

65,4 

 

31,8 

68,2 

 

38,0 

62,0 

 

35,6 

64,4 
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Tabela 17: Perfil de estilo de vida dos estudantes da universidade brasileira por curso e total (continuação)  

Variáveis/Categorias BIO EF CRT PED ENF EC TSC CC LL PSI Total(%) 

Ir a concertos  

          Não 

          Sim 

 

90,6 

9,4 

 

96,0 

4,0 

 

97,6 

2,4 

 

96,2 

3,8 

 

94,5 

5,5 

 

94,4 

5,6 

 

100,0 

 

97,2 

2,8 

 

98,5 

1,5 

 

93,0 

7,0 

 

95,3 

4,7 

Redes socias mais utilizadas: 

          Instagram  

          Snapchat 

          Facebook 

          Twiter 

          Outra 

 

 

25,0 

6,3 

50,0 

4,7 

14,1 

 

 

26,1 

17,4 

50,0 

2,2 

4,3 

 

 

27,5 

12,5 

47,5 

7,5 

5,0 

 

 

15,1 

9,4 

66,0 

1,9 

7,5 

 

 

13,8 

8,1 

56,9 

1,9 

19,4 

 

 

27,1 

8,6 

51,4 

1,4 

11,4 

 

 

20,0 

10,0 

65,0 

5,0 

0,0 

 

 

27,0 

15,0 

48,0 

1,0 

9,0 

 

 

24,6 

18,5 

47,7 

1,5 

7,7 

 

 

23,1 

12,3 

36,9 

4,6 

23,1 

 

 

22,0 

11,4 

51,5 

2,6 

12,4 

Gênero de filme que mais 

gosta: 

           Comédia  

           Aventura/ação 

           Drama 

           Ficção 

           Terror 

 

 

46,0 

33,3 

6,3 

11,1 

3,2 

 

 

38,3 

44,7 

0,0 

6,4 

10,6 

 

 

43,6 

12,8 

17,9 

23,1 

2,6 

 

 

47,2 

26,4 

17,0 

3,8 

5,7 

 

 

43,8 

31,9 

10,6 

8,8 

5,0 

 

 

42,3 

42,3 

5,6 

7,0 

2,8 

 

 

70,0 

25,0 

0,0 

5,0 

0,0 

 

 

37,1 

33,3 

4,8 

19,0 

5,7 

 

 

54,0 

17,5 

9,5 

17,5 

1,6 

 

 

50,7 

21,7 

18,8 

4,3 

4,3 

 

 

45,1 

30,1 

9,4 

10,9 

4,5 

Legenda: BIO - Biologia; EF - Educação Física; CRT - Comunicação Rádio e TV ; PED - Pedagogia; ENF - Enfermagem; EC - 
Engenharia Civil; TSC - Tecnologias de sistemas para internet/computadores; CC - Ciências da Computação; LL - Letras e 

Literatura; PSI - Psicologia.  

Para testar a H3 - Existe diferença entre o perfil de estilo de vida (questionário “Estilo de Vida 

Fantástico”, Añez et al., 2008), família e amigos, atividade física, nutrição, cigarro e drogas, 

álcool, sono, cinto de segurança, stresse e sexo seguro, tipo de comportamento, introspecção e 

trabalho, ocupação de tempos livres, redes sociais utilizadas, filmes preferidos) entre cursos   

frequentados pelos estudantes, procedemos à realização dos testes estatísticos de χ
2
 e Kruskal-

Wallis (KW).   

Não houve diferenças estatísticas significativas entre o estilo de vida global  e os cursos 

(KW=11,154; gl=9; p≤0,265 e χ
2
=43,336; gl=36; p≤0,218).  

Não houve diferenças estatísticas entre os cursos e as categorias de estilo de vida em 

família (
2
:48,994; gl=36; p≤0,080), nutrição (

2
=40,911; gl=36; p≤0,266), álcool 

(
2
=31,057; gl=27; p≤0,287), sono (

2
:38,407; gl=36; p≤0,366), cinto de segurança 

(
2
=29,956; gl=36; p≤0,756), stresse (

2
=35,521; gl=36; p≤0,482), sexo (

2
=47,878; gl=36; 

p≤0,093). Comportamento (
2
=33,957; gl=36; p≤0,569), introspecção (

2=
27,969; gl=36; 

p≤0,828) e trabalho/estudo (
2
=40,165; gl=36; p≤0,296). E também nos testes de Kruskal-

Wallis para Àlcool (KW= 13,189; gl=9; p≤ 0,154), Sono (KW= 7,806; gl=9; p≤ 0,554),Cinto 

de segurança (KW= 5,405; gl=9; p≤ 0,798),Stress (KW= 5,623; gl=9; p≤ 0,777),Sexo(KW= 

13.858; gl=9; p≤ 0,127),comportamento (KW= 10.307; gl=9; p≤ 0,326),Introspecção (KW= 

6,114; gl=9; p≤ 0,728) e Satisfação com trabalho/estudo(KW= 13,582; gl=9; p≤ 0,138). 
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Cursos destacados com o melhor estilo de vida em família (KW=25,046; gl=9; p≤0,000),  

LL (392,94), CRT (365,26) e PSI (358,26). Cursos destacados com o pior estilo de vida em 

família,  CC (277,80), EC (307,71) e BIO (314,03).  

Os cursos com melhor atividade física (KW=31,033; gl=9; p≤0,000), EF (463,22), CRT  

(347,76) e EC (346,63). Os cursos com piores resultados de atividade física,  TSC (246,58), 

ENF (304,77) e CC (310,74). E χ
2
=65,079; gl=36; p≤0,002, +3,3 casos que o esperado em EF 

(34,1%) na categoria “muito bom”, +2,8 casos que o esperado em EC (27,9%) na categoria 

“muito bom” e +3,7 casos que o esperado em EF (26,8%) na categoria “excelente”.   

Na nutrição (KW=21,136; gl=9; p≤0,012), cursos com os melhores resultados de nutrição, 

PSI (323,69), ENF (318,07) e EC (318,06). Cursos com os piores resultados de nutrição, TSC 

(190,32), CC  (250,02) e CRT (268,71).  

Sobre as drogas e tabaco (KW=18,563; gl=9; p≤0,029), cursos com melhores resultados na 

abstinência:  BIO (275), PED (275), TSC (275), ENF (270,80) e EC  (270,46). Cursos com o 

maior resultado de consumo de drogas e tabaco, EF (238,29), PSI (259,66) e CRT (264,02). 

Verifica-se pelos resultados e característica dos cursos ligados a saúde, bem-estar físico e 

biológico que conhecimento não é igual a mudança de comportamento  (
2
=47,122; gl=27; 

p≤0,039), sendo o curso de EF com +4,2 casos que o esperado, 3,4% de estudantes regulares 

no quesito drogas e tabaco, +4 casos que o esperado (10,3%) de estudantes na categoria 

“muito bom”.  

Nas ocupações de tempos livres, não se verificarm diferenças estatísticas entre os cursos nas 

categorias, ir ao cinema (
2
=16,180; gl=9; p≤0,063), assistir séries em casa(

2
=13,822; 

gl=9; p≤0,129),  ir a shows (
2
=7,911; gl=9; p≤0,543),  internet (

2
=13,506; gl=9; p≤0,141),   

e ir a concertos (
2
=8,375; gl=9; p≤0,497). 

Assistir televisão versus cursos (χ
2
=25,312; gl=9; p≤0,03) há diferenças altamente 

significativas, segundo os resíduos ajustados, quem assiste mais televisão, BIO (+2,3 - 

65,6%), ENF (+2,4 - 59,8%),  casos observados do que o esperado e CRT (-2,3 - 34,1%), CC 

(-2,4 - 41,1%) casos que o esperado que vê menos.  

Ir ao Teatro versus cursos (χ
2
=17,521; gl=9; p≤0,040 e Monte Carloo), verificam-se 

diferenças estatísticas significativas, sendo o curso que vai mais ao cinema, BIO (12,5%)  

+2,3 resíduos ajustados que o esperado. 
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Assistir eventos desportivos versus cursos (χ
2
=35,531; gl=9; p≤0,000), verificam-se 

diferenças estatísticas altamente significativas. Os cursos que assistem mais eventos 

desportivos, EF (36,0%) +4,9, EC (21,1%), +2,0 casos que o esperado.  

Sair para dançar versus cursos (χ
2
=34,373;gl=9; p≤0,000), verificam-se diferenças 

altamente significativas, o curso que sai mais para dançar, EF (34,0%) +2,6 e o curso de CRT 

(46,3%) +4,4 e o curso que sai menos para dançar EC (8,5%), -2,5 resíduos ajustados.  

Jogos versus cursos (χ
2
=67,016; gl=9; p≤0,000) há diferenças estatísticas altamente 

significativas e os cursos que jogam mais, BIO (28,1%), +2,0 resíduos ajustados que o 

esperado, TSC (45,0%) +3,0, CC (37,4%) +5,3 e os cursos que não jogam, ENF (6,7%) -4,5 e 

LL (7,5%)-2,5. 

Assistir filme em casa  versus cursos (χ
2
=25,189; gl=9; p≤0,03) há diferenças altamente 

significativas. Os cursos que assistem mais filmes, BIO (43,8%) +2,3, PED (50,9%) e os 

cursos que assistem menos filmes, CC (20,6%), -2,5 resíduos ajustados que o esperado.  

Redes sociais versus cursos (χ
2
=56,103; gl=36; p≤0,018), verificam-se diferenças estatísticas 

altamente significativas. Os cursos que menos utilizam o Instagram (15,1%), -1,3 PED e ENF 

(13,8%), -2,9. O curso que utiliza mais o Facebook, PED (66,0%) +2,2 e o curso PSI utiliza 

menos (36,9%), -2,5 o Facebook; o curso que utiliza mais o Twitter, CRT (7,5%) +2,0; os 

cursos que declaram utilizar ainda outras redes sociais não mencionadas, ENF (19,4%), +3,0 e 

PSI (23,1%), +2,7 resíduos ajustados.  

Sobre o tipo de filme de preferência entre os cursos (
2
=76,994; gl=36; p≤0,000),  o curso 

de TSC prefere assistir comédia (70,0%), +2,3. Os cursos que tem mais preferência por 

aventura,  EF (44,7%), +2,2, EC (42,3%), +2,3 e o curso de LL tem menos preferência por 

aventura (17,5%), -2,3. O cursos que  demonstraram mais preferência por drama, PED 

(17,0%) +2,0 e PSI (18,8%), +2,8 de resíduos ajustados. Os cursos de CRT (23,1%) +2,5 e 

CC (19%), +2,9, demonstraram mais preferência por ficção e o curso de EF (10,6%), +2,1, 

tem mais preferência por terror. 

Não foram encontradas diferenças estatísticas significativas entre o estilo de vida global entre 

os anos (KW=1,371; gl=2; p=0,504), portanto, não há diferença entre as ordenações dos anos 

dos cursos quanto ao estilo de vida, mas sim no teste (χ
2
=16,219; gl=8; p≤0,027, onde no 3º 

ano foram encontrados +2,0 casos que o esperado (1,4%) que “precisam melhorar”, e no 2º 

ano +2,6 casos que o esperado (21,2%) de estudantes com estilo de vida “excelente”.  
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Não houve diferenças estatísticas nos testes de 
2
 entre os anos e as categorias de estilo de 

vida em família (
2
=13,760; gl=8; p≤0,088), nutrição (

2
=31,057; gl=27; p≤0,287), drogas 

(
2=

8,254; gl=6; p≤0,183), álcool (
2
=10,550; gl=6; p≤0,067), sono (

2
=5,923; gl=8; 

p≤0,653), cinto de segurança (
2
=4,032; gl=8; p≤0,861), stresse (

2=
3,039; gl=8; p≤0,964), 

sexo (
2
=9,807; gl=8; p≤0,275), comportamento (

2
=4,541; gl=8; p≤0,810), introspecção 

(
2
=3,703; gl=8; p≤0,891) e trabalho/estudo (

2
=3,675; gl=8; p≤0,889).  

Na categoria atividade física (KW=6,949; gl=2; p≤0,031), as diferenças são altamente 

significativas. Os anos com melhor atividade física são 2º ano (350,95), 1º ano (317,42) e 3º 

ano (304,38). 

Nas ocupações de tempos livres não se verificarm diferenças estatísticas entre os anos nas 

categorias, assistir TV (
2
=3,312; gl=2; p≤0,194), ir ao teatro (

2
=2,011; gl=2; p≤0,366), ir 

ao cinema (
2
=0,998; gl=2; p≤0,619),  assistir séries em casa (

2
=1,871; gl=2; p≤0,396), 

sair para dançar (
2
=1,449; gl=2; p≤0,475), ir a show (

2
=2,334; gl=2; p≤0,331),  jogar 

(
2
=2,894; gl=2; p≤0,236),  internet (

2
=0,205; gl=2; p≤0,915), ir a concertos (

2
=0,148; 

gl=2; p≤0,949), e preferência por filmes (
2
=8,286; gl=8; p≤0,406). 

E assistir eventos desportivos versus anos (χ
2
=6,267; gl=2; p≤0,044), sendo o 2º ano 

(17,2%) +2,3 casos que o esperado.  

Assistir filme em casa  versus anos (χ
2
=6,196; gl=2; p≤0,045), sendo o ano que assiste mais 

filmes, o 1º ano (36,0%), +2,5 resíduos ajustados. 

Redes sociais versus anos (χ
2
=18,699; gl=8; p≤0,017), o 3º ano dos cursos utiliza mais o 

Instagram (31,0%), +2,9 e o 1º ano dos cursos (16,5%), -2,9 utiliza menos o Instagram. O 1º 

ano dos cursos utiliza mais o Facebook (57,5%), +2,7 e o 3º ano dos cursos utiliza menos o 

Facebook (43,7%), -2,1.  

6.1.12. Perfil de competências de estudo do total dos estudantes participantes no 

estudo 

O perfil de competência de estudo abrangeu as variáveis da Escala Competência de Estudo (L. 

Almeida & Joly, 2009), analisando o planeamento, monitoramento e autoavaliação do 

estudante, quantidade de livros lidos por ano, preferência de tipo de leitura e quantidade de 

horas de estudo diário fora da sala de aula.  
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No total da amostra (n=1240), conforme podemos visualizar na tabela 14, a média global do 

total da amostra foi de 75,15±13,518 pontos, fatores de competências de estudo conforme as 

médias de 29,23 autoavaliação, 23,12 planeamento e 22,79 monitoramento. Na universidade 

brasileira de 76,77±13,416 e na universidade portuguesa de 73,08±13,378. Quando 

comparamos as médias, mediana e a moda do total da escala e de cada um dos fatores das 

duas universidades verificamos que elas são sempre mais elevadas na universidade brasileira. 

Isto significa que os estudantes da universidade brasileira possuíam mais competências de 

estudo do que os da universidade portuguesa. 

Na amostra dos estudantes portugueses (n=533), conforme podemos visualizar na tabela 18, a 

maioria dos estudantes se enquadrou na categoria de competências de estudo conforme as 

médias, 28,44 autoavaliação, 22,58 planeamento e 22,12 monitoramento.  

Na amostra dos estudantes brasileiros (n=707), conforme podemos visualizar na tabela 18, a 

maioria dos estudantes se enquadrou na categoria de competências de estudo conforme as 

médias, 29,85 autoavaliação, 23,54 planeamento e 23,31 monitoramento.  

Tanto no total da amostra como nas medidas relativas a cada uma das universidades, o fator 3 

detinha os maiores valores, enquanto que o fator 2 apresentava sempre os valores menos 

elevados, o que quer dizer que as competências dos estudantes relacionadas com a 

autoavaliação estão mais desenvolvidas do que as de planeamento e monitoramento (Tabela 

18). 

Tabela 18: Medidas de tendência central e de dispersão dos fatores da escala de competências de estudo 

Fatores/Medidas Média±dp Mediana Moda Mínimo Máximo 

Universidade brasileira 

Total da escala 

           F1 

           F2 

           F3 

 

76,77±13,416 

23,54±5,010 

23,31±4,806 

29,85±4,877 

 

78 

24,50 

24,0 

30,0 

 

96 

25,0 

25,0 

36,0 

 

16 

5 

5 

6 

 

96 

30 

30 

36 

Universidade portuguesa 

Total da escala 

           F1 

           F2 

           F3 

 

73,08±13,378 

22,58±4,659 

22,12±4,659 

28,44±5,017 

 

74 

23,0 

22,0 

29,0 

 

64 

24,0 

20,0 

30,0 

 

23 

6 

5 

9 

 

96 

30 

30 

36 

Total da amostra 

Total da escala  

           F1 

           F2 

           F3 

 

75,15±13,518 

23,12±4,880 

22,79±4,763 

29,23±4,992 

 

77,0 

24,0 

23,0 

30,0 

 

96 

25,0 

25,0 

30,0 

 

16 

5 

5 

6 

 

96 

30 

30 

36 

Fonte: Autoria própria. 

No total da amostra (n= 1240), a maior quantidade de livros extracurriculares lidos por ano é 

de 4 a 6 livros (23,7%). Sobre a preferência de leitura, 58,7% afirma ler literatura de ficção, 
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83,5% não lê autoajuda, 65,7% não lê ensaios/biografias/ ciências. E 13,5% afirma não gostar 

de nenhum tipo de livro. A distribuição das horas de estudos feitas fora de sala de aula é 

26,6%, afirma estudar 1 hora, 24,4% estuda 2 horas, 20,8% estuda menos de 1 hora, 17,8% 

estuda 3 horas, 7,5% estuda de 4 a 5 horas e 2,9% estuda mais de 5 horas.  

Na amostra parcial de estudantes da universidade portuguesa (n= 533), a maior quantidade de 

livros extracurriculares lidos por ano é 2 (22,0%), porém 20,6% dos estudantes afirma não ler 

nenhum livro extracurricular por ano. Sobre a preferência de leitura, 60,2% afirma ler 

literatura de ficção, 94,9% não lê autoajuda, 76,9% não lê ensaios/biografias/ciências. A 

distribuição das horas de estudos feitas fora de sala de aula é 26,6% afirma estudar 1 hora, 

23,5% estuda menos de 1 hora, 23,5% estuda 2 horas e 13,1% estuda 3 horas.  

Na amostra parcial de estudantes da universidade brasileira (n=707), a maior quantidade de 

livros extracurriculares lidos por ano é de 4 a 6 livros (29,2%). Sobre a preferência de leitura, 

57,6% afirma ler literatura de ficção, 74,8% não lê autoajuda, 57,3% não lê 

ensaios/biografias/ciências e 7,9% afirma não gostar de ler nenhum tipo de livro. A 

distribuição das horas de estudos feitas fora de sala de aula é, 18,4% estuda menos de 1 hora, 

26,1% afirma estudar 1 hora, 24,7% estuda 2 horas e 21,2% estuda 3 horas, 7,1% estuda de 4 

a 5 horas e 2,4% estuda mais de 5 horas (Tabela 19). 

Tabela 19: Perfil de competências de estudo dos estudantes por universidade e total  

Variáveis/Categorias Brasil Portugal Total (%) 

Quantos livros lê por ano: 

Zero livros por ano  

1 livro por ano  

2 livros por ano  

3 livros por ano  

De 4 a 6 livros por ano  

7 ou mais livros por ano 

 

3,0 

9,6 

18,8 

14,9 

29,2 

24,1 

 

21,0 

15,2 

22,3 

14,1 

17,0 

10,5 

 

11,2 

12,2 

20,4 

14,6 

23,7 

18,0 

Qual tipo de livro mais lê:    

Literatura de ficção (romances/contos/poesias) 

Não 

Sim  

 

42,4 

57,6 

 

39,8 

60,2 

 

41,3 

58,7 

Livros de autoajuda 

Não 

Sim  

 

74,8 

25,2 

 

94,9 

5,1 

 

83,5 

16,5 

Literatura de não ficção  (ensaios/biografias/ciências) 

Não 

Sim  

 

57,3 

42,7 

 

76,9 

23,1 

 

65,7 

34,3 

Nenhum 

Não 

Sim  

 

92,1 

7,9 

 

79,2 

20,8 

 

86,5 

13,5 

Quantas horas de estudo diário faz fora da sala de aula: 

           Menos de 1 hora 

          1 hora  

          2 horas  

          3 horas  

          4 a 5 horas  

          Mais de 5 horas  

 

18,4 

26,1 

24,7 

21,2 

7,1 

2,4 

 

24,0 

27,3 

24,0 

13,4 

7,9 

3,5 

 

20,8 

26,6 

24,4 

17,8 

7,5 

2,9 
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H4 - Existe diferença entre o perfil de competências de estudo (Escala Competência de 

Estudo, L. Almeida & Joly, 2009), os seus fatores planeamento, monitoramento e 

autoavaliação do estudante e, ainda, entre a quantidade de livros lidos por ano, 

preferência de tipo de leitura e quantidade de horas de estudo diário fora da sala de aula 

dos estudantes das universidades dos dois países. Procedemos à realização dos testes 

estatísticos de 
2
, teste Man-Whitney, t de Student e ANOVA.  

A média da pontuação do total da escala das competências de estudo difere 

significativamente entre as duas universidades (t=-4,600; gl=1129;  p<0,000), sendo que a 

universidade brasileira possui uma média mais elevada (76,77±13,416 versus 73,08 ±13,378). 

A média da pontuação do fator planeamento difere significativamente entre as 

universidades (t=-3,340; gl=1160; p<0,001), sendo que os estudantes da universidade 

brasileira obtiveram a média mais alta (23,54 versus 22,58). 

A média da pontuação do fator monitoramento difere significativamente entre as duas 

universidades (t=-4,269; gl=1160; p<0,000), sendo que os estudantes da universidade 

brasileira também obtiveram uma média mais elevada (23,31 versus 22,12). 

A média da pontuação do fator autoavaliação difere significativamente entre as 

universidades (t=-4,834; gl=1159; p<0,000), em que mais uma vez são os estudantes da 

universidade brasileira que obtiveram uma média mais alta (29,85 versus 28,44 da 

universidade portuguesa). 

Na análise das competências de estudo versus grupo etário (ANOVA=1,713; gl=3; 

p≤0,162), identificamos que não houve diferenças estatísticas significativas na amostra total 

de universitários entre o total geral da escala e os grupos etários, também não houve 

diferenças significativas entre os grupos etários e os fatores da escala de competências de 

estudo, no fator 1-Planeamento (ANOVA=1,472; gl=3; p≤0,220), no fator 2-Monitoramento 

(ANOVA=1,659; gl=3;  p≤0,174) e no fator 3-Autoavaliação (ANOVA=1,584; gl=3;  

p≤0,192). 

Na análise do total da escala de competências de estudo versus grupo etário 

(ANOVA=0,439; gl=3; p≤0,725), identificamos que não houve diferenças estatísticas 

significativas na amostra dos universitários brasileiros, entre os fatores também não houve 

diferenças estatísticas significativas, no fator 1-Planeamento (ANOVA=0,436; gl=3;  
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p≤0,727), no fator 2-Monitoramento (ANOVA=0,322; gl=3; p≤0,809) e no fator 3-

Autoavaliação (ANOVA=0,481; gl=3;  p≤0,481). 

Na análise do total da escala de competências de estudo versus grupo etário 

(ANOVA=3,268; gl=3; p≤0,021), identificamos houve diferenças estatísticas significativas na 

amostra dos universitários portugueses, sendo no grupo etário 19-20 uma média maior 

(75,05) e no grupo 21-22 a média menor (70,40), entre os fatores também houve diferenças 

estatísticas significativas, sendo especificamente e somente no fator 3-Autoavaliação 

(ANOVA=4,499; gl=3; p≤0,004), e nos grupos etários 19-20 a média maior (29,31) e no 

grupo 21-22 a média menor (27,35). 

Na análise das competências de estudo versus gênero masculino ou feminino (t=-7,872; 

gl=1126; p≤0,000), identificamos que as meninas (77,90) demonstram possuir mais 

competências de estudo que os meninos (71,68).  

Na análise da quantidade de livros lidos por ano (t=-5,176; gl=1166; p≤0,000), os estudantes 

que leem mais, segundo a média mais alta, são os estudantes da universidade brasileira (6,28) 

comparativamente com os estudantes da universidade portuguesa (3,77). 

Sobre o tipo de livro, na modalidade ficção, não houve diferenças estatísticas significativas 

(
2
=0,886; gl=1; p≤0,352). Na modalidade de autoajuda houve diferenças estatísticas 

significativas (
2
= 89,073; gl=1; p≤0,000), sendo +9,4 casos que o esperado de estudantes na 

universidade brasileira (25,2%) do que na universidade portuguesa (5,1%). Na modalidade 

livro de não ficção (
2
=52,030; gl=1; p≤0,000), foi mais escolhida pelos estudantes da 

universidade brasileira, havendo +7,2 casos que o esperado e 42,7% versus 23,1% dos 

estudantes da universidade portuguesa. Os estudantes que declararam não gostar de nenhum 

tipo de livro (
2
=43,426; gl=1; p≤0,000), foram mais os estudantes da universidade 

portuguesa, +6,6 casos que o esperado, 20,8% versus 7,9% dos estudantes da universidade 

brasileira.  

Sobre a quantidade de tempo de estudo fora da sala de aula (teste Man-Whitney=-2,463; 

p≤0,014) os universitários com mais tempo de estudo são da universidade brasileira com a 

média de ordenação (611,69) versus universitários da universidade portuguesa (573,70). E no 

teste de 
2
=15,884; gl=5; p≤0,007. 

Na categoria menos de 1 hora de estudos, a universidade portuguesa com RA=+2,4 casos, 

24% versus universidade brasileira (RA=-2,4 - 18,4%).  
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Nas categorias 1 hora e 2 horas de estudos, não houve diferenças estatísticas significativas.  

Na categoria 3 horas de estudos, os estudantes da universidade brasileira com RA=+3,5 

casos que o esperado (21,2%) versus universidade portuguesa (RA=-3,5 - 13,4). De 4 a 5 

horas de estudos não houve diferenças estatísticas significativas e na categoria mais de 5 

horas de estudos também não houve diferenças estatísticas significativas.  

6.1.13. Perfil de competências de estudo dos estudantes da universidade 

portuguesa por curso 

Na amostra dos estudantes portugueses por curso (n=533), conforme podemos visualizar na 

tabela 20, a maior quantidade de livros extracurriculares lidos por ano é 2 (22,0%), expresso 

na resposta da maioria dos cursos (CD, EB, ENF e EC), porém 20,6% dos estudantes afirmam 

não ler nenhum livro extracurricular por ano, bem como os cursos CM, EE e EI. Sobre a 

preferência de leitura, 60,2% afirma ler literatura de ficção e, destes, o curso de LL em sua 

totalidade (100%). A distribuição das horas de estudos feitas fora de sala de aula é maior na 

afirmação de estudar 1 hora (26,6%) e o curso que afirma estudar até 3 horas fora de sala de 

aula é o de EC (38,5%). 

Tabela 20: Perfil de leitura e horas de estudo dos estudantes da universidade portuguesa por curso 

Variáveis/Categorias BIO CD CM EB ENF EC EE EI LL PSI Total(%) 

Quantos livros lê por ano: 

Zero livros por ano  

1 livro por ano  

2 livros por ano  

3 livros por ano  

De 4 a 6 livros por ano  

7 ou mais livros por ano 

 

16,1 

8,1 

16,1 

21,0 

24,2 

14,5 

 

15,6 

25,0 

28,1 

14,1 

7,8 

7,8 

 

25,0 

17,5 

20,0 

20,0 

12,5 

5,0 

 

21,1 

7,9 

36,8 

5,3 

23,7 

5,3 

 

17,6 

18,9 

23,0 

10,8 

23,0 

6,8 

 

7,7 

23,1 

23,1 

23,1 

15,4 

7,7 

 

34,8 

26,1 

8,7 

4,3 

13,0 

13,0 

 

43,5 

15,7 

18,5 

13,0 

2,8 

6,5 

 

4,2 

20,8 

8,3 

37,5 

29,2 

0,0 

 

2,5 

11,3 

25,0 

17,5 

26,3 

17,5 

 

20,6 

15,0 

22,0 

13,9 

16,7 

10,3 

Qual tipo de livro mais lê:            

Literatura de ficção (romances/ 

contos/poesias) 

Não 

Sim  

 

 

21,0 

79,0 

 

 

68,8 

31,3 

 

 

55,0 

45,0 

 

 

23,7 

76,3 

 

 

26,3 

73,7 

 

 

53,8 

46,2 

 

 

54,5 

45,5 

 

 

63,4 

36,6 

 

 

0,0 

100 

 

 

16,0 

84,0 

 

 

39,6 

60,2 

Livros de autoajuda 

Não 

Sim  

 

96,8 

3,2 

 

93,8 

6,3 

 

92,5 

7,5 

 

94,7 

5,3 

 

97,4 

2,6 

 

76,9 

23,1 

 

100 

0,0 

 

94,6 

5,4 

 

95,8 

4,2 

 

95,1 

4,9 

 

94,9 

5,1 

Literatura de não ficção 

(ensaios/Biografias/ciências) 

Não 

Sim  

 

 

79,0 

21,0 

 

 

53,1 

46,9 

 

 

82,5 

17,5 

 

 

89,5 

10,5 

 

 

85,5 

14,5 

 

 

53,8 

46,2 

 

 

69,6 

30,4 

 

 

78,6 

21,4 

 

 

79,2 

20,8 

 

 

80,2 

19,8 

 

 

76,9 

23,1 

Nenhum 

Não 

Sim  

 

85,5 

14,5 

 

78,1 

21,9 

 

62,5 

37,5 

 

81,6 

18,4 

 

84,2 

15,8 

 

100 

0,0 

 

65,2 

34,8 

 

63,4 

36,6 

 

100 

0 

 

93,8 

6,2 

 

79,2 

20,8 

Quantas horas de estudo diário faz 

fora da sala de aula: 

Menos de 1 hora 

1 hora  

2 horas  

3 horas  

 

 

 

12,9 

24,2 

32,3 

 

 

 

34,4 

32,8 

15,6 

 

 

 

15,4 

38,5 

33,3 

 

 

 

10,5 

34,2 

28,9 

 

 

 

22,7 

20,0 

17,3 

 

 

 

30,8 

7,7 

23,1 

 

 

 

18,2 

45,5 

22,7 

 

 

 

43,3 

26,9 

18,3 

 

 

 

16,7 

16,7 

25,0 

 

 

 

13,8 

25,0 

31,3 

 

 

 

23,5 

26,6 

23,5 

Legenda: BIO. - Biologia; CD - Ciências do Desporto; CM - Comunicação e Multimédia; EB - Ensino Básico; ENF - Enfermagem; EC - 
Engenharia Civil; EE - Engenharia Eletrotécnica; EI - Engenharia Informática; LL - Línguas e Literatura; PSI - Psicologia.  
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4 a 5 horas  

Mais de 5 horas  

9,7 

16,1 

4,8 

10,9 

6,3 

0,0 

2,6 

10,3 

0,0 

21,1 

5,3 

0,0 

22,7 

10,7 

6,7 

38,5 

0,0 

0,0 

4,5 

9,1 

0,0 

4,8 

1,9 

4,8 

16,7 

20,8 

4,2 

20,0 

5,0 

5,0 

13,1 

7,7 

3,4 

Conforme a tabela 21, a maioria dos estudantes se enquadrou na categoria de competências de 

estudo conforme as médias na ordem: 1º (F3) autoavaliação, 2º (F2) planeamento e 3º (F1) 

monitoramento, demonstrando um menor interesse em monitorar seu estudo durante o 

processo, com exceção dos cursos de EI, em que a ordem da s médias foi 1º (F3) 

autoavaliação, seguido de (F2) monitoramento e, por último, (F1) planeamento, demonstrando 

menor interesse pelo planejamento antes dos estudos. E o curso de EC em que as médias de 

(F1) planeamento e (F2) monitoramento foram iguais, demonstrando que se planejam e 

monitoram seu estudo na mesma proporção.  

Tabela 21: Medidas de tendência central e de dispersão dos fatores da escala de competências de estudo 

Fatores/Medidas Média±dp Mediana Moda Mínimo Máximo 

Universidade 

portuguesa 

           F1 

           F2 

           F3 

73,08±13,378 

 

22,58±4,659 

22,12±4,659 

28,44±5,017 

74 

 

23,0 

22,0 

29,0 

64 

 

24,0 

20,0 

30,0 

23 

 

6 

5 

9 

96 

 

30 

30 

36 

BIO 

           F1 

           F2 

           F3 

 

22,86±4,352 

21,69±4,290 

28,33±4,410 

 

23 

22 

28 

 

20 

24 

26 

 

9 

9 

16 

 

30 

30 

36 

CD 

           F1 

           F2 

           F3 

 

23,08±4,440 

22,49±3,863 

28,56±4,863 

 

24 

23 

29 

 

24 

23 

33 

 

13 

15 

17 

 

30 

30 

36 

CM 

           F1 

           F2 

           F3 

 

21,51±4,565 

21,31,±4,697 

28,18±4,820 

 

22 

23 

29 

 

26 

23 

33 

 

8 

5 

13 

 

29 

28 

35 

EB 

           F1 

           F2 

           F3 

 

23,79±3,496 

23,26±3,782 

29,29±3,571 

 

24 

24 

30 

 

24 

20 

30 

 

17 

16 

21 

 

30 

30 

36 

ENF 

           F1 

           F2 

           F3 

 

23,08±5,082 

22,32±5,379 

28,65±5,132 

 

24 

23 

29,50 

 

25 

20 

30 

 

6 

7 

9 

 

30 

30 

36 

EC 

           F1 

           F2 

           F3 

 

21,25±4,393 

21,25±3,646 

26,36±4,653 

 

22,50 

22 

27 

 

24 

18 

22 

 

13 

14 

17 

 

27 

25 

32 

EE 

           F1 

           F2 

           F3 

 

21,77±4,524 

22,83±3,798 

28,83±4,159 

 

21,50 

22,00 

28,50 

 

21 

21 

26 

 

13 

17 

22 

 

30 

30 

36 

EI 

           F1 

           F2 

           F3 

 

20,00±4,290 

20,21±4,680 

25,80±5,550 

 

20,00 

20,00 

26,00 

 

20 

20 

28 

 

8 

9 

9 

 

30 

30 

36 

LL 

           F1 

           F2 

           F3 

 

24,33±4,778 

22,57±5,384 

30,38±4,826 

 

26,00 

24,00 

31,00 

 

27 

24 

36 

 

13 

10 

19 

 

30 

29 

36 

PSI 

           F1 

           F2 

 

24,86±4,034 

24,10±4,105 

 

25,00 

25,00 

 

30 

30 

 

13 

14 

 

30 

30 
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           F3 30,99±4,086 32,00 34 16 36 

Legenda: BIO - Biologia; CD - Ciências do Desporto; CM - Comunicação e Multimédia; EB - Ensino Básico; ENF - Enfermagem; EC - 

Engenharia Civil; EE - Engenharia Eletrotécnica; EI - Engenharia Informática; LL - Línguas e Literatura; PSI - Psicologia.  

Para testar H4 - Existe diferença entre o perfil de competências de estudo (Escala 

Competência de Estudo, L. Almeida & Joly, 2013), os seus fatores planeamento, 

monitoramento e autoavaliação do estudante, e ainda, a quantidade de livros lidos por ano, 

preferência de tipo de leitura e quantidade de horas de estudo diário fora da sala de aula) dos 

estudantes da universidade portuguesa entre cursos e anos frequentados pelos estudantes. 

Procedemos à realização dos testes estatísticos de Kruskal-Wallis (KW) e ANOVA.  

No total da escala de competências de estudo (T=-4,600; gl=1129; p≥0,000), os estudantes 

portugueses obtiveram a média  de 73,08 ±13,378.  

Não se verificam diferenças estatísticas significativas entre as categorias de competência de 

estudo (planeamento, monitoramento e autoavaliação) dos estudantes entre os anos de estudo 

dos cursos: planeamento (ANOVA=0,256; gl=2; p≥0,774), monitoramento (ANOVA=0,705; 

gl=2; p≥0,495) e autoavaliação (ANOVA=0,007; gl=2; p≥0,993). 

A competência de estudo de planeamento difere significativamente entre os cursos 

frequentados pelos estudantes (ANOVA=7,803; gl=9; p<0,000; teste Post Hoc-Turkey HSD), 

sendo que os cursos de PSI (24,86) versus EI (20,00), LL (24,33) versus EI (20), BIO (22,86) 

versus EI (20,00), CD (23,08) versus EI (20,00), CC (21,51) versus PSI (24,86), EB (23,79) 

versus EI (20,00), ENF (23,08) versus EI (20,00), demosntrando os cursos que obtiveram uma 

média mais alta no fator de competências de estudo de planeamento. O curso de PSI obteve a 

melhor média em planeamento.  

Na competência de monitoramento (ANOVA=4,515; gl=9;  p≤0,000), CC (21,31) versus 

PSI (24,10), EB (23,26) versus EI (20,21), ENF (22,32) versus EI (20,21) e PSI (24,10) 

versus EI (20,21). Demonstrando os cursos que obtiveram uma média mais alta em relação ao 

outro curso, no fator de competências de estudo de monitoramento. O curso de PSI obteve a 

melhor média em monitoramento.  

Competências de autoavaliação (ANOVA=6,928; gl=9; p≤0,000), BIO (28,33) versus EI 

(25,80), CD (28,56) versus EI (25,80), EB (29,29) versus EI (25,80), ENF (28,65) versus EI 

(25,80), LL (30,38) versus EI (25,80), PSI (30,99) versus EI (25,80) e PSI (30,99) versus BIO 

(28,33). Demonstrando os cursos que obtiveram uma média mais alta em relação ao outro 
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curso, no fator de competências de estudo de autoavaliação. O curso de PSI obteve a melhor 

média em autoavalição.  

Na análise das competências de estudo versus gênero masculino ou feminino (T=-7,431; 

gl=493; p≤0,000), identificamos que as meninas (76,97) demonstram possuir mais 

competências de estudo que os meninos (68,47).  

Na análise da quantidade de livros lidos por ano (ANOVA=3,692; gl=2; p≤0,026), o 3º ano 

lê mais 5,29 livros por ano que o 1º ano (3,32), e o 2º ano lê 3,08 livros por ano. Na análise 

das médias da quantidade de livros lidos por cursos (ANOVA=3,068; gl=9; p≤0,001), 

cursos que lêem mais livros, PSI (6,76), EC (6,62), LL (6,42), BIO (4,81) e ENF (3,19). 

Cursos que lêem menos livros por ano, EI (2,24), EB (2,47) e CD (2,48).  

Preferência no tipo de livro para leitura versus cursos: 

Ficção (
2
=110,043; gl=9; p≤0,000), sendo Bio= (79%)+3,2, EB(76,3%), ENF(73,7%)+2,6, 

LIN(100%)+4,1, PSI(84,0%)+4,7. Literatura de não ficção: (
2
=33,161; gl=9; p≤0,000), 

sendo CD (46,9%)+4,8, EC(46,2%)+2,0. Autoajuda: (
2
=12,115; gl=9; p≤0,207).não há 

diferenças. Nenhum: (
2
=49,501; gl=9; p≤0,000), sendo CM=(37,5%)+2,7 e EI=(36,6%)+4,6. 

Sobre a quantidade de tempo de estudo fora da sala de aula (Kw=47,051; gl=9; p≤0,000) 

os cursos com mais tempo de estudo são LL (318,98), BIO (306,19), ENF (293,37) e PSI 

(296,19). Os cursos com menos tempo de estudo são EI (194,93), CD (214,64) e EE (239,11).   

6.1.14. Perfil de competências de estudo dos estudantes da universidade 

brasileira por curso 

No total da amostra (n=707), conforme podemos visualizar na tabela 22, a maior quantidade 

de livros extracurriculares lidos por ano é de 4 a 6 livros (29,2%) e os cursos (BIO, EF, 

PED, ENF e LL), porém o curso que em maior proporção de respostas afirmou estudar mais 

de 7 horas fora de sala de aula foi o de PSI (33,3%). Sobre a preferência de leitura, 57,6% 

afirmam ler literatura de ficção (BIO, CRT, ENF, EI, LL e PSI), com mais representatividade 

no curso de LL (74,2%). A distribuição das horas de estudos feitas fora de sala de aula é 

26,1%, afirmam estudar 1 hora (EF, ENF, TSC EI e PSI) e o curso que em maior proporção 

afirma estudar 1 hora fora de sala de aula foi o de TSC (38,9%).  
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Tabela 22: Perfil de competências de estudo dos estudantes da universidade brasileira por curso 

Variáveis/Categorias BIO EF CRT PED ENF EC TSC EI LT PSI 
Total 

(%) 

Quantos livros lê por ano: 

Zero livros por ano  

1 livro por ano  

2 livros por ano  

3 livros por ano  

De 4 a 6 livros por ano  

7 ou mais livros por ano 

 

8,8 

5,3 

22,8 

15,8 

26,3 

21,1 

 

4,7 

16,3 

14,0 

20,9 

32,6 

11,6 

 

2,7 

5,4 

13,5 

24,3 

24,3 

29,7 

 

0,0 

4,5 

22,7 

15,9 

34,1 

22,7 

 

2,6 

10,9 

21,2 

10,9 

32,7 

21,8 

 

5,0 

15,0 

23,3 

15,0 

21,7 

20,0 

 

0,0 

17,6 

29,4 

17,6 

17,6 

17,6 

 

4,8 

12,5 

25,0 

11,5 

23,1 

23,1 

 

1,6 

3,2 

8,1 

8,1 

41,9 

37,1 

 

0,0 

6,3 

6,3 

25,4 

28,6 

33,3 

 

3,3 

9,6 

18,8 

14,9 

29,2 

24,1 

Qual tipo de livro mais lê:            

Literatura de ficção 

(romances/contos/poesias) 

Não 

Sim  

 

 

35,9 

64,1 

 

 

70,0 

30,0 

 

 

34,1 

65,9 

 

 

58,5 

41,5 

 

 

34,1 

65,9 

 

 

52,1 

47,9 

 

 

75,0 

25,0 

 

 

41,1 

58,9 

 

 

25,8 

74,2 

 

 

39,4 

60,6 

 

 

39,7 

60,3 

Livros de autoajuda 

Não 

Sim  

 

87,5 

12,5 

 

80,0 

20,0 

 

65,9 

34,1 

 

79,2 

20,8 

 

66,5 

33,5 

 

85,9 

14,1 

 

70,0 

30,0 

 

80,4 

19,6 

 

74,2 

25,8 

 

63,4 

36,6 

 

94,9 

5,1 

Literatura de não ficção 

(ensaios/Biografias/ciências) 

Não 

Sim  

 

 

53,1 

46,9 

 

 

50,0 

50,0 

 

 

65,9 

34,1 

 

 

58,5 

41,5 

 

 

62,2 

37,8 

 

 

60,6 

39,4 

 

 

55,0 

45,0 

 

 

50,5 

49,5 

 

 

68,2 

31,8 

 

 

46,5 

53,5 

 

 

76,9 

23,1 

Nenhum 

Não 

Sim  

 

92,2 

7,8 

 

88,0 

12,0 

 

95,1 

4,9 

 

94,3 

5,7 

 

97,0 

3,0 

 

85,9 

14,1 

 

90,0 

10,0 

 

83,2 

16,8 

 

93,9 

6,1 

 

98,6 

1,4 

 

79,2 

20,8 

Quantas horas de estudo diário 

faz fora da sala de aula: 

Menos de 1 hora 

1 hora  

2 horas  

3 horas  

4 a 5 horas  

Mais de 5 horas  

 

 

0,0 

19,0 

27,6 

22,4 

25,9 

5,2 

 

 

0,0 

32,6 

23,3 

32,6 

11,6 

0,0 

 

 

0,0 

33,3 

22,2 

19,4 

19,4 

5,6 

 

 

0,0 

10,0 

32,0 

28,0 

24,0 

6,0 

 

 

11,9 

27,0 

27,0 

24,5 

7,5 

1,9 

 

 

21,2 

15,2 

22,7 

21,2 

13,6 

6,1 

 

 

22,2 

38,9 

11,1 

11,1 

11,1 

5,6 

 

 

29,7 

22,8 

22,8 

15,8 

5,0 

4,0 

 

 

9,5 

30,2 

25,4 

23,8 

6,3 

4,8 

 

 

9,2 

30,8 

24,6 

23,1 

10,8 

1,5 

 

 

18,4 

26,1 

24,7 

21,2 

7,1 

2,4 

Legenda: BIO - Biologia; EF - Educação Física; CRT - Comunicação Rádio e TV; PED - Pedagogia; ENF - Enfermagem; EC - 
Engenharia Civil; TSC - Tecnologias de sistemas para internet/computadores; CC - Ciências da Computação; LL - Letras e 

Literatura; PSI - Psicologia.  

Conforme a tabela 23, a maioria dos estudantes se enquadrou na categoria de competências de 

estudo conforme a ordem das médias da seguinte forma: 1º (F3) autoavaliação, 2º (F1) 

planeamento e 3º (F2) monitoramento, sendo o curso de ENF (30,75) a maior média nestes 

três fatores.  Esta ordem de fatores não foi igual para 3 cursos (EF, EC e CC) que seguiram a 

ordem (F3) autoavaliação, (F2) monitoramento e (F1) planeamento, demonstrando menos 

interesse em planejar seu futuro processo de estudos. O curso de TSC seguiu a ordem (F3) 

autoavaliação, e (F2) monitoramento e (F1) planejamento foram iguais, demonstrando o 

mesmo interesse proporcional em se planejar e monitorar seu estudo.  
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Tabela 23: Medidas de tendência central e de dispersão dos fatores da escala de competências de estudo 

Fatores/Medidas Média±dp Mediana Moda Mínimo Máximo 

Universidade  

brasileira 

           F1 

           F2 

           F3 

76,77±13,416 

 

23,54±5,010 

23,31±4,806 

29,85±4,877 

78 

 

24,50 

24,0 

30,0 

96 

 

25,0 

25,0 

36,0 

16 

 

5 

5 

6 

96 

 

30 

30 

36 

CB 

           F1 

           F2 

           F3 

 

24,02±4,515 

23,39±4,495 

30,55±4,414 

 

25,00 

25,00 

30,00 

 

25 

25 

35 

 

11 

15 

19 

 

30 

30 

36 

EF 

           F1 

           F2 

           F3 

 

22,00±4,919 

22,59±4,494 

28,12±4,817 

 

22,00 

23,00 

28,00 

 

25 

21 

30 

 

12 

13 

19 

 

30 

30 

36 

RTV 

           F1 

           F2 

           F3 

 

23,22±5,150 

23,17±4,450 

30,06±4,714 

 

24,00 

23,50 

31,00 

 

22 

22 

31 

 

9 

12 

17 

 

30 

30 

36 

PED 

           F1 

           F2 

           F3 

 

24,72±4,527 

23,10±5,129 

30,33±4,670 

 

26,00 

23,50 

31,00 

 

26 

30 

36 

 

10 

7 

18 

 

30 

30 

36 

ENF 

           F1 

           F2 

           F3 

 

24,81±4,843 

24,56±4,785 

30,75±4,952 

 

26,00 

25,00 

32,00 

 

25 

30 

36 

 

5 

5 

6 

 

30 

30 

36 

EC 

           F1 

           F2 

           F3 

 

24,38±4,187 

24,51±4,087 

30,30±4,852 

 

24,00 

25,00 

31,00 

 

30 

30 

36 

 

13 

16 

17 

 

30 

30 

36 

TRC 

           F1 

           F2 

           F3 

 

20,67±5,029 

20,67±5,821 

26,59±6,124 

 

19,50 

22,00 

27,00 

 

19 

24 

29 

 

9 

9 

16 

 

28 

30 

36 

CC 

           F1 

           F2 

           F3 

 

21,05±5,448 

21,33±5,076 

28,18±5,172 

 

22,00 

22,00 

28,00 

 

25 

22 

27 

 

6 

10 

12 

 

30 

30 

36 

LL 

           F1 

           F2 

           F3 

 

23,05±4,959 

22,60±4,456 

29,89±4,400 

 

24,00 

23,00 

31,00 

 

24 

25 

32 

 

10 

11 

18 

 

30 

30 

36 

PSI 

           F1 

           F2 

           F3 

 

24,58±4,466 

24,24±4,225 

30,62±4,111 

 

25,00 

25,00 

31,00 

 

30 

28 

30 

 

14 

14 

18 

 

30 

30 

36 

 

Para testar a H4 - Existe diferença entre o perfil de competências de estudo (Escala 

Competência de Estudo, L. Almeida & Joly, 2013), os seus fatores planeamento, 

monitoramento e autoavaliação do estudante, e ainda, a quantidade de livros lidos por ano, 

preferência de tipo de leitura e quantidade de horas de estudo diário fora da sala de aula) dos 

estudantes da universidade portuguesa entre cursos e anos frequentados pelos estudantes. 

Procedemos à realização dos testes estatísticos de Kruskal-Wallis (KW) e ANOVA.  

Legenda: BIO - Biologia; EF - Educação Física; CRT - Comunicação Rádio e TV ; PED - Pedagogia; ENF - Enfermagem; EC - 
Engenharia Civil; TSC - Tecnologias de sistemas para internet/computadores; CC - Ciências da Computação; LL - 

Letras e Literatura; PSI - Psicologia.  
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No total da escala de competências de estudo (T=-4,600; gl=1129; p≥0,000), os estudantes 

brasileiros obtiveram a média  de 76,77 ±13,416. 

Não se verificam diferenças estatísticas significativas entre as categorias de competência de 

estudo dos estudantes entre os anos de estudo dos cursos. Planeamento (ANOVA=2,857; 

gl=2; p<0,058), monitoramento (ANOVA=2,147; gl=2; p<0,118) e Autoavaliação 

(ANOVA=0,320; gl=2; p<0,726). 

A competência de estudo de planeamento difere significativamente entre os cursos 

frequentados pelos estudantes (ANOVA=6,371; gl=9; p<0,000, Teste Post Hoc-Turkey HSD), 

sendo que os cursos de BIO (24,02) versus CC (21,05), EF (22,00) versus ENF (24,81), PED 

(24,72) versus CC (21,05), ENF (24,81) versus EF (22,00), ENF (24,81) versus TRC (20,67), 

ENF (24,81) versus CC (21,05), EC (24,38) versus CC (21,05), TRC (20,05) versus ENF 

(24,81), CC (21,05) versus BIO (24,02), BIO (21,05) versus PED (24,72), BIO (21,05) versus 

ENF (24,81), BIO (21,05) versus EC (24,38), BIO (21,05) versus PSI (24,58) e PSI (24,58) 

versus BIO (21,05). Demonstrando os cursos que obtiveram uma média mais alta em relação 

ao outro curso, no fator de competências de estudo de planeamento. O curso de ENF obteve a 

melhor média em planeamento.  

Na competências de monitoramento (ANOVA=4,936; gl=9; p≤0,000), ENF (24,56) versus 

TSC (20,67), ENF (24,56) versus CC (21,33), EC (24,51) versus CC (21,33), TSC (20,67) 

versus ENF (24,56), CC (21,33) versus ENF (24,56), CC (21,33) versus EC (24,51), CC 

(21,33) versus PSI (24,24) e PSI (24,24) versus CC (21,33). Demonstrando os cursos que 

obtiveram uma média mais alta em relação ao outro curso, no fator de competências de estudo 

de monitoramento. O curso de ENF obteve a melhor média em monitoramento.  

Competências de autoavaliação (ANOVA=3,887; gl=9; p≤0,000), EF (28,12) versus ENF 

(30,75), ENF (30,75) versus EF (28,12), ENF (30,75) versus TSC (26,59), ENF (30,75) 

versus CC (28,18), TSC (26,59) versus ENF (30,75), CC (28,18) versus ENF (30,75), CC 

(28,18) versus PSI (30,62) e PSI (30,62) versus CC (28,18). Demonstrando os cursos que 

obtiveram uma média mais alta em relação ao outro curso, no fator de competências de estudo 

de autoavaliação. O curso de ENF obteve a melhor média em autoavaliação.  

Na análise das competências de estudo versus gênero masculino ou feminino (T=-3,907; 

gl=631; p≤0,000), identificamos que as meninas (78,57) demonstram possuir mais 

competências de estudo que os meninos (74,41).  
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Na análise da quantidade de livros lidos por ano (ANOVA=0,181; gl=2;  p≤0,834), não se 

verificaram diferenças estatísticas significativas. E na análise da quantidade de livros lidos 

versus cursos também não foram encontradas diferenças estatísticas significativas 

(ANOVA=1,532; gl=9;  p≤0,133). 

Na análise de preferência de tipo de livro para leitura versus anos, não foram encontradas 

diferenças estatísticas significativas. Literatura de ficção (
2
=2,950; gl=2; p≤0,238), 

literautura de autoajuda (
2
=5,051; gl=2;  p≤0,079), literatura de não ficção (

2
=5,098; gl=2; 

p≤0,078) e nenhum (
2
=4,207; gl=2; p≤0,119). 

Já na análise preferência de tipo de livro para leitura versus cursos, foram encontradas 

diferenças estatísticas significativas (
2
=47,274; gl=9; p≤0,000) para leitura de livros de 

ficção, obtendo-se nos cursos de ENF (65,9%) +2,4 casos que o esperado e no curso de LL 

(74,2%) +2,9 casos que o esperado. No livros de autoajuda (
2
=26,137; gl=9;  p≤0,002), 

sendo nos cursos de ENF (33,5%) +2,8 casos que o esperado e no curso de PSI (36,6%) +2,3 

casos que o esperado. Nos livros de não ficção (
2
=13,393; gl=9; p≤0,146), não houve 

diferenças estatísticas significativas e na opção de nenhum tipo de livro (
2
=27,255; gl=9; 

p≤0,001), obtendo-se nos cursos de EC (14,1%) +2.0 casos que o esperado e CC (16,8%) +3,7 

casos que o esperado de estudantes que não tem preferência sobre  nenhum tipo de leitura.  

Sobre a quantidade de tempo de estudo fora da sala de aula versus cursos (KW=24,179; 

gl=9; p≤0,004) e os cursos com mais tempo de estudo são EC (365,32), PSI (360,08), LL 

(359,37) e ENF (353,05). Os cursos com menos tempo de estudo são EF (251,53), CST 

(276,18), CC (290,67) e TSC (299,50).  Sobre a quantidade de tempo de estudo fora da 

sala de aula versus anos  (KW=3,102; gl=2;  p≤0,212), não foram encontradas diferenças 

estatísticas significativas.  

6.2. Resultados provenientes das entrevistas 

Os resultados respeitantes à análise de conteúdo das entrevistas realizadas aos dois quadros 

dirigentes das duas universidades, contexto deste estudo, serão apresentados por categoria e 

subcategoria.  

As categorias foram pré-estabelecidas pela investigadora a partida e as subcategorias 

emergiram do discurso dos entrevistados.  
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 Categoria 1: Perfil do estudante universitário que a universidade pretende 

formar  

Relativamente a esta categoria, no discurso dos entrevistados emergem subcategorias. A 

análise dessas subcategorias permite-nos verificar que ambos os dirigentes têm o foco na 

formação de um estudante cidadão integral. No entanto, apresentam algumas nuances 

diferentes. O dirigente brasileiro salienta a ousadia e o equilíbrio que o profissional que quer 

formar deverá ter, especificando a formação na dimensão intelectual, física e espiritual. Por 

outro lado o quadro dirigente da universidade portuguesa, expressou um perfil robusto 

salientando as competências técnicas e científicas, a motivação para a aprendizagem contínua 

ao longo da vida, o pensamento crítico e reflexivo, resumindo no produto final de um cidadão 

integral com conhecimento do mundo atual que o rodeia, de que a citação que se segue é mais 

expressiva:  

 “Um profissional que tenha condições de atuar ousada e equilibradamente no setor onde atuará 

como profissisonal. Nenhum aspecto isolado do ser humano é mais importante que todos 

integrados: intelecto, corpo e espírito.” UniBr  

“Um estudante que tenha boas competências técnicas e científicas no seu domínio de estudo, mas 

que também esteja preparado para continuar a sua aprendizagem, portanto, que seja, motivado 

para uma formação contínua, que tenha capacidade de análise crítica ou de pensamento 

reflexivo e critico sobre as suas áreas de interesse e também sobre a sociedade em geral e que 

seja também um cidadão mais enriquecido do ponto de vista social cultural, cívico que será no 

fundo um cidadão integral, não só um profissional. Não nos interessa somente formar 

profissionais da engenharia, embora esta seja uma componente fundamental daquilo que a 

universidade oferece, mas que sejam também cidadãos completos, com um conhecimento do 

mundo de hoje, a partir dos desafios que este mundo comporta.” UniPt  

 Categoria 2: Intenção de implementar uma formação integral 

Nesta subcategoria podemos ver que o dirigente da instituição brasileira, afirma só não ter a 

intenção de implementar, por já estar implementado o cuidado com a formação integral nos 

currículos, por já fazer parte do plano institucional e parte integrante do lema da instituição. O 

dirigente da instituição portuguesa afirma ter, sim, a intenção de implementar num processo 

gradativo, e que ao pensarem nisto já implementaram duas unidades curriculares presentes em 

apenas alguns cursos, como o empreendedorismo e a ética, conforme podemos observar nas 

citações seguintes:  

“Não temos a intenção de implementar, porque acreditamos que já implementamos, temos sim a 

intenção de manter, pois, a formação integral faz parte do plano institucional, é o lema da 

instituição e temos apoiado.” UniBr  

 “Ah, sim, nós nos últimos anos já criamos algumas cadeiras/UCs que vão um pouco nesta direção 

e que estão presentes em muitos cursos, não em todos, estou a me lembrar de cadeiras ligadas a 
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ética e ao empreendedorismo que são duas áreas que estão um pouco ai refletidas nos currículos, 

mas poderíamos, oferecer mais de natureza mais transversal, poderiam enriquecer o currículo, 

dentro desta lógica da formação integral.” UniPt  

 Categoria 3: Qual a importância atribuída a este tipo de educação com 

formação Integral 

Podemos ver que o dirigente da instituição brasileira é mais direto e sucinto em suas 

respostas, porém sem deixar de tornar claro as respostas desejadas. Portanto, na Instituição 

brasileira é afirmado que a questão da formação integral é tão importânte para esta Instituição 

que faz parte do plano institucional e razão da existência da instituição. Já o dirigente da 

instituição portuguesa teve um discurso mais extenso nas entrevistas e afirmou que existe a 

preocupação com a formação integral, mas que por enquanto estão mais focados em 

atividades extracurriculares, tendo a preocupação de incentivar as práticas desportivas, e artes 

culturais. No currículo por enquanto alguns cursos são contemplados com cadeiras de 

empreendedorismo e ética, mas a instituição tem esta visão da importância da educação 

visando a formação integral. Como podemos ver os diálogos abaixo expressam estas ideias:   

 “A formação integral faz parte do plano institucional, é o lema da instituição e temos apoiado, 

pois essa é a razão de existência desta instituição universitária.” UniBr 

 

“Sim, nós para além da formação que eles obtém em termos científicos, nos seus cursos, também 

temos tido a preocupação de disponibilizar iniciativas, de enriquecimento cultural, prática 

desportiva, de participação na vida acadêmica em geral que contribuam para uma formação de 

caráter integral. Aqui a nossa preocupação é que os estudantes saiam preparados não só para 

integrar uma profissão, na sua área em que se formaram, mas que também desenvolvam outros 

tipos de competências, ah mais abrangentes, competências no domínio da inteligência emocional, 

do trabalho de equipa, do empreendedorismo, da comunicação, humanas, da interação, dentro 

do seu trabalho, das suas equipas.” UniPt  

 Categoria 4: Constatação se as instituições universitárias realizam e 

apoiam projetos no âmbito da formação integral 

É visto pela fala do dirigente da instituição brasileira que esta instituição realmente realiza e 

apoia projetos no âmbito da formação integral, o que pode ser visto, segundo o dirigente, 

tanto expresso nos currículos dos cursos quanto nas atividades extracurriculares. Através da 

fala do dirigente da instituição portuguesa pode depreender-se que a instituição realiza e apoia 

projetos no âmbito da formação integral, mas de forma extracurricular. Este dirigente deu o 

exemplo do gabinete de promoção de soft skills somente para os alunos que pagam e aderem 

a este programa, sendo também oferecido a oportunidade aos alunos interessados de 
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participarem no programa de voluntariado com as intituições parceiras. Seguem-se as falas 

que melhor traduzem estas ideias:  

“Temos apoiado projetos extracurriculares e currículares que visem o desenvolvimento integral 

dos universitários e acreditamos que também é visível nos planos currículares de cada curso.” 

UniBr  

“A universidade apoia projetos nessa área, temos um gabinete específico aqui na universidade que 

é o gabinete de apoio a inserção na vida ativa, que é um dos responsáveis por desenvolver 

iniciativas nesse campo, temos também, um programa que o próprio gabinete desenvolve de 

promoção do trabalho voluntário, ou seja, os nossos estudantes podem também realizar 

voluntariado social, cultural, ah científico, etc., em instituições com as quais temos cooperação, 

museus, hospital e outras, ah, e isso tem também em vista o enriquecimento da própria 

competência e experiência dos estudantes. Temos desenvolvido também programas específicos, 

oportunidades de aprendizagens dirigidas que complementam a sua formação técnica e que são 

dirigidas exatamente pra esses fim. Criamos há 2 anos um programa específico que nós 

chamamos os softs kils, competências normalmente designadas por transversais que interessam a 

qualquer formação, que não estão hoje integradas no próprio currículo do curso, mas que são 

extracurrículo e essas formações tem tido uma adesão, ah, bastante grande”. UniPt  

 

No quadro 19 é apresentado o resumo das categorias e subcategorias descritas anteriormente. 

Quadro 19: Resumo das categorias e subcategorias da entrevista 

Categorias     Subcategorias 

1. Perfil do estudante universitário 

que a universidade pretende 

formar. 

a)  UniBr: Profissional integral, ousado, equilibrado no intelecto, físico e 

espírito. 

b)  UniPt: cidadão integral, crítico, com boas competências técnicas e disposto 

a aprendizagem ao longo da vida.  

2. Intenção de implementar uma 

formação integral 

a)  UniBr: Não, por já estar implementado.  

b)  UniPt: Sim, tem a inteção de implementar gradativamente.  

3. Qual a importância atribuída a 

este tipo de educação com 

formação Integral. 

a)  UniBr: Muito importante. Razão de existencia da IES, parte integrante do 

plano e expresso nos curriculos. 

b)  UniPt: Importante. Será implementado de forma gradativa, está mais 

expresso de forma extracurricular.  

4. Constatação se as instituições 

universitárias realizam e apoiam 

projetos no âmbito da formação 

integral.  

a)  UniBr: Realizam, de forma curricular em todos os cursos e extracurricular.  

b)  UniPt: Realizam, de forma curricular apenas 2 cadeiras em alguns cursos e 

realizam de mais de forma extracurricular.  

6.3. Resultados provenientes da análise documental aos planos de estudo 

Neste subcapítulo apresentar-se-ão os resultados da análise de conteúdo realizada aos planos 

curriculares dos cursos, que foram analisados no presente estudo, lecionados nas 

universidades frequentadas pelos estudantes participantes no estudo. Foram analisados no 

total 20 planos de estudos, estando incluídos 801 planos de unidades curriculares,  referentes a 

10 planos de estudos da IES portuguesa com 351 planos de unidades curriculares  e 10 planos 

de estudos da IES brasileira com 450 planos de unidades curriculares com o intuito de 

responder aos objetivos elencados para a análise qualitativa no início desta pesquisa. 
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Objetivos Gerais:  

 Analisar qual o valor atribuído à formação integral pelos quadros dirigentes das 

instituições e expresso nos planos curriculares; 

  Analisar os planos curriculares das duas instituições quanto à formação integral 

Para nos respaldar sobre a formação integral, adotamos o conceito de Faure (1972), que 

considera a formação integral como “o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades 

inerentes ao homem, que no presente estudo do estudante, esta formação deverá incluir a 

integridade física, intelectual, afetiva e ética do ser, do homem completo” (p.72). Apoiamo-

nos ainda no conceito de White (2008), “a verdadeira educação contempla a formação integral 

que significa mais do que a prossecução de um certo curso de estudos. Visa o ser todo, e todo 

o período da existência possível ao homem. É o desenvolvimento harmónico das faculdades 

físicas, intelectuais e espirituais” (p.44).  

A busca da integralidade, do desenvolvimento de todas as dimensões do 

humano de forma proporcional e equilibrada entre as partes consta da  hipótese 

em torno da meta educacional, da humanização do homem. O que mais nos 

assusta, imaginando a obra educacional necessária a essa finalidade, e o que 

mais nos leva a desistir de segui-la, é a constatação de que estamos 

desesperadamente distantes dela, não só no sentido individual em relação a nós 

e a cada educando nosso, mas também em relação ao género humano. (Rohr, 

2013, p.258)  

Foram ainda considerados os quatro pilares da UNESCO para a educação segundo Edgar 

Morin (2007). Desta forma, elencamos as seguintes categorias abaixo para a análise 

documental dos planos  das unidadede curriculares.   

Categorias: 

1- Dimensão Física: (desporto, atividade física, nutrição, biologia, saúde…) Ser  

2- Dimensão Intelectual: (cognitivo, conhecimentos, académico ) SABER  

3- Dimensão Afetiva: (social, emocional, família, sexualidade…) SABER CONVIVER  

4- Dimensão Cosmovisão: (ética, espiritual, moral, valores, crenças, voluntariado) SABER 

SER  

5- Dimensão Competências: (competências de estudo, empreendedorismo, 

empregabilidade, preparar para o mundo do trabalho) SABER FAZER  
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A tabela 24 resume a análise das categorias de formação integral expressas ou não nos planos 

de estudos das duas IES em estudo.  

Pudemos ver que, na categoria Física, os planos da IES brasileira comtempla todos os 10 

cursos, os planos da IES portuguesa comtempla 5 cursos (BIO, ENF, EB, CD e PSI).  

A  categoria Intelectual é expressa nos planos de todos os 10 cursos, tanto da IES brasileira 

como portuguesa. 

A categoria Social emerge em 3 cursos (ENF, EB e PSI) da IES portuguesa e em todos os 10 

cursos da IES brasileira.  

A categoria Cosmovisão é expressa nos 10 cursos da IES brasileira e em 5 cursos (BIO, ENF, 

EB, CM e PSI) da IES portuguesa.  

A categoria Competências de estudo é comtemplada em todos os 10 cursos das duas IES, 

brasileira e portuguesa.  

Portanto, na IES brasileira todas a categorias de formação integral elencadas para este estudo 

emergiram nos planos de todos os 10 cursos selecionados nesta investigação. Na IES 

portuguesa apenas duas categorias da formação integral foram expressas na totalidade dos 10 

cursos selecionados: as categorias Intelectual e competências de estudo (aulas práticas) e três 

cursos comtemplaram todas as categorias (ENF, EB e PSI) (Tabela 24). 
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Tabela 24: Resumo da categoria e subcategorias da formação integral por plano de estudos 

Categorias  Subcategorias 

Formação integral dos planos 

 

Resultado:  

1- Dimensão Física 

 (Desporto, atividade física, nutrição, biologia,    

  saúde…)  SER  

 

 

 

1.0 - NÃO (se não tem): 

1.1. (UniPt: EI1, LL2, EE3, EC4, CM5) 

 

2.0 -  SIM (se tem conteúdos, UC dirigidos  à dimensão):  

2.1. (UniBr: BIO1, CC2, EC3, ENF4, EF5, LT6, PED7, PSI8, CRT9,  

       TSC10.) 

2.1. (UniPt: BIO1, ENF2, EB3, CD4, PSI5) 

 

3.0 - Não avaliado 

2- Dimensão Intelectual 

    (cognitivo, conhecimentos, académico) SABER  

 

1.0 - NÃO (se não tem):  

 

2.0 -  SIM (se tem conteúdos, UC a regular à dimensão):  

2.1. (UniBr: BIO1, CC2, EC3, ENF4, EF5, LT6, PED7, PSI8, CRT9,  

       TSC10) 

2.1. (UniPt: EI1, LL2, EE3, BIO4, ENF5,  EC6, EB7, CM8, CD9,  

       PSI10 

 

3.0 - Não avaliado 

3- Dimensão Social  

   (afetiva, emocional, família, sexualidade…)   

   SABER CONVIVER  

 

 

1.0 - NÃO (se não tem):  

1.1. (UniPt: EI1, LL2, EE3, BIO4, EC5, CM6, CD7) 

 

2.0 -  SIM (se tem conteúdos, UC a regular à dimensão): 

2.1.  (UniPt: ENF8, EB9, PSI10) 

2.1. (UniBr: BIO1, CC2, EC3, ENF4, EF5, LT6, PED7, PSI8, CRT9,  

       TSC10) 

 

3.0 - Não avaliado 

4- Dimensão Cosmovisão 

    (ética, espiritual, moral, valores, crenças,   

    voluntariado) SABER SER  

 

1.0 -  NÃO (se não tem):  

1.1. (UniPt:EI1, LL2, EE3, EC4, CD5) 

 

2.0 -  SIM (se tem conteúdos, UC a regular à dimensão):  

2.1. (UniBr: BIO1, CC2, EC3, ENF4, EF5, LT6, PED7, PSI8, RTV9,  

        TSC10) 

2.1.  (UniPt: BIO6, ENF7,  EB8, CM9, PSI10 

 

3.0 - Não avaliado  

5- Dimensão Competências 

(Competências de estudo, empreendedorismo,   

empregabilidade, preparar para o mundo do  

trabalho, aulas práticas, estágios, aulas de 

campo) SABER FAZER  

1.0 - NÃO (se não tem):  

 

2.0 -  SIM (se tem conteúdos, UC a regular à dimensão):  

2.1. (UniBr-BIO1, CC2, EC3, ENF4, EF5, LT6, PED7, PSI8, RTV9,  

       TSC10) 

2.1. (UniPt-EI1, LL2, EE3, BIO4, ENF5, EC6, EB7, CM8, DES9,  

       PSI10) 

 

3.0 - Não avaliado  

Legenda: UniPt = Universidade de Portugal; BIO - Biologia; CD - Ciências do Desporto; CM - Comunicação e Multimédia; EB - Educação 
Básica; ENF- Enfermagem; EC - Engenharia Civil; EE - Engenharia Eletrotécnica; EI - Engenharia Informática; LL - Línguas e 

Literatura; PSI - Psicologia);  

                 UniBr= Universidade do Brasil; BIO - Ciências Biológicas; CC - Ciências da Computação, EC - Engenharia Civil; ENF - 

Enfermagem; EF - Educação Física; LT - Letras; PED - Pedagogia; PSI - Psicologia; CRT - Rádio e TV; TSC - Tecnologia de 

sistemas para internet/computadores.  
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CAPÍTULO VII - DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  
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A discussão e análise dos resultados, será efetuada pela sua ordem de apresentação, no 

capítulo anterior. Assim organizamos este capítulo em seis subcapítulos: (7.1) Perfil 

sociodemográfico, (7.2) Perfil de cosmovisão, (7.3) Perfil de estilo de vida, (7.4) perfil de 

competências de estudo, (7.5) discussão e análise dos dados da entrevista, (7.6) discussão e 

análise de conteúdos dos planos curriculares.  

7.1. Perfil sociodemográfico  

De seguida consta o quadro 20 que pretende apresentar uma sintese das principais semelhanças e 

diferenças entre a IES do Brasil e Portugal.  

Quadro 20: Síntese das principais semelhanças e diferenças no perfil sociodemográfico 

 Brasil Portugal 

Género  Maioria dos estudantes é do sexo feminino  Maioria dos estudantes é do sexo feminino  

Idade  19 a 20 anos  19 a 20 anos  

Média de idade  Média 21,48 ±5,545 Média 20,11 ±2,901 

Mínimo e máximo de idade  Mínimo 17 e máximo 56 anos  Mínimo 17 e máximo 45 anos  

Estado civil  Solteiros  Solteiros  

 Casados (+6,6 )    e   divorciados (+2,4) (+6,2) solteiros  

Filhos  Sem filhos  Sem filhos  

Coabitação  Coabitava com amigos  Coabitava com amigos  

Moradia  Casa/apartamento mantido pelos pais  Casa/apartamento mantido pelos pais  

Meio de transporte  Deslocava-se a pé  Deslocava-se de autocarro/ónibus  

Manutenção financeira  Manutenção financeira por bolsa de estudos 

ou atividade acadêmica  

Manutenção financeira por mesada da 

família  

NSE  NSE classe média  NSE classe média alta 

Curso com mais estudantes 

da amostra  

Enfermagem  Engenharia informática   

Ano com mais estudantes 

da amostra  

1º ano 1º ano 

L. Almeida e Castro (2017), salientam a importância desta parte de nossa pesquisa, de se 

caracterizar o perfil do estudante universitário,ao afirmar que “Não sendo as dificuldades na 

transição e adaptação ao ensino superior exclusivas destes novos públicos, a investigação 

destaca a necessidade de caraterização geral dos estudantes e a implementação de medidas de 

acordo com as suas necessidades”. Também Terenzini, Springer, Pascarella e Nora (1994) e 

Terenzini, Springer, Yager, Pascarella e Nora (1996), têm a mesma opinião quando dizem 

que, atualmente, as características dos estudantes do ensino superior incluem a diversidade na 

idade, estatuto sócio-econômico, gênero, raça/etnia, e recursos pessoais.  

A maioria dos estudantes da nossa amostra, nos dois países, pertence ao sexo feminino, o que 

pode ser explicado pelo grande aumento do número de licenciados num tão curto espaço de 

tempo que teve consequências na diminuição da distância social entre profissões, mas também 

na mudança no perfil sociodemográfico dos estudantes universitários. Tome-se como exemplo 
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as diferenças de género, quando sabemos que a população estudantil é atualmente 

maioritariamente mulheres (Pordata, 2017a). Esta maior representatividade do sexo feminino 

também sucedeu no estudo de Franco, Dias, Almeida e Joly (2011), com uma amostra de 

estudantes do ensino superior das universidades portuguesas do Minho e de Coimbra, no qual 

64,4% da amostra era do sexo feminino, bem como no estudo de Prates et al. (2011), com 

uma amostra composta por estudantes, de três universidades brasileiras, duas de São Paulo e 

uma de Minas Gerais, no qual o sexo feminino constituía 70,3% da amostra. O estudo de  L. 

Almeida et al. (2009) também afirmou que o ensino superior é hoje, contrariamente a algumas 

décadas atrás, frequentado por estudantes de diversas origens sociais e com a taxa mais 

elevada de estudantes do sexo feminino.  

Nos resultados desta pesquisa verificamos que a maioria dos estudantes se deslocou das casas 

dos pais e moravam com amigos em tempos de aulas. O estudo de Fournet (1986) mostrou a 

importância da independência na adaptação à vida e aos estudos universitários e que os 

sucessos são estatisticamente mais numerosos naqueles estudantes total ou parcialmente 

independentes dos pais, do ponto de vista financeiro, e que adotaram competências de estudo 

do que os sucessos nos estudantes que continuaram presos aos seus velhos hábitos.  

A população estudantil é cada vez mais heterogénea. Por exemplo, 7% dos estudantes 

inscritos no ensino superior público no ano letivo 2014/2015 eram estrangeiros, enquanto que 

no ensino privado essa percentagem atingiu os 11%, o ingresso inclui cada vez mais pessoas 

de diferentes estratos sociais e ainda as gerações mais velhas que estejam interessadas em 

envolver-se em processos de formação ao longo da vida (A. Almeida, Quintas & Gonçalves, 

2016; Monteiro, Barros & Moreira, 2015). No caso desta pesquisa, a maioria eram nacionais 

dos próprios países, porém, alguns autores (Fragoso, 2016), utilizam o termo “estudantes não 

tradicionais” para incluir estudantes mais velhos, imigrantes, estudantes provenientes de 

agregados familiares de estatuto sociodemográfico mais baixo, bem como estudantes com 

necessidades educativas especiais (Pires, 2016). É neste contexto de diversidade que cada vez 

mais o ensino superior se define enquanto fator promotor de inclusão social. Na nossa amostra 

a maioria dos estudantes enquadrava-se na faixa etária dos 19 aos 20 anos, incluindo também 

estudantes maiores de 23 anos, que no caso da amostra do Brasil a idade máxima atinge os 56 

anos e no caso da amostra de Portugal os 45 anos. Estes dados corroboram os obtidos pelos 

estudos de L. Almeida e Castro (2017), quando afirmam que a expansão ocorrida no ensino 

superior em Portugal proporcionou o acesso a grupos de estudantes bastante diferenciados 
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socioculturalmente entre si, designados genericamente por “novos públicos” ou “estudantes 

não tradicionais”. Muitos são os estudos realizados com o objetivo de se identificar os novos 

públicos universitários, devido a expansão do ensino superior em Portugal, observando-se 

uma maior presença de estudantes de grupos socioculturais menos favorecidos, com 

necessidades educativas específicas ou mais velhos, entre outros (A. R. Costa, Araújo, 

Gonçalves & Almeida, 2013; Balsa, Simões, Nunes, Carmo & Campos, 2001;  L. Almeida, 

Guisande, Soares & Saavedra, 2006; Valadas, Gonçalves & Faísca, 2011).  

O NSE com maior proporção de estudantes, no caso da IES portuguesa, foi a classe média 

alta, sendo a sua manutenção financeira assegurada pela mesada da família, enquanto no caso 

da IES do Brasil foi a classe média, sendo que a manutenção financeira era assegurada por 

meio de bolsas de estudos ou atividades acadêmicas. Em Portugal, alguns estudos têm 

apontado que fatores como o género, o estatuto socioeconómico, o capital cultural e o perfil 

académico dos estudantes são categorias que limitam de certa maneira as suas escolhas bem 

como a provável maior longevidade dos seus percursos académicos (Magalhães, Amaral & 

Tavares,  2009; O. Tavares, 2013; O. Tavares & Cardoso, 2013). Dados do Eurostudent 

(2015) mostraram que estudantes de famílias com baixo capital cultural, também designados 

como “estudantes de primeira geração”, tendem a ingressar no ensino superior mais tarde. 

Além disso, na maioria dos países europeus, esses estudantes encontram-se em instituições 

não universitárias, evidenciando que as preferências, as escolhas e o acesso académico são 

mais restritos para estudantes de contextos sociais mais desfavorecidos (Eurostudent, 2015). 

No Brasil, a ampliação das oportunidades de acesso à educação superior não tem se 

restringido apenas ao crescimento do número de estudantes, de cursos ou de instituições, mas 

tem significado transformações qualitativas no tocante ao perfil e às características dos 

ingressos, conforme a perspectiva de que o acesso é para todos (L. Almeida & Castro, 2017).  

No caso português, e apontando os estudos mais recentes, é de referir o estudo realizado pela 

Universidade de Évora (Chaleta, 2016), onde as questões económicas são apontadas como 

fazendo parte das principais razões pelas quais os estudantes abandonam o ensino superior, 

sendo que o número de estudantes com apoio social que desiste desta universidade é três 

vezes menor em comparação com o número de estudantes sem qualquer apoio. F. Ferreira e 

Fernandes (2015), analisaram o fenómeno do abandono na Faculdade de Economia da 

Universidade do Porto, concluindo também que a questão económica se apresentou como uma 

das principais razões apontadas pelos estudantes para a sua desistência. A relevância do fator 
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económico associado à inexistência de apoio por parte do Estado e dos serviços sociais da 

instituição que o aluno frequenta, reflete-se também na situação em que o risco de abandono 

se agrava de forma muito significativa, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) (F. Ribeiro et al., 2014). Por estes dados podemos ver que a maioria dos 

universitários portugueses da nossa amostra, são de classe média alta, e conforme 

investigações já mencionadas aparentemente os estudantes de classes mais baixas, não se 

arriscam a entrar numa universidade, ou se entram desistem com mais frequência, ou entram 

mais tarde ou ainda procuram politécnicos ou escolas profissionais.  

7.2. Perfil de cosmovisão  

Só porque o homem não se compreende totalmente a si mesmo. Só porque 

continua sendo para si próprio um enigma e um mistério, só porque o seu saber 

corresponde a um não saber e a sua autocompreensão é ao mesmo tempo 

incompreensão, pode e deve perguntar pelo que é próprio e específico do seu 

ser. (Coreth, 1988, p.11) 

 

No sentido desta citação consta o quadro 21 que pretende apresentar uma breve síntese das principais 

semelhanças e diferenças entre a IES do Brasil e Portugal em relação a cosmovisão dos estudantes e 

de seguida será realizado a discussão dos resultados desta dimensão.  

Quadro 21: Síntese das principais semelhanças e diferenças na cosmovisão  

 Universitários da amostra do Brasil Universitários da amostra de Portugal 

Professa religião? Maioria declara professar religião Maioria declara professar religião 

Religião? Cristãos 

praticantes 

Maioria se diz católica 

não praticante 

Creem em Deus? Creem em Deus Não creem em Deus? 

(24,7%) não crê e (24,3%) crê. 

Praticantes? Declaram-se praticantes Nada praticantes 

Tendência evolucionista ou 

criacionista? 

Mais favoráveis a tendência criancionista Mais favoráveis a tendência 

evolucionista 

Uma das grandes diferenças observadas na visão de mundo em relação às crenças entre a 

amostra brasileira versus a amostra portuguesa foi a questão da prática religiosa, tendo os 

estudantes brasileiros assinalado ser mais praticantes de sua fé e religião e mais crentes em 

Deus, ao passo que os estudantes portugueses demonstraram mais ser religiosos nominais, por 

terem crescido numa família católica, inseridos numa sociedade culturalmente marcada pela 

religião católica, sendo a sua influência visível nos feriados e festas religiosas como, por 

exemplo, festa de são Pedro, Festa de Santo António, festa de São João, etc. Esta constatação 
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é confirmada por M. Oliveira (1994), quando diz que uma das dimensões estruturantes da 

identidade portuguesa é sua raiz cristã e católica e portanto, desta forma os estudantes da 

amostra portuguesa consideram-se católicos não praticantes, na mesma linha das crenças da 

família, sem a convicção pessoal, o que já aparece no perfil dos estudantes brasileiros. O 

mesmo autor também dá uma explicação para esta crença nominal quando diz que “o laicado 

português é marcadamente conservador e tradicionalista, ficando a maioria praticando um 

cristianismo sobretudo de tradição” (M. Oliveira, 1994, p.283). 

Ao mesmo tempo observamos que os estudantes portugueses são mais descrentes quanto à 

existência de Deus e de tendência evolucionista e os estudantes brasileiros mais crentes e 

fervorosos na existência de um Deus pessoal em suas vidas e de tendência criacionista.  

A seguir fizemos uma análise mais aprofundada da escala por item, analisando as respostas 

dos estudantes em relação a sua tendência, as figuras 48 e 49 mostram como se distribuíram 

as frequências de cada um dos itens mensurados, no gradiente de maior ou menor 

proximidade com as perspectivas evolucionistas.  

 
Figura 48. Distribuição das frequências das questões evolucionistas-PT  Figura 49. Distribuição das frequências das questões evolucionistas-Br 

Podemos visualizar nas figuras  48 e 49 que, em geral, a amostra da universidade portuguesa 

tem uma tendência mais próxima ao evolucionismo ao responder as perguntas e a amostra 

brasileira uma tendência menos próxima ao evolucionismo ao responder as questões. Também 

é possível verificar que as questões mais determinantes para a tendência evolucionista dos 

portugueses foram E08, E09 e E01 e menos E04, E13 e E32. E as questões mais 

determinantes para a tendência menos evolucionista dos brasileiros foram E32, E11 e E15. No 

caso do estudo de Pagan (2009) é referido que de um modo geral, pelo menos dois quintos das 
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respostas manifestaram concordância ou concordância total com relação à Evolução 

Biológica, com exceção da afirmação E32.  

Tanto os estudantes portugueses como os brasileiros concordaram com o item 04 e 09 que as 

crianças devem ser expostas a teorias evolutivas e que a perspectiva evolutiva é essencial para 

o ensino-aprendizagem da biologia. No estudo de Pagan (2009), 80% assinalou o item E04 e e 

mais de 80% assinalou o item E09.  Isto significa que embora haja divergências, sob o ponto 

de vista lógico, entre explicações científicas que se baseiam na interpretação naturalista dos 

fenômenos e a perspectiva criacionista que admite o sobrenatural, sob o ponto de vista 

pessoal, muitas pessoas convivem perfeitamente bem com as duas explicações. Esta posição 

demonstra o respeito pelas duas visões e necessidade de se ensinar as duas versões/teorias, 

respeitando o livre arbítrio dos formandos, que tendo o conhecimento das duas teorias devem 

optar livremente pela sua opção de cosmovisão.  

Os estudantes portugueses e brasileiros adotaram uma postura neutra ‘ficaram em cima do 

muro´, ou seja, não concordaram e nem discordaram de uma mesma questão em maioria 

(E13) “As únicas coisas imortais nos humanos são os genes e as histórias transmitidas para as 

novas gerações”. Já este dado diferiu do estudo de Pagan (2009), que dentre todas as respostas 

da escala criacionista, a que gerou maior número de marcações na opção neutra se ligou à 

afirmação sobre os 7 dias do Gênese se referirem a milhões de anos. 

Em relação aos itens criacionistas, os estudantes da amostra brasileira demonstraram suas 

convicções de forma bem posicionada indo de concordo totalmente a discordo totalmente, 

essas respostas se referem principalmente à compreensão de Deus sob a perspectiva cristã, um 

Deus que responde as preces e promete a imortalidade, assim como conforme relatado 

também nas respostas abertas e análise de conteúdo. Estes dados corroboram com o estudo de 

Pagan (2009), onde no resultado de sua amostra mais de 50% concordou com as crenças sobre 

a existência de Deus . 

Os estudantes da amostra portuguesa em contrapartida não definiram muito suas respostas 

optando por não concordo e nem discordo em sua maioria. Portanto, Sobre as questões 

referente ao criacionismo, a maioria dos estudantes portugueses assinalaram não ter respostas 

prontas sobre o assunto, já os estudantes da amostra brasileira se posicionaram completamente 

a favor das influências divinas na origem e controle do universo.  
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Figura 50: Distribuição das frequências das questões criacionistas-PT       Figura 51. Distribuição das frequências das questões criacionistas-  

                                                             BR             
 

As figuras 50 e 51 mostram como se distribuíram as frequências de cada um dos itens 

mensurados, segundo o gradiente de maior ou menor proximidade com as perspectivas 

criacionistas.  

Podemos notar que os estudantes da universidade brasileira se demonstram com tendência 

mais próxima do criacionismo e os estudantes da universidade portuguesa com tendência 

menos próxima ao criacionismo. As três questões que mais contribuiram para tendência 

criacionista na universidade brasileira foram E21, E17 e E19. E pode-se observar e salientar 

que nas questões criacionistas os estudantes da universidade portuguesa foram realmente mais 

neutros. Da mesma forma, no estudo de Pagan (2009), também mais de três quintos de sua 

amostra concordaram com a ideia da existência de Deus assinalando os itens E21 e E17 e três 

quintos assinalaram também a E19.  

Dentre todas as respostas da escala criacionista, a que gerou maior número de marcações na 

opção neutra tanto da amostra portuguesa (42,9%) como da brasileira (30,1%) foi o item 

relativo à afirmação acreditar que a Bíblia pode ser interpretada de acordo com os contextos 

sociais em que foi redigida (E22). Isto quer dizer que os estudantes não detinham uma opinião 

bem fundamentada para responder a esta questão. No estudo de Pagan (2009), que por outro 

lado a maioria de sua amostra assinalou acreditar que a Biblia pode ser contradita e que 

também deve ser interpretada de acordo com os contextos sociais em que foi redigida.  

Na opinião de  Garrido e Prada (2016), o ingresso no ensino superior confronta os jovens com 

uma série de desafios que implica o tornar-se autónomo, decidir quem se é, e o que se quer 

fazer da vida (L. Almeida et al., 2000; Pascarella & Terenzini, 2005). O que os indivíduos 
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sabem e o que fazem com aquilo que sabem tem um grande impacto na sua vida (OECD, 

2013) e, deste modo, as organizações passaram a olhar para as competências transversais 

como uma forma de identificar os comportamentos e atitudes mais ajustados às suas 

necessidades (Cardoso, Varanda, Madruga, Escária & Ferreira, 2012). Nos dias de hoje, as 

IES começam a prestar atenção a condições promotoras do desenvolvimento dos seus 

estudantes, para além do enfoque que tradicionalmente atribuíam às aprendizagens técnico-

científicas e instrumentais, começam a desenvolver processos e mecanismos destinados à 

promoção, nos estudantes, de competências transversais, tais como as relativas à promoção 

dos valores, solidariedade, cidadania ativa e responsável  (Castro & Almeida, 2016). 

Morin (2006), sobre a importância de se ensinar e estudar sobre a condição  humana, o autor 

enfatiza a importância de sabermos, enquanto seres terrestres, a nossa verdadeira condição, de 

onde viemos, qual é o nosso local no universo, como foi o surgimento da vida, para onde 

vamos, o que podemos enfrentar no futuro, etc. Morin ainda aponta a cosmologia, ciências da 

terra, biologia, ecologia como as ciências capazes de “situar a dupla condição humana: natural 

e metanautral” (p.37). E reforça o fato da grande complexidade que é o ser humano, 

totalmente biológico e totalmente cultural. Quando entrevistado, Morin (2015) disse que as 

perguntas fundamentais de cada um a si mesmo, eram  “quem somos nós, para onde vamos e 

de onde viemos?” Como questões fundamentais, que precisamos respondê-las e não afastá-

las.  Disse ainda que:  

A tragédia do nosso sistema de conhecimento atual é que ele compartimenta 

tanto os conhecimentos que a gente não consegue se fazer essas perguntas. Se 

perguntarmos “O que é o ser humano?", não teremos respostas, porque as 

diferentes respostas estão dispersas. E, no fundo, é isso que chamo de 

pensamento complexo, um pensamento que reúne conhecimentos separados. 

(Morin, 2015) 

 

A análise de conteúdo às questões relativas à perspetiva de cosmovisão  dos estudantes, que 

foi apresentada através de uma nuvem de palavras, no que se refere à origem do Homem 

expressa duas visões antagónicas: os estudantes portugueses baseiam as suas respostas no 

evolucionismo, enquanto os estudantes brasileiros no criacionismo.  



 

 

311 

                 
                   Universidade Brasileira                                                                       Universidade Portuguesa 

Figura 52: Origem do homem 

Coreth (1988), diz ser uma questão filosófica dos primeiros pensadores gregos acerca do 

arche panton, o princípio de todas as coisas. E que esta pergunta indica a tarefa que incumbe 

ao pensamento filosófico de todos os tempos, ou seja, interrogar tudo acerca do seu princípio. 

Diz ainda que esta pergunta é feita a partir do homem e por causa do homem e feita para 

analisar toda a realidade em que o homem se experimenta a si mesmo, e reconhecer assim o 

seu próprio lugar e a sua missão nessa totalidade do ser. O autor refere que, 

independentemente do modo como esta pergunta é feita ou a ela se responde, a verdade é que 

esta pergunta constitui uma afirmação acerca do próprio homem e do modo como ele 

concretamente se entende no seu mundo, na história e no conjunto da realidade. “Tudo que 

sabemos do homem, tudo que cada um dos homens sabe de si mesmo, não corresponde ao 

homem. Aquilo a que o homem está ligado, aquilo com que o homem se debate não identifica 

o homem. Sua origem propõe-lhe um problema” (Jaspers, 1965, p.48). 

No que se refere à questão para onde vamos, a perspetiva cosmológica da amostra dos 

estudantes portugueses e dos estudantes brasileiros continua a diferir. O estudantes 

portugueses têm uma visão mais de fim absoluto, enquanto os estudantes da amostra brasileira 

uma visão mais esperançosa de continuidade. 

  

      
                      Universidade Brasileira                                                                         Universidade Portuguesa 

Figura 53: Futuro da humanidade 
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Estes resultados ou até mesmo o interesse desta parte da pesquisa vão em direção ao que  diz 

Rohr (2013), “a busca de um sentido da vida humana não pode excluir cogitações sobre o fim 

da vida, a morte, que faz parte da vida” (p.113). Bem como:  

Não pretende-se afirmar uma verdade cientificamente sustentável e muito 

menos ofender alguém nas suas crenças pessoais. Trata-se de reflexões que 

levantamos em termos de hipóteses, num sentido de possibilidades de 

pensamento que, enquanto tais, abrem perspectivas de análises de uma 

realidade. Se não queremos abrir mão de visar a plenitude do humano na sua 

formação, precisamos procurar respostas às angustias que se geram em torno da 

distância entre a plenitude como meta da formação humana e a finitude da 

existência humana na terra. (Rohr, 2013 p.114)  

 

Para Viktor Frankl, médico neurologista e psiquiatra, doutor em filosofia, sobrevivênte em 

quatro campos de concentração durante a II Guerra Mundial, é referência na literatura que 

trata a questão do sentido da vida do ser humano, o autor refere que questionar-se sobre o 

sentido de vida consiste no que há de mais humano no homem, demonstrando um sintoma de 

amadurecimento à medida que, ao fazê-lo, o indivíduo não se limita aos ideais e valores pré-

existentes (tradicionais), mas tem a coragem de buscar um sentido pessoal para seu existir 

(Frankl, 1989). 

Em relação ao propósito da existência humana, as duas amostras de estudantes continuam a 

ter visões bastantes diferentes. Enquanto os estudantes da universidade portuguesa indicaram 

respostas relacionadas com a felicidade e satisfação do ser, os estudantes brasileiros estão 

direcionados pra o serviço a Deus e ao próximo. 

     
       Universidade Brasileira                                             Universidade Portuguesa 

  

Figura 54: Propósito da existência 

O estudo ou reflexão desta temática na educação ou ensino, é defendido por Rohr (2013): 

A vida humana é reorientada a assumir a inteireza das suas dimensões e é 

inaugurado um novo olhar sobre a educação, que caracteriza a composição do 

que se pode denominar de meta educacional, a qual apresenta como escopo 

fundamental ajudar o educando a realizar o sentido da própria vida. (p.158) 
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Nesta mesma linha de pensamento, Coreth (1988) refere que “o homem vive no mundo e 

pergunta pelo sentido da sua existência. É uma velha pergunta da humanidade que não pode 

ser reduzida ao silêncio” (p.223). O autor ainda destacou que para Marx, que compreendia o 

homem só como um conjunto de relações sociais, a questão do sentido da vida era um 

preconceito burguês que o socialismo tinha de superar. Porém, Coreth, afirmou que o 

indivíduo não é só parte de um todo, nem pode ver o seu sentido na submissão a um processo 

histórico. E se esta resposta pode bastar enquanto um tem um trabalho que o satisfaz e lhe dá 

um sentido, o que é que acontece quando tem uma doença incurável e já não pode trabalhar? 

E que é que acontece quando tem dores fortes e não consegue ver nelas sentido algum? E o 

que é que acontece quando caminha ao encontro de uma morte certa? Pode esse sentido, de 

ser uma função da sociedade, explicar satisfatoriamente o sentido da existência humana? 

(Coreth, 1988). Para o autor não se trata só da existência individual; também está em jogo o 

sentido de toda a história da humanidade, porque, a partir do momento em que pensamos onde 

está o sentido de todos os esforços e de lutas fracassadas, sangue derramado inutilmente, 

dores e lágrimas derramadas em segredo, injustiças sofridas até agora e ainda não reparadas? 

Em sua visão, então, o homem está orientado em relação a um fundamento e sentido absoluto. 

Portanto, Coreth (1988) defende o propósito da existência da seguinte forma:  

O homem acha-se perante o problema de um fundamento absoluto de sentido, 

problema este a que não pode fugir. Por este fato se dá sempre uma autêntica 

experiência de sentido a partir da fé em Deus.Constitui-se assim a partir da fé 

em Deus vivida e sentida um novo mundo intelectivo. Isto mostra que a 

verdadeira origem e que o lugar existencial do problema de Deus, da fé em 

Deus, se encontra na questão do sentido da existência humana e que a 

experiência de sentido só em Deus alcança o seu fundamento último. (p.229)  

 

Quanto ao principal argumento porque acredita em Deus, a comparação das nuvens de 

palavras entre as universidades, os estudantes da universidade portuguesa argumentaram 

sobre o porquê de acreditar, dando uma tríade de argumentos dos quais a fé, momentos 

inexplicáveis e ensinamento dos pais. Por seu lado, a razão de acreditar em Deus dos 

estudantes da universidade brasileira baseia-se na tríade bíblia, fé e milagres. É por isso um 

conjunto de argumentos diferentes, mas com a questão da fé como elemento comum. 
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Universidade Brasileira                                  Universidade Portuguesa 

  
Figura 55: Acredito que Deus existe porque 

Já em relação a não acreditar as razões em comum seriam, a presença da maldade, os 

estudantes da universidade portuguesa desejam provas e os estudantes da universidade 

brasileira aceitam pela fé. 

      

            Universidade Brasileira                                        Universidade Portuguesa  

Figura 56: Não acredito que Deus existe porque  

No sentido do argumento utilizado por muitos universitários em relação de se apoiarem na fé, 

Coreth (1988) diz que “Fé que está para além de todo o saber filosófico, mas que é a única a 

alcançar o fundamento e sentido último da existência humana” (p.238). E em relação aos 

estudantes que se apoiam estritamente na razão, ciência e necessidade de provas científicas: 

A razão por si só, apesar do fascínio e da satisfação que é capaz de 

proporcionar, sempre atua em limites bem definidos e nos abandona nas 

questões mais íntimas da nossa vida. Sentimos que, mesmo quando todas as 

questões científicas são respondidas, não tocamos ainda nos problemas da nossa 

vida. (Rohr, 2013. p.38) 

 

Rohr acrescenta ainda que  “Quando não é a razão que nos pode proporcionar esperanças em 

encontrar um sentido mais profundo para nossa vida, o que é então? O que nos traz uma 

certeza nas questões que a nossa razão não alcança?” (Rohr, 2013, p.43). 
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Alguns estudantes relataram que acreditavam em Deus porque foram ensinados por seus pais 

desde a infância. Rohr (2013), expressa sua opinião sobre o assunto da seguinte forma 

“Naturalmente todos tem o direito de educar os filhos no credo que lhes for sagrado, ou optar 

por uma educação laica, contudo, não se pode negligenciar, na educação laica, o valor cultural 

que as religiões e mitos representam” (p.168).  

No que concerne à principal dúvida sobre a possibilidade de Deus existir ou não, enquanto os 

questionamentos dos estudantes da universidade portuguesa eram mais frequentes e 

diversificados, os estudantes da universidade brasileira demonstraram poucas dúvidas. No 

entanto dois dos questionamentos “Se Deus existe por quê coisas ruins acontecem?” e “E o 

facto de não vermos Deus” são comuns aos estudantes das duas universidades. 

                 

                  Universidade Brasileira                                           Universidade Portuguesa 

Figura 57. Maior duvida ou questionamento sobre a possibilidade de Deus existir 

Muitas instituições têm já estruturas formais de suporte que oferecem aos estudantes unidades 

curriculares optativas ou obrigatórias destinadas ao desenvolvimento de competências 

transversais, mais globais relativas a questões éticas, multiculturalidades ou responsabilidade 

social, transferíveis para variados domínios da vida profissional e pessoal e para que 

potenciem o sucesso académico, facilitem a inserção socioprofissional e o acesso ao emprego 

e promovam a cidadania responsável (Arat, 2014). Assim como sobre esta importância já 

afirmava Sócrates “conhece-te a ti mesmo”, no sentido de que quando cuidamos de nós 

mesmos, modificamos nossa relação com os outros e com o mundo (Foucault, 2004). Bem 

como Morin (2002a) demonstrou a importância e urgência, quando disse que “a educação do 

futuro deverá ser um ensino primeiro e universal centrado na condição humana, situando-o no 

universo, contextualizando quem somos? Inseparável de um de onde viemos? e para onde 

vamos?” (p.51). Evidencia-se a dimensão religiosa como determinante devido a sua busca 

para encontrar um sentido para a vida (Coelho Junior & Mahfoud, 2001). 
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7.3. Perfil de estilo de vida  

Consta abaixo o quadro 22 com uma breve síntese das principais semelhanças e diferenças no 

estilo de vida entre a IES do Brasil e Portugal para clarificar a análise e discussão. De seguida 

discutir-se-á alguns dos resultados com estudos de outros autores que utilizaram a mesma 

escala em seus estudos.  

Quadro 22: Síntese das principais semelhanças e diferenças no estilo de vida  

 
Descritiva-Brasil 

% 

Descritiva-Portugal 

% 

Inferencial- 

Brasil 

≠ 

Inferencial-

Portugal 

≠ 

No total da escala 

de estilo de vida: 

Muito bom 

(indicando que o estilo de 

vida proporciona 

adequada influência para 

a saúde) 

Muito bom 

(indicando que o estilo de 

vida proporciona adequada 

influência para a saúde) 

Média de ordenação 

maior (395,40) 

+2,2 Excelente 

15,3% 

M: 72,93 

 

(375,78) 

 

 

M: 72,58 

Família e amigos: 

Excelente 

(indica que o estilo de 

vida proporciona ótima 

influência para a saúde) 

Excelente 

(indica que o estilo de vida 

proporciona ótima 

influência para a saúde) 

 

 

Atividade física: 

Regular* 

(significa que o estilo de 

vida proporciona algum 

benefício para a saúde, 

porém apresenta também 

riscos) 

Bom* 

(aponta que o estilo de vida 

proporciona muitos 

benefícios para a saúde) 

+2,8 Precisa 

melhorar 

18,9% 

M: 3,02 

 

+1,9 

Excelente  

13,6% 

M: 3,43 

Nutrição:  

Muito bom 

(indicando que o estilo de 

vida proporciona 

adequada influência para 

a saúde) 

Muito bom 

(indicando que o estilo de 

vida proporciona adequada 

influência para a saúde) 

+3,3 Regular*  

8,3% 

 

+3,0 Muito 

bom*  

48,6% 

Cigarro e drogas: 

Excelente 

(indica que o estilo de 

vida proporciona ótima 

influência para a saúde) 

Excelente 

(indica que o estilo de vida 

proporciona ótima 

influência para a saúde) 

+6,6 Excelente 

97,2% 

 

*Média: 14,82 

-6,6 Excelente 

85,9% 

 

*Média: 13,11 

Álcool: 

Excelente 

(indica que o estilo de 

vida proporciona ótima 

influência para a saúde) 

Excelente 

(indica que o estilo de vida 

proporciona ótima 

influência para a saúde) 

+4,6 Excelente 

97,1% 

*Média: 11,48 

 

- 4,6 Excelente  

90,4% 

*Média: 10,22 

Sono: 

Bom 

(aponta que o estilo de 

vida proporciona muitos 

benefícios para a saúde) 

Bom 

(aponta que o estilo de vida 

proporciona muitos 

benefícios para a saúde) 

+2,4 Regular 

12,5% 

+2,3 Necessita 

melhorar 5,1% 

*Média: 2,53 

-2,4 regular  

8,2% 

-2,3 necessita 

melhorar 

*Média: 2,70 

Utilização do 

Cinto de 

segurança: 

Excelente 

(indica que o estilo de 

vida proporciona ótima 

influência para a saúde) 

Excelente 

(indica que o estilo de vida 

proporciona ótima 

influência para a saúde) 

-4,8 Excelente  

62,9% 

*Média: 3,44 

+4,8 Excelente  

76,0% 

*Média: 3,61 

Stresse: 

Muito bom* 

(indicando que o estilo de 

vida proporciona 

adequada influência para 

a saúde) 

Excelente* 

(indica que o estilo de vida 

proporciona ótima 

influência para a saúde) 

      +2,0 Regular 

4,4% 

*Média: 5,49 

 

+2,8 Excelente  

38% 

*Média: 5,81 

Sexo : 

Excelente 

(indica que o estilo de 

vida proporciona ótima 

influência para a saúde) 

Excelente 

(indica que o estilo de vida 

proporciona ótima 

influência para a saúde) 

+5,5 Necessita 

melhorar 14,4% 

+2,6 Regular 9,3% 

*Média: 2,96 

 

+3,1 Excelente  

66,5% 

*Média: 3,35 
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Quadro 22: Síntese das principais semelhanças e diferenças no estilo de vida (continuação) 

 

Descritiva-Brasil % Descritiva-Portugal % 

Inferencial- 

Brasil 

≠ 

Inferencial-

Portugal 

≠ 

Tipo de 

comportamento:  

Muito bom 

(indicando que o estilo de 

vida proporciona 

adequada influência para 

a saúde) 

Muito bom 

(indicando que o estilo de 

vida proporciona adequada 

influência para a saúde) 

+2,6 Regular 

9,3% 

*Média: 4,75 

 

+3,6 Excelente  

46,0% 

*Média: 5,11 

Introspecção: 

Muito bom 

(indicando que o estilo de 

vida proporciona 

adequada influência para 

a saúde) 

Muito bom 

(indicando que o estilo de 

vida proporciona adequada 

influência para a saúde) 

 

 

Trabalho/curso:  

Excelente* 

(indica que o estilo de 

vida proporciona ótima 

influência para a saúde) 

Muito Bom* 

(indicando que o estilo de 

vida proporciona adequada 

influência para a saúde) 

+2,7 Excelente 

29,1% 

 

-2,7 Excelente  

22,2% 

Ocupação dos 

tempos livres: 

  
 

 

TV/músicas 
  

 
+2,6  

58,9% 

Teatro  
  +2,8 

5,9% 

 

Assistir 

competições 

desportivas  

  

 

+5,3 

25,3% 

Jogos  
  

 
+3,5 

27,2% 

Sair para 

dançar,cafés,discote

ca, amigos. 

Não saem para dançar Saem para 

dançar,cafés,discoteca, 

amigos. 

 

+11,7 

51,4% 

Internet  Internet Internet   

Assitir filmes em 

casa  

  +2,2 

31,0% 

 

Concertos  
  

 
+2,1 

7,5% 

Redes sociais mais 

utilizadas:  

  
 

 

Facebook 
Facebook  Facebook 

 
+12,2 

85% 

Instagram 
  +6,9 

22% 

 

Snapchat  
  +3,6 

11,4% 

 

Outras  
  +7,5 

12,4% 

 

Gênero de filme 

que mais gosta : 

  
 

 

Comédia  
Comédia Comédia +3,2 

45,1% 

 

Terror  
  

 
+2,2 

7,4% 

A caracterização dos estilos de vida adequados para a saúde foi avaliada através do 

questionário “Estilo de Vida Fantástico” (Añez et al., 2008). O estudo demonstrou que os 

escores alcançados pelo questionário foram próximos dos 70 pontos, tanto pela amostra 

brasileira como portuguesa, similares aos resultados encontrados por Añez et al. (2008), que 

avaliaram 62 adultos jovens estudantes de graduação e pós-graduação pelo questionário 
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“Estilo de Vida Fantástico”, com média de idade de 21,3 anos, e constataram que 61,3% 

pontuou entre 70-84 pontos (Muito bom), bem como os estudos de Barbosa et al. (2015) 

também obteve os resultados de muito bom para seu estudo com universitários de medicina e 

ainda estes achados se assemelham ao encontrado por A. Silva et al. (2014), que ao 

pesquisarem 707 estudantes do ensino superior em saúde em Portugal, quanto ao seu estilo de 

vida, o valor médio global foi de 94,05±10,50 pontos,“Muito bom”, nenhum participante 

apresentou escores abaixo de 46 pontos e os estudos de Coelho e Pereira Júnior (2015), 

também ao analisarem o perfil de estilo de vida de universitários, o valor médio global foi de 

72,3±9,50 pontos, categorizado como muito bom e nenhum participante apresentou escores 

abaixo de 46 pontos e os estudos de P. Pereira (2012), ao analisar universitários de 

enfermagem em Portugal obteve os mesmo resultados de estilo de vida muito bom (64%).  

A tabela 25, portanto, demonstra que a maior porcentagem dos estudantes se encontra na 

categoria “Muito bom”, com um estilo de vida saudável.  

Tabela 25: Distribuição das respostas dos estudantes segundo o estilo de vida categorizado 

Estilo de vida Global  % 

Não saudável  

Necessita melhorar  

Regular  

Pt =0,0    Br = 0,3 

Pt=2,8     Br = 5,8 

Saudável  

Bom   

Muito Bom  

Excelente  

Pt = 34,6  Br =27,9 

Pt =52,6   Br = 50,8 

Pt =10,0   Br = 15,3 

Seguidamente, procedemos a análise dos resultados obtidos em cada um dos itens dos 

domínios do questionário “Estilo de Vida Fantástico” (Añez et al., 2008). Assim, no que 

concerne ao domínio “família e amigos” (Tabela 26), a maioria dos estudantes (PT=58,1% e 

BR=57,3%) tem quase sempre com quem “falar dos assuntos importantes para si” e Pt=54,3% 

e BR=51,3% “dá e recebe carinho/afetos”. De salientar que apenas PT=1,7% e Br=1,2% dos 

estudantes referiram que isso acontece “quase nunca”.  

Ter um estilo de vida que mantenha um bom relacionamento com família e amigos, se torna 

fundamental para a saúde, uma vez que sentimentos de bem-estar têm sido associados, por 

exemplo, a menor prevalência de problemas de saúde mental (Pérez-Villalobos et al., 2011.) 

Estudos indicam que os jovens mais satisfeitos são os que se encontram melhor integrados 

socialmente, isto é, têm amigos e têm facilidade de comunicação com os mesmos (King et al., 

cit. por Matos & Gonçalves, 2009). A família surge como um papel fundamental no 
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desenvolvimento global do adolescente (Braconnier & Marcelli, 2000). As famílias e os 

fatores associados a elas têm influência em múltiplos aspectos da vida dos adolescentes, 

nomeadamente ao nível da saúde e do bem-estar. 

Tabela 26: Distribuição das respostas dos estudantes, aos itens do domínio “família e amigos” do questionário 

“Estilo de Vida Fantástico” 

      Família e amigos                 % 

 

Tenho com quem falar dos assuntos que 

são importantes para mim  

Quase nunca 

Às vezes 

Quase sempre 

Pt = 2,1    Br = 2,5 

Pt= 12,5   Br = 16,1 

Pt= 58,1   Br = 57,3 

 

Dou e recebo afeto  

Quase nunca  

Às vezes 

Quase sempre 

Pt = 1,7     Br = 1,2 

Pt = 14,0   Br = 19,9 

Pt = 54, 3  Br = 51,3 

Já quanto a “atividade física” (Tabela 27), a maioria (PT=30,7% e BR=43,2%) é 

vigorosamente ativo portanto com a frequência de apenas 1 vez por semana e PT=26,0% e 

BR=26,9% de 1 a 2 vezes por semana é moderadamente ativo, tendo atividades como 

jardinagem, limpeza de casa o caminhada.   

Kroner (2007), enfatiza a importância da dimensão desportiva e lúdica, referindo a 

necessidade de os jovens praticarem desporto. A prática de atividade física influencia 

diretamente na alteração da imagem corporal, pois, tende a melhorar a satisfação corporal e a 

autoestima (Gonçalves, 2009; Vieira, Dantas, Lacerda & Novaes, 2005; Williams & Cash, 

2001). A prática regular de atividade física  atua na prevenção de doenças crônicas, além de 

proporcionar benefícios físicos e psicológicos para seus praticantes (A. Fontes & Viana, 2009; 

Matsudo et al., 2001; Setièn, 1993; Stephenson, Bauman, Armstrong, Smith & Bellew, 2000). 

Um estudo observou que estudantes universitários permanecem sentados por maior período de 

tempo durante a semana, sendo oito horas em um dia de semana e seis horas em um dia típico 

de final de semana
 
(A. Fontes & Viana, 2009). Apesar dos benefícios documentados sobre a 

prática regular de atividade física na melhoria da saúde e na prevenção de doenças crônicas 

não transmissíveis, poucos indivíduos adultos são fisicamente ativos (National Center for 

Health Statistics, 1994). Mesmo a atividade física no lazer tendo aumentado nos últimos anos, 

estima-se que a proporção de indivíduos sedentários ou que não obedecem à recomendação 

mínima de 30 minutos diários de atividade física de intensidade moderada, esteja em torno de 

60% da população global (Waxman, 2004). De acordo com a OMS, um em cada três adultos, 

no mundo, é suficientemente ativo, ou seja, cumpre as recomendações de prática de atividade 

física com benefícios para a saúde (WHO, 2014). A realidade européia não difere muito. Um 

estudo realizado pela Comissão Européia, Special Eurobarometer 412, com 28 Estados-
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membros, mostrou que 42% dos europeus não praticam exercício ou desporto e 30% não 

realizam outras atividades como andar de bicicleta, dança ou jardinagem (European 

Commission, 2014). E ainda, de maneira geral, os países da região norte da Europa são mais 

ativos do que os países da região sul. Em Portugal, os resultados sobre a inatividade física são 

ainda mais alarmantes: 64% dos portugueses afirmam nunca fazer exercício ou praticar 

desporto, e 60% dizem não realizar nenhuma atividade física (European Commission, 2014). 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 62,1% dos brasileiros com 

15 anos ou mais não praticaram qualquer esporte ou atividade física em 2015. Isso quer dizer 

que 100,5 milhões de pessoas, de um total de 161,8 milhões, nessa faixa etária não faziam 

nenhum tipo de exercício (IBGE, 2017). 

Em algumas subcategorias do estilo de vida, verificaram-se diferenças significativas. Na 

atividade física (
2
=p≤0,024), onde há +2,8 casos que o esperado na categoria precisa 

melhorar na universidade brasileira. Sendo 12,8% de estudantes da universidade portuguesa 

na categoria que precisam melhorar na atividade física e 18,9% da universidade brasileira. 

Nos testes t de Studant=p≤0,000, as diferenças são altamente significativas, onde na 

universidade portuguesa tem uma média de frequência maior (3,43) de atividade física do que 

a universidade brasileira. 

Durante a graduação, os jovens passam grande parte de seu tempo diário na universidade em 

atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Neste sentido, a universidade poderia 

desenvolver políticas públicas que estimulassem e possibilitassem a adoção de hábitos mais 

saudáveis pelos universitários, tendo em vista que esta fase da vida representa um período 

crítico no qual vários comportamentos são estabelecidos e incorporados, tornando-se mais 

difíceis de serem alterados futuramente (Kim & Kwiterovich, 1995). Mello, Moysés e Moysés 

(2010),  apresentaram um conceito de universidade saudável, defendendo que, neste espaço, 

se devem criar ambientes de trabalho, aprendizagem e vivências saudáveis, ampliar a 

importância da saúde, promoção da saúde e saúde pública no ensino e na pesquisa e 

desenvolver parcerias para promoção da saúde e atuação comunitária.  
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Tabela 27: Distribuição das respostas dos estudantes, aos itens do domínio “atividade física” do 

 questionário “Estilo de Vida Fantástico” 

      Atividade Física    % 

 

Sou vigorosamente ativo pelo menos 

durante 30 minutos por dia (corrida, 

bicicleta, etc.) 

Menos de 1 vez por semana  

 

1 a 2 vezes por semana  

 

5 ou mais vezes por semana  

Pt = 30,7  Br = 43,2 

 

Pt=24,7     Br = 19,8 

 

Pt=16,9     Br =15,8 

 

Sou moderadamente ativo (jardinagem, 

caminhada, trabalho de casa) 

Menos de 1 vez por semana  

 

1 a 2 vezes por semana  

 

5 ou mais vezes por semana 

Pt =18,4     Br = 25,4 

 

Pt =26,0  Br =26,9  

 

Pt =16,7   Br = 19,6 

Quanto à “nutrição” dos estudantes em estudo (Tabela 28), podemos constatar que para a 

maioria (Pt=41,2% e BR= 31,4%) comer uma dieta balanceada só acontece às vezes, sendo 

que para PT=13,6% e BR=17,4% é quase sempre. 

O consumo em excesso de 2 itens prejudiciais a saúde é uma realidade para PT=36,1% e 

BR=32,4% dos estudantes.  

A maioria (PT=57,4% e BR=53,4% ) dos estudantes referiu que ultrapassou o seu peso ideal 

no máximo em 2 quilos.  

Estudos realizados acerca do comportamento alimentar em estudantes que moravam sem os 

pais, relacionaram a má alimentação ao fato de não terem companhia na hora de se alimentar. 

Os participantes alegaram que fazer as principais refeições acompanhados da família 

favorecia na escolha de alimentos saudáveis (E. Feitosa, Dantas, Andrade-Wartha, Marcellini 

& Mendes-Netto, 2010). Entre os universitários predominam hábitos alimentares 

inadequados. As proporções de indivíduos portadores de sobrepeso e obesidade também são, 

de modo geral, consideradas elevadas. A ocorrência de sobrepeso/obesidade e sua inerente 

relação com os maus hábitos alimentares e sedentarismo das populações não são fenômenos 

restritos ao Brasil, mas vêm sendo apresentados e discutidos como uma tendência mundial 

afetando países desenvolvidos e em desenvolvimento, como mostraram os estudos 

conduzidos por Huang et al. (2003),  Brunt, Rhee e Zhong (2008), Ansari, Stock e 

Mikolajczyk (2012), Burriel, Urrea, García, Tobarra e Meseguer (2013), Peltzer et al. (2014)  

e Tanton, Dodd, Woodfield e Mabhala (2015). 

Em nosso estudo inferencial, na nutrição  (
2
=p≤0,002), onde na categoria regular na 

nutrição há +3,3 casos de estudantes que o esperado na universidade brasileira. Dos 

estudantes que se enquadram no regular na nutrição 8,3% são da universidade brasileira e 
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3,4% são da universidade portuguesa. Na categoria Muito bom, foram encontrados +3,0 casos 

que o esperado, sendo 48,6% da universidade portuguesa e 39,4% são da universidade 

brasileira. 

O estudo de M. Loureiro (2016), ressaltou a importância de programas dentro das próprias 

universidades que visem a promoção da saúde entre seus estudantes, estimulando-os quanto a 

prática de atividade física e a adoção de uma alimentação saudável e balanceada.  

Tabela 28: Distribuição das respostas dos estudantes, aos itens do domínio “nutrição” do questionário  

“Estilo de Vida Fantástico” 

      Nutrição   % 

 

Como uma dieta balanceada  
Quase nunca 

Às vezes 

Quase sempre 

Pt =6,3     Br = 10,8 

Pt=41,2    Br = 31,4 

Pt= 13,6   Br = 17,4 

Frequentemente como em excesso. (1-açucar 2- sal  

3- gordura animal  

4-bobagens e salgadinhos) 

Quatro itens  

2 itens  

nenhum 

Pt =8,4      Br = 14,5 

Pt = 36,1   Br = 32,4 

Pt =11,1   Br = 13,6 

Estou no intervalo de ___quilos do meu peso considerado 

saudável  

+ de 8 kg  

6k 

2k 

Pt = 7,0    Br = 14,9 

Pt =16,1    Br = 10,7 

Pt = 57,4   Br = 53,4 

No que concerne à caracterização do consumo de SPA´s, relativamente aos hábitos tabágicos 

dos estudantes (Tabela 29), a maioria dos estudantes (PT=60,5% e BR=91,8%) não fumou 

nos últimos cinco anos, sendo que PT=17,8% e BR=1,2% fumam de 1 a 10 cigarros por dia.  

No caso da presente pesquisa, os dados revelaram que os estudantes afirmaram consumir 

drogas e tabaco e álcool, porém receberam uma categorização de Excelente, por ter baixo 

consumo por semana, e no quesito drogas e tabaco os estudantes da universidade brasileira 

obtiveram uma porcentagem maior de estudantes na classificação Excelente, onde os dados 

das diferenças estatísticas significativas foram, sobre as drogas e tabaco (
2
=p≤0,000) 

verificaram-se diferenças altamente significativas. Na categoria Excelente, +6,6 casos que o 

esperado na universidade brasileira, 97,2% versus 85,9% de estudantes da universidade 

portuguesa. Nossos dados corroboram com os estudos de P. Pereira (2012) quando, ao inquirir 

universitários de licenciatura em enfermagem, destacou que a maioria da amostra não era 

fumadora, bebia àlcool ocasionalmente.  

Nos últimos 10 anos, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, verificou-se um aumento do 

consumo de tabaco pelos adolescentes (Currie et al., 2000, cit. por Matos, Gaspar, Vitória & 

Clemente,  2003). Em Portugal, o Inquérito Nacional de Saúde (INS) realizado em 2005/2006 

indica que a idade média de consumo de tabaco foi de 17 anos no gênero masculino e de 18 
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anos no gênero feminino (A. Machado, Nicolau & Dias, 2009). Sessenta e cinco por cento 

(65%) dos jovens europeus com idade inferior a 15 anos já fumaram e que 21% dessa 

população o faz regularmente (OMS, cit. por Martínez González, Robles Lozano & Trujillo 

Mendoza, 2003). O consumo de tabaco é um hábito estabelecido durante a adolêscencia, pelo 

que cerca de 80% dos adultos consumidores iniciaram o consumo antes dos 18 anos (WHO, 

2009). Martinet e Bohadana (2003) acreditam que, apesar de os adolescentes terem 

consciência dos riscos associados ao tabagismo, a dependência é algo não calculado por eles, 

bem como o fato de sobrestimarem a sua capacidade para deixar de fumar. Em Portugal, 20% 

da população com mais de 10 anos é fumadora (Nunes, 2003). Em  relação ao consumo de 

tabaco pela população mundial, estima-se haver atualmente no mundo aproximadamente um 

bilhão e 200 milhões de fumadores, dos quais 960 milhões são dependentes da nicotina 

(Rosemberg et al., 2003). O consumo de tabaco é responsável por cerca de 20% de 

mortalidade anual nos países desenvolvidos, sendo a principal causa evitável de morbilidade e 

mortalidade (DGS, 2002). O consumo de tabaco constitui, atualmente nos países 

desenvolvidos, a principal causa de mortalidade, sendo responsável por cerca de 20% do tota 

de mortes verificadas anualmente (Nunes, 2003). Segundo a OMS, morrem no mundo cerca 

de cinco milhões de pessoas por ano, devido ao consumo de tabaco (Ministério da Saúde, 

2004b). 

De acordo com uma revisão de literatura efetuada por Simões (2006), verificou-se que o 

tabaco geralmente é a porta de entrada para o consumo de outras substância, como o àlcool e 

as substâncias ilícitas. Concomitantemente, verificou que os adolescentes que consomem 10 

ou mais cigarros constituem 30% dos consumidores excessivos de álcool.  

Tabela 29: Distribuição das respostas dos estudantes, aos itens do domínio “cigarro” do questionário  

“Estilo de Vida Fantástico” 

     Cigarro   % 

Fumo cigarros 

1 a 10 por dia  

 

Nenhum nos últimos 6 meses  

 

Nenhum nos últimos 5 anos  

Pt =17,8     Br = 1,2 

 

Pt=10,4      Br = 2,5 

 

Pt= 60,5     Br = 91,8 

Quanto ao consumo de “álcool e outras drogas” (Tabela 30), podemos verificar que, para 

quase a totalidade (PT=80,2% e BR=96,2%) dos estudantes, o consumo semanal de bebidas 

alcoólicas é igual ou inferior a sete bebidas/semana. Quanto ao consumo numa só ocasião 

(PT=39,2% e BR=84,6%) dos estudantes, referiu que “nunca” bebe mais de 4 bebidas.  
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Quanto à condução de veículos motorizados após o consumo de álcool, a maioria (PT=89,9% 

e BR=95,9%) refere que isso nunca acontece.  

No que concerne ao uso de substâncias psicoativas ilegais(canábis, cocaína …), a maioria dos 

estudantes (PT=85,6% e BR=96,7%) refere que nunca as usa, contudo, alguns  referiram que 

algumas vezes utilizam (PT=14,4% e BR=3,3%). 

Quanto ao uso excessivo de fármacos, a maioria (PT=77,5% e BR=84,1%) dos estudantes 

refere que nunca abusa. 

O consumo diário de bebidas estimulantes (café, chá ou outras bebidas com cafeína) acontece 

de 1 a 2 vezes por dia para a maioria da amostra portuguesa (60,3%) e nunca para a maioria 

da amostra brasileira (57,9%).  

No Consumo de álcool, segundo os dados obtidos na estatística inferencial, verificaram-se 

diferenças altamente significativas (
2
=p≤0,000), na categoria Excelente +4,6 casos que o 

esperado na universidade brasileira, 97,1%, versus 90,4% na universidade portuguesa. 

Pedimos a simulação de Monte Carlo e o resultado permaneceu, sendo 
2
=p≤ 0,000.  

A maioria dos estudos realizados na área dos consumos, com adolescentes e jovens, concluem 

que o álcool é a substância mais utilizada pelos jovens, salientando que os principais 

problemas de saúde durante a adolescência e juventude estão relacionados com o seu 

consumo (A. M. Carvalho, 1998). Portugal apresenta, nestes últimos anos, uma taxa de 

consumo per capita das mais elevadas do mundo, tendo-se situado no ano 2000 com 10,8 

litros de álcool puro, ocupando o 3.º lugar a nível mundial. “Os jovens que consomem álcool 

têm o seu primeiro contacto com bebidas alcoólicas cerca dos 11 anos (8-15), predominando, 

entre os 15 e 24 anos, o consumo de cerveja e de bebidas destiladas fora das refeições, 2 a 3 

vezes por semana e em grande quantidade, no âmbito recreacional e de diversão noturna” 

(DGS, 2004). Num estudo desenvolvido sobre expectativas e crenças pessoais acerca dos 

efeitos do álcool, em jovens estudantes do ensino superior e profissional, o autor refere que os 

itens mais assinalados pelos jovens, são os que se relacionam com a crença de que o álcool 

apresenta efeitos positivos nas interações e nas relações com os outros (Barroso, 2001). 

Os índices de uso e abuso de SPA’s chegam a ser mais elevados na população universitária do 

que na população em geral (Ridner, cit. por Zuzulich Pavez et al., 2010). A cannabis é das 

drogas ilícitas mais consumidas principalmente na população jovem (De Robien, 2006). 

Como consequências do consumo de SPA’s entre estudantes universitários, podemos destacar 
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acidentes rodoviários, violência, comportamentos sexuais de risco, prejuízos académicos, 

diminuição da percepção e aumento do stresse (E. Silva, Pavan, Moraes & Chiaravalloti Neto, 

2007). Segundo M. Costa et al. (2007), os efeitos do consumo excessivo de SPA’s refletem-se 

na saúde física e mental do indivíduo de forma imediata ou não, a médio ou longo prazo, 

reversível ou não. 

Tabela 30: Distribuição das respostas dos estudantes, aos itens do domínio “álcool e outras drogas”  

do questionário “Estilo de Vida Fantástico” 

      Alcool e outras drogas    % 

Uso drogas como maconha e cocaína   Algumas vezes  

Nunca  

Pt =14,4     Br = 3,3 

Pt= 85,6   Br = 96,7 

Abuso de remédios ou exagero  Quase diariamente  

Quase nunca  

Nunca  

Pt =0,8      Br = 0,9 

Pt = 17,4   Br = 10,5 

Pt = 77,5  Br = 84,1 

Ingiro bebidas que contém cafeína (café,chá ou colas) 3 a 6 vezes  

1 a 2 vezes  

Nunca  

Pt =13,4    Br = 5,7 

Pt =60,3    Br = 32,6 

Pt =21,9    Br = 57,9 

Minha ingestão média por semana de álcool é:___doses  11 a 12  

8 a 10  

0 a 7  

Pt = 5,2   Br = 1,4 

Pt =8,6    Br = 1,5 

Pt =80,2    Br = 96,2 

Bebo mais de quatro doses em uma ocasião Com relativa frequência 

Ocasionalmente  

Quase nunca  

Nunca  

Pt =7,1    Br = 2,2 

Pt = 25,5   Br = 5,1 

Pt =25,9    Br = 7,9 

Pt =39,2    Br = 84,6 

Dirijo após beber  Algumas vezes  

Nunca  

Pt = 10,1   Br = 4,1 

Pt = 89,9   Br = 95,9 

Quanto ao “sono e stresse” (Tabela 31), apenas 44% dos estudantes refere dormir bem e 

sentir-se descansado é habitual, sendo que a maior parte (PT=33,4% e BR=31,1% ) refere que 

isso só acontece algumas vezes. 

Mais de 70% dos estudantes universitários experimentam algum tipo de perturbação do sono 

(Buboltz, Brown & Soper, 2001), o que poderá resultar em problemas de concentração, 

emoções negativas e mau humor. Como resultado, o seu desempenho académico é afetado 

(Angus, Heslegrave & Myles, 1985; Taub & Berger, 1973). Um dos indicadores mais 

alarmantes provém de investigação indicando que os estudantes que dormem menos não estão 

cientes do declíneo do seu funcionamento (Pilcher & Walters, 1997). A pesquisa de Pilcher e 

Walters (1997) indica ainda que os estudantes devem fazer das suas rotinas de sono uma 

prioridade. Em nossos resultados, os estudantes da universidade brasileira receberam a 

classificação Bom e os da universidade portuguesa bom, sobre os resultados de diferenças 

estatíticas significativas da presente pesquisa, na questão do sono (
2
=p≤0,017). Na 

subcategoria necessita melhorar, foram encontrados +2,3 casos que o esperado na 

universidade brasileira, 5,1%, versus 2,5% dos estudantes da universidade portuguesa. Na 
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subcategoria regular, +2,4 casos que o esperado na universidade brasileira, 12,5% versus  

8,2% de estudantes da universidade portuguesa.  

No que concerne a gestão do stresse do dia a dia, a maioria dos estudantes refere que  o 

consegue fazer quase sempre (PT=30,7% e BR=30,0%). A maioria (37,0% ) dos estudantes 

da amostra portuguesa refere que relaxa e desfruta do seu tempo livre quase sempre, já a 

amostra brasileira (32,3%) refere algumas vezes.  

O stresse tem um impacto negativo sobre o desempenho académico (Felsten & Wilcox, 1992) 

Este impacto pode dever-se por exemplo ao fato do stresse ter um efeito negativo sobre as 

respostas imunológicas do corpo (Segerstrom & Miller, 2004). De acordo com Nico (1995) e 

Stern (1996), a realidade da vida universitária muitas vezes é difícil e stressante, diferente do 

que os jovens tinham inicialmente antecipado, já que há um grande número de estudantes que 

prevêem a transição de forma positiva, mas idealista e pouco realista.  

Nos resultados desta pesquisa os estudantes da universidade brasileira receberam a 

classificação Muito bom enquanto que os estudantes da universidade portuguesa receberam 

Excelente, nos dados das diferenças estatísticas significativas, sobre o stresse (
2
=p≤0,021), 

na subcategoria regular, +2,0 casos que o esperado na universidade brasileira, 4,4% versus 

2,3% de estudantes da universidade portuguesa. Na subcategoria Excelente +2,8 casos que o 

esperado na universidade portuguesa, sendo 38% de estudantes da universidade portuguesa 

versus 30,4% de estudantes da universidade brasileira. 

No que concerne aos comportamentos de saúde sexual dos estudantes em estudo, a maioria 

(PT=66,5% e BR=57,4%) afirma praticar sexo seguro sempre, embora PT=4,4% e BR=14,4% 

afirmassem não praticar sexo seguro nunca. 

Sobre a questão do sexo seguro (
2

=p≤0,000), na subcategoria “Necessita melhorar”, foram 

encontrados +5,5 casos que o esperado na universidade brasileira, sendo 4,4% de estudantes 

da universidade portuguesa versus 14,4% de estudantes da universidade brasileira. Na 

subcategoria “Excelente”, +3,1 casos que o esperado de estudantes da universidade 

portuguesa, sendo 66,5% de estudantes da universidade portuguesa versus 57,4% de 

estudantes da universidade brasileira. Demonstrando que apesar dos estudantes das duas 

universidades terem recebido a classificação “Excelente”, os estudantes da universidade 

portuguesa tiveram uma percentagem mais elevada de casos excelentes do que os estudantes 

da universidade brasileira.  
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De acordo com Spizzichino et al. (2005), as infeções entre os jovens constituem uma 

importante parcela das novas infeções por HIV na população mundial, sendo este segmento 

populacional considerado uma das populações-alvo para ações de educação e prevenção 

(UNAIDS, 2005). No Brasil, o quadro descrito nas estatísticas globais se repete: dos 362.364 

casos de AIDS citados anteriormente, 33.867 (9,4%) foram diagnosticados em jovens com 

idades entre 20 e 24 anos (Ministério da Saúde, 2004b). A sexualidade no seus múltiplos 

aspectos é considerada uma área de grande importância no desenvolvimento do ser humano 

(Synovitz, Herbert, Kelley & Carlson, 2002), e que influencia a saúde física, a saúde mental, a 

qualidade de vida e o bem-estar dos indivíduos (Matos & Equipa do Projeto Aventura Social 

e Saúde, 2003). Os jovens, a nível mundial, são considerados como um grupo especialmente 

vulnerável em termos de saúde sexual (Fundo das Nações Unidas para a População, 2005; 

Matos & Equipa do Projeto Aventura Social e Saúde,  2003). Diversos estudos, realizados no 

âmbito dos comportamentos sexuais, consideram os jovens um grupo prioritário de 

intervenção (J. Almeida et al., 1996; Nodin, 2001) devido ao início da atividade sexual ser 

cada vez mais cedo (Lindsay, Smith & Rosenthal, 1997; Nodin, 2001), à duração dos 

relacionamentos, à existência de parceiros ocasionais e ao uso inconsistente dos métodos 

contraceptivos e do preservativo (Beadnell et al., 2005; Brook, Morojele, Zhang & Brook, 

2006).  

Tabela 31: Distribuição das respostas dos estudantes, aos itens do domínio “sono e stresse” do questionário 

 “Estilo de Vida Fantástico” 

Sono,  Stresse e sexo seguro   % 

 

Durmo bem  

Quase nunca  

Algumas vezes  

Quase sempre   

Pt =  2,5   Br = 5,1 

Pt= 33,4   Br =31,1  

Pt= 26,8   Br = 24,4 

Uso cinto de segurança  Nunca   

Algumas vezes  

Sempre   

Pt = 1,1    Br =1,2 

Pt =7,6    Br = 10,7 

Pt =76,0   Br = 62,9 

Sou capaz de lidar com o stresse do meu dia a dia  Quase nunca  

Algumas vezes  

Quase sempre   

Pt = 0,8   Br = 1,9 

Pt =30,5    Br = 29,2 

Pt = 30,7   Br = 30,0 

Relaxo e desfruto do meu tempo de lazer  Quase nunca  

Algumas vezes  

Quase sempre   

Pt = 1,0     Br = 3,7 

Pt =25,8    Br = 32,3 

Pt = 37,0   Br = 28,1 

Pratico sexo seguro  Quase nunca  

Algumas vezes  

Sempre   

Pt =4,4      Br = 14,4 

Pt =10,4    Br = 11,4 

Pt =66,5   Br = 57,4 

No que concerne ao “tipo de comportamento” (Tabela 32), podemos constatar que a maioria 

(PT=42,7% e BR=36,6%) dos estudantes “algumas vezes” aparenta estar com pressa. A 

maioria (PT=27,9% e BR= 26,6%) refere sentir-se com raiva e hostil algumas vezes e quase 

nunca.  
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Segundo E. Loureiro (2006), muitas vezes a raiva é influenciada pelo grau de intensidade de 

stresse vivenciado pelos universitários, e a medida que percepcionam maior intensidade de 

stresse académico, maiores são os seus sentimentos de raiva e frustração.  No estudo de P. 

Pereira (2012), que inquiriu universitários portugueses do curso de enfermagem sobre a 

pressa, verificou que 12% dos inquiridos afirmou que “com relativa frequência” e “quase 

nunca”, já 16% respondeu “raramente”, a maioria afirmou que “algumas vezes” aparenta estar 

com pressa. Sobre a o sentimento de raiva e hostilidade, verificou que, ”44% afirmou que 

“quase nunca” se sente com raiva ou hostil, e 36% disse que “raramente”, 16% assinalou 

“algumas vezes”. 

Tabela 32: Distribuição das respostas dos estudantes, aos itens do domínio “tipo de comportamento” do 

 questionário “Estilo de Vida Fantástico” 

    Tipo de comportamento    % 

Aparento estar com pressa  Quase sempre  

Algumas vezes  

Quase sempre   

Pt = 5,1    Br =12,9  

Pt=42,7    Br = 36,6 

Pt=12,4    Br = 15,5 

Sinto-me com raiva e hostil  Quase sempre  

Algumas vezes  

Quase sempre   

Pt =2,5     Br =3,3 

Pt =27,9    Br = 26,6 

Pt = 27,9   Br = 26,2 

Já quanto à “introspecção” (Tabela 33), podemos verificar que a maioria (32,1%) dos 

estudantes da amostra portugusa pensa de forma otimista e positiva “algumas vezes” e a 

maioria (28,9%) dos estudantes da amostra brasileira pensa de forma otimista e positiva 

“sempre”. Contudo, a maioria (PT=40,7% e BR=40,2%) sente-se “algumas vezes” tensa e 

desapontada. Quanto aos sentimentos de tristeza/depressão, estes acontecem “algumas vezes” 

em PT=37,0% e BR=34,8%.  

Segundo os estudo de E. Loureiro (2006), quanto mais os universitários confiam nas suas 

competências, menos sintomatologia depressiva apresentam. Conforme os estudos de P. 

Pereira (2012),  verificou-se em sua amostra universitária portuguesa que 32% afirma que 

“quase sempre”, 20% considerou que “raramente” pensa de forma positiva e otimista, 16% 

como “algumas vezes”, 28% “com relativa frequência”. Em relação os sentimentos de 

depressão e tristeza, no estudo de P. Pereira (2012) verificamos que 4% dos inquiridos 

considerou “com relativa frequência” que se sente triste e deprimido, já 16% diz “algumas 

vezes”, 36% considera “quase nunca” e 44% afirma “raramente” se sentem tristes e 

deprimidos.  
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Tabela 33: Distribuição das respostas dos estudantes, aos itens do domínio “introspecção” do questionário 

 “Estilo de Vida Fantástico” 

 Introspecção   % 

Penso de forma positiva e otimista  Quase nunca  

Algumas vezes  

Sempre   

Pt = 2,9    Br = 1,8 

Pt= 32,1   Br =28,3 

Pt=28,1    Br = 28,9 

Sinto-me tenso e desapontado  Quase sempre    

Algumas vezes  

Quase nunca    

Pt = 1,9    Br = 4,8 

Pt =40,7    Br = 40,2 

Pt = 15,4   Br = 18,2 

Sinto-me triste e deprimido  Quase sempre   

Algumas vezes  

Quase nunca   

Pt = 1,1     Br = 3,7 

Pt = 37,0   Br = 34,8 

Pt = 20,0   Br = 23,9 

Quanto à “satisfação no trabalho/estudo” (Tabela 34), a maioria dos estudantes da amostra 

portuguesa (33,4%) afirmou estar “algumas vezes” satisfeita e a maioria dos estudantes da 

amostra brasileira (29,1%) afirmou estar sempre satisfeita com seu trabalho ou estudo. 

No estudo de Bardagi, Lassance e Paradiso (2003), que procurou identificar a satisfação dos 

universitários de uma amostra brasileira com trabalho/estudo, foram  inquiridos 391 

estudantes de ambos os sexos (M=23,6 anos), de semestres intermediários em 16 cursos 

universitários da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A maioria dos estudantes 

mostrou-se satisfeita (56%) ou muito satisfeita (32,2%) com a escolha profissional; 42,7% 

pensaram em desistir ou mudar de profissão; e 15,9% ainda pensavam nisso.  Já no estudo de 

P. Pereira (2012), 36% considerou “com relativa frequência” e “quase sempre” estão 

satisfeitos com o seu trabalho ou função, já 24% respondeu “algumas vezes” e 4% afirmou 

que “raramente”. 

Tabela 34: Distribuição das respostas dos estudantes, aos itens do domínio “satisfação com trabalho ou  

estudo” do questionário “Estilo de Vida Fantástico” 

Satisfação com trabalho ou estudo  % 

Estou satisfeito com meu trabalho ou estudo  Quase nunca  

Algumas vezes  

sempre   

Pt =1,5     Br = 5,0 

Pt=33,4    Br =28,7 

Pt=22,2    Br = 29,1 

Esta curiosidade em pesquisar sobre o estilo de vida em nossas amostras, nos remete ao fato 

de que nos dias de hoje, quando se fala em sucesso académico, não se restringe a sua 

operacionalização ao êxito ou aprovação nas unidades curriculares. Contempla-se, 

igualmente, o desenvolvimento do bem-estar psicossocial dos estudantes (Castro & Almeida, 

2016). Apesar de serem considerados uma população privilegiada, os problemas psicológicos 

em jovens universitários são tão prevalentes como nos jovens da mesma idade que não 

frequentam a universidade. Estes problemas têm vindo a aumentar em número e gravidade 
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nos últimos anos a nível internacional, com cerca de 12% a 18% dos estudantes universitários 

com diagnóstico de problemas psicológicos (Hunt & Eisenberg, 2010; Mowbray et al., 2006), 

tais como o uso excessivo de álcool (Blanco et al., 2008 ) e drogas (Kitzrow, 2003), ameaças 

à autoestima, ansiedade e depressão, stresse, suicídio, problemas alimentares e de atividade 

sexual (East, Jackson Peters & O´Brien, 2010). A importância dos pais trabalharem com os 

jovens a prevenção de abuso de substâncias e a promoção de comportamentos de saúde 

saudáveis (educação sexual e planeamento familiar) é, também, salientada por diferentes 

autores como Daining e DePanfilis (2007). Poucos estudantes universitários consideram 

cuidar da sua saúde e bem-estar como componetes importantes do seu sucesso académico. 

Mas, assim como uma adequada gestão do tempo torna possível a compreensão das matérias 

através do estudo, e ir às aulas torna o envolvimento possível, cuidar de si mesmo irá 

permitir-lhe funcionar no seu melhor (Garrido & Prada, 2016). 

7.4. Perfil de competências de estudo  

No quadro abaixo é demonstrado uma pequena síntese referentes a algumas das principais 

diferenças e semelhanças encontradas entre as duas amostras deste estudo em relação as 

competências de estudo, dados estes que serão discutidos a seguir.  

Quadro 23: Síntese das principais semelhanças e diferenças nas competências de estudo  

 Brasil Portugal 

Total da escala:  76,77±13,416 73,08±13,378 

Fator 1 Planeamento: 23,54 22,58 

Fator 2 Monitoramento:  23,31 22,12 

Fator 3 Autoavaliação:  29,85 28,44 

Diferença entre Gênero: Meninas mais forte nas competências 

de estudo (78,57) x meninos(74,41) 

Meninas mais forte nas competências 

de estudo (76,97) x meninos(68,47) 

Livros lido durante o ano: 4 a 6 livros  2 livros e nenhum.  

Preferência no tipo de leitura: Ficção  Ficção  

Quantas horas de estudo fazem 

fora de sala de aula: 

1 hora de estudos  1 hora de estudos 

Ao analisarmos sobre as competências de estudo da nossa amostra, verificamos que, quanto às 

medidas de tendência central e de dispersão da pontuação do total da amostra (duas 

universidades) nos três fatores (F1 - Planeamento, F2 - Monitoramento e F3 - Autoavaliação) 

que constituem a Escala de Competências de Estudo (L. Almeida & Joly, 2009), a maior 

média foi obtida pelo F3 - Autoavaliação, que também obteve uma moda e um valor máximo 
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mais elevados, significando que os estudantes das duas universidades revelaram se apropriar 

mais do fator autoavaliação, os estudantes investem mais nos comportamentos e nas 

preocupações no sentido de viabilizarem um estudo competente e bem-sucedido, ou seja, o 

aluno está em constante regulação é um aluno crítico, reflexivo e autocrítico, agem mais ao 

final do processo, quando recebem o resultado de suas avaliações é que refletem, se avaliam 

mais do que planejam ou se monitoram. Este resultado vai ao encontro do pensamento de C. 

Nogueira, Gonçalves e Silva (2016), quando dizem que da mesma forma que os docentes 

devem ser profissionais reflexivos, qualquer estudante deve desenvolver a capacidade de 

refletir sobre o seu trabalho, contribuindo para a melhoria e que a participação dos estudantes 

decorre nos processos de avaliação desta necessidade de desenvolver a capacidade de reflexão 

sobre os processos formativos e de todo ênfase dado com o Processo de Bolonha à 

participação mais plena dos estudantes nestes processos. 

Quando analisamos as medidas dos fatores de autorregulação da escala, em cada uma das 

universidades em estudo, observamos que a média, a mediana e a moda dos três fatores são 

mais elevados na universidade brasileira, o que quer dizer que estes estudantes apresentaram 

mais competências de estudo. No entanto, essas diferenças são estatisticamente significativas. 

Estes dados nos remetem as reflexões que associado à diversidade de estudantes que acedem 

ao ensino superior, surge a questão das suas competências e motivações académicas, desde 

logo porque o sistema em Portugal de numerus clausus instituído favorece o aumento da 

percentagem de estudantes não colocados em pares “curso - instituição” de primeira opção 

(M. Fonseca, Dias, Sá & Amaral, 2013). Com a chegada dos “novos” públicos e a progressiva 

heterogeneidade de estudantes que acendem ao ensino superior, podemos referir que nem 

sempre os estudantes ingressam com as competências académicas necessárias (Richardson, 

Abraham & Bond, 2012). Alguns estudantes necessitam de desenvolver melhores métodos de 

estudo e aprender a serem autorregulados na sua aprendizagem (Britton & Tesser, 1991; 

Claessen, van Eerde, Rutte & Roe, 2007; García-Ros & Pérez-González, 2011, 2012). 

De um ponto de vista estritamente académico, o ingresso neste nível de ensino implica, 

ainda, o confronto com um ambiente de ensino-aprendizagem menos estruturado, onde as 

normas, expectativas e exigências colocadas aos estudantes são mais ténues e ambíguas, 

mas onde, simultaneamente, é esperado que manifestem maiores níveis de iniciativa, 

motivação, independência e autonomia na aprendizagem, na gestão do tempo, no 

estabelecimento de objetivos e na definição de estratégias para os atingir como as 
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competências de estudo e o planeamento, autoavaliação e monitoramento (Entwistle & 

Waterston, 1988; Vanzile-Tamsen & Livingston, 1999). O sucesso académico no ensino 

superior fundamenta-se sobretudo na capacidade dos estudantes para adquirirem novas 

informações e dominarem competências (Garrido & Prada, 2016). Assim, se 

tradicionalmente a universidade, estando centrada numa pequena elite social e cultural, 

respondia aos seus estudantes de modo uniforme (e.g., instalações, horários, currículos, 

métodos de ensino e de avaliação), com esta diversificação dos estudantes as IES em 

Portugal começaram a preocupar-se com o sucesso académico, a permanência e a 

conclusão dos cursos por estes novos públicos (L. Almeida et al., 2003;  L. Almeida & 

Soares, 2004). Em consequência, assiste-se a algumas mudanças nas formas de ensinar e de 

avaliar, valorizando-se metodologias mais ativas e participativas de ensino-aprendizagem 

dirigidas ao desenvolvimento de competências (L. Almeida et al., 2003; L. Almeida & 

Soares, 2004). Embora os fatores económicos apareçam como um motivo muito relevante 

para explicar situações de risco de abandono escolar, a este juntam-se, como vimos, os 

problemas de integração social e cultural e as dificuldades de gestão do plano curricular (L. 

Almeida & Castro, 2017). 

Nos estudos de Arnaud, Dufournet, Genivet, Montagné e Plouin (1987), a correlação com o 

sucesso nos exames mostra que o fato de se possuírem e aplicarem técnicas e métodos de 

trabalho geralmente considerados favoráveis ao sucesso da aprendizagem (gestão e 

organização do tempo, hábitos de análise e de síntese, esforço de integração dos novos 

conhecimentos nas aquisições anteriores) é um fator nitidamente influente. Interessa, portanto, 

cuidar das relações com os professores, dos métodos de ensino e do feedback dado aos 

estudantes a propósito das suas aprendizagens e trabalhos escolares (Bariani & Pavani, 2008; 

Gillies, 2014; Hagenauer & Volet, 2014; L. Almeida, Araújo & Martins, 2016; Lillis, 2012). 

É de igual modo destacada a relevância das práticas pedagógicas para o sucesso académicos 

dos estudantes (Brigdes, 2000; A. R. Costa & Almeida, 2016; Gillies, 2014; Parpala & 

Lindblom-Ylänne, 2007).      

Vimos em nossa pesquisa que o fator planeamento não obteve médias muito altas, 

demonstrando que os estudantes não tem se preocupado muito com este fator importante das 

estratégias de autorregulação. Segundo a literatura, as técnicas de estudo, planeamento e 

execução do estudo como a realização de trabalhos de casa, elaboração de resumos, 

contribuem de forma positiva para o sucesso académico dos estudantes (K. Alexander, 
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Entwisle & Horsey, 1997). Planear consiste em decidir o que fazer, quando e durante quanto 

tempo. Apesar das vantagens de um planeamento diário e semanal, é ainda comum encontrar 

estudantes que afirmam não possuir ou não utilizar agenda se quer (Claessens et al., 2007). 

Desta forma, quanto mais autorregulado se demonstrar o estudante nas diferentes fases do 

estudo, planeamento, regulação e autoavaliação, maior será o sucesso académico (Afonso, 

2010). No que diz respeito à comparação entre as duas universidades em termos das 

competências de estudo, constatamos que as médias do fator Comportamentos Estratégicos de 

Planejamento das duas universidades diferem estatisticamente (t de Student:T=-

3,340;gl=1160; p≥ 0,001). O mesmo sucedeu no que se refere ás médias do fator 

Comportamentos Estratégicos de Monitoração das duas universidades (t de Student: (t de 

Student:T=-4,269;gl=1160; p≥ 0,000). Repetiram-se os mesmos resultados relativamente ao 

fator Comportamentos Estratégicos de Autoavaliação (t de Student: (t de Student:T=-

4,834;gl=1159; p≥ 0,000). Ou seja, as competências de estudo dos estudantes portugueses e 

dos estudantes brasileiros diferem significativamente. Os estudos de Prates (2011), com sua 

amostra de 814 universitários, afirma que “leva à conclusão de que os universitários não 

apresentaram grande variabilidade em suas respostas” (p.66). Estes resultados também 

corroboram os estudos de A. Dias e Joly (2013) que verificaram que sua amostra de 653 

universitários, de uma forma geral, declararam utilizar de comportamentos estratégicos de 

estudo, tanto com relação ao planejamento, ao monitoramento e autoavaliação, porém ainda 

assim afirmaram que “aventa-se a hipótese de que os universitários mesmo relatando a 

utilização de comportamentos estratégicos de autorregulação, podem não estar sabendo 

aplicá-las adequadamente quando encontram dificuldades em seu estudo ou problemas que 

precisam resolver para dar continuidade para atingir a aprendizagem de um conteúdo” (p.8). 

Considerando os resultados obtidos na escala de competências de estudo, bem como os 

resultados com os fatores de autorregulação, respectivamente autoavaliação, planejamento e 

monitoramento, podemos corroborar com as considerações de Prates et al. (2011), quando 

concluem que investigar sobre a avaliação das competências de estudo, analisando a 

responsabilidade que o estudantes tem de autorregular seu processo de aprendizagem, tendo 

em vista o sucesso acadêmico, faz-se necessário e a Escala de Competências de Estudo- ECE-

SUP (S&H), se insere como instrumento que busca entender o estudante universitário, com o 

intuito de aparar trajetórias académicas.  
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Nomeadamente, se em relação à idade existe maior controvérsia de resultados, nos estudos 

de Prates et al. (2011), o fator idade , na análise dos resultados percebeu-se que quanto 

maior foi a idade dos universitários, mais comportamentos autorregulados em estudo 

possuiu. Em relação ao género, existe um maior volume de estudos apontando que as 

estudantes apresentam atitudes mais proativas, são mais motivadas e reguladas na sua 

aprendizagem e obtêm melhores classificações escolares (Córdoba Caro, 2010; Crosnoe, 

2002; Kovacs et al., 2008; Ruiz de Miguel, 2009). Estes dados corroboram com os 

resultados da presente pesquisa onde na questão do gênero, as meninas demonstraram 

médias mais elevadas demonstrando mais competências de estudo do que os meninos.  

Em nossos resultados, pudemos ver que o máximo de tempo que os estudantes estudam 

fora de sala de aula é somente 1 hora,  a maioria da amostra em estudo respondeu 1 hora de 

estudo (26,6%), logo seguido pelo grupo de estudantes que assinala estudar 2h/dia (24,4%). 

Na categoria de maior número de horas de estudo diário (mais de 5h/dia), apenas se 

enquadravam 2,9% dos estudantes. Este cenário repete-se nas duas universidades, com o 

maior grupo de estudantes tanto na universidade brasileira (26,1%), como na universidade 

portuguesa (27,3%), a assinalar que em média estudam 1h/dia, sendo a proporção da 

categoria “mais de 5h/dia”, de novo a que obteve menores percentuais, respectivamente, 

2,4% e 3,5%. No estudo comparativo do tempo de estudo dos estudantes entre as 

universidades dos dois países, o teste Mann-Whitney revelou diferenças estatísticas muito 

significativas (p≤0,014), sendo que a média de ordenação da universidade brasileira 

(611,69) foi mais elevada do que a da universidade portuguesa (573,70), significando que 

os estudantes brasileiros estudam mais tempo fora da sala de aula. Na comparação das 

proporções de estudantes das duas universidades enquadrados nas diferentes categorias de 

tempo de estudo (opções de resposta), também se observaram diferenças estatísticas muito 

significativas (
2
:
 
p≤0,007), sendo que a proporção de estudantes da universidade brasileira 

que se enquadram na categoria de 3 horas é superior à da universidade portuguesa (21,2% 

versus 13,4%), ou seja, os estudantes brasileiros estudam durante mais tempo.  Porém, 

como espera-se que os estudantes sejam capazes de mostrar pensamento crítico e reflexivo 

sobre os conteúdos abordados que vão para além da sua mera memorização e reprodução. 

Estas mudanças em termos quantitativos e qualitativos, exigem um aumento na quantidade 

de tempo que os estudantes devem dedicar às tarefas académicas (Garcia-Marques & 

Garcia-Marques, 2016). Uma vez que cada estudante frequenta diversas unidades 

curriculares em simultâneo, que devem ser completadas em apenas alguns meses, o tempo 
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que deve ser investido em trabalho académico é bastante maior num período reduzido de 

tempo. A gestão do tempo assume, assim, um papel muito importante no sucesso 

académico (Garrido & Prada, 2016). Um recurso definido na literatura como sendo 

relevante ao nível do planeamento eficaz de vida é a gestão de tempo. Por ser considerada 

uma dimensão fundamental como um componente independente, sendo importante ter 

presente a importância de gerir o tempo numa perspectiva de planificação do futuro a curto 

e longo prazo (Smith, 1999). Só nas sociedades conscientes da importância económica do 

tempo é que se tem a noção de que tempo é dinheiro; daí resulta que o tempo é considerado 

um recurso escasso, sempre tido em conta e utilizado com muito cuidado, diligência e 

planeamento (Di Pietro, 2014). O tempo constitui um recurso muito particular, com 

características únicas, não se pode comprar, alugar, armazenar ou fabricar, tratando-se de 

um bem de consumo imediato que, em simultâneo, não pode deixar de ser utilizado. Na 

verdade, a passagem do tempo escapa totalmente ao controle e a única coisa que podemos 

controlar é a forma como o utilizamos e gerimos (Garrido & Prada, 2016).  

Ler poderá constituir a competência académica mais importante que um estudante tem que 

aprender a dominar (Garrido & Prada, 2016). Nos resultados desta pesquisa, vimos dados 

alarmantes onde muitos universitários declararam não ler nenhum livro extraescolar se quer, 

desta forma demonstrando não obter o hábito e prazer pela leitura, sendo  a maior 

porcentagem dos estudantes da universidade portuguesa, são dos que leem 2 livros por ano 

(22%), embora em segundo lugar a maior porcentagem é um dado alarmante, sendo dos 

estudantes que não leêm nenhum livro por ano (20,6), em relação aos estudantes da 

universidade brasileira a maior porcentagem são dos que leêm de 4 a 6 livros por ano. No 

teste t de Studant apareceram diferenças altamente significativas (T=p≤0,000), onde na 

universidade portuguesa a média de ordenação foi de 3,77, e na universidade brasileira a 

média de ordenação foi de 6,28, demonstrando uma leitura maior. Os estudantes que 

assinalaram que não leem nenhum tipo de livro, houve também diferenças estatísticas 

altamente significativas (
2
:
 
p≤0.000), onde na universidade portuguesa apareceram +6,6 

casos que o esperado. Analisando a estatística descritiva, o  tipo de livro mais escolhido tanto 

na universidade portuguesa (60,2%) como brasileira (57,6%), foi o tipo de ficção. É 

enfatizado por Kopke Filho (1997), que até mesmo no momento da leitura poderá ser 

utilizado os fatores/estratégias de autorregulação, na qual a utilização das estratégias 

metacognitivas de leitura ocorrem antes (planejamento), durante (monitoramento) e após 
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(avaliação), visando possibilitar uma melhor compreensão das informações que se está 

adquirindo.  

Numa ótica geral entre as duas universidades e as 16 questões da escala, a questão mais 

pontuada (49,1%) foi quando me parece importante faço anotações nas aulas. E a questão 

com mais discordância (4,7%) foi procuro anotar aspectos que não compreendo para depois 

pedir ajuda ou voltar a eles e superar as dificuldades. Estes dados foram exatamente os 

mesmos nos estudos de Prates (2011), onde apresenta a questão menos pontuada e a mais 

pontuada. Existe um conjunto considerável de investigação que mostra que tomar notas 

durante a aula e rever essas notas se relaciona com a melhoria do desempenho (Kiewra, 

Dubois, Christian, McShane, Meyerhoffer & Roskelley, 1991). Tomar notas é uma 

competência difícil, que exige várias tarefas cognitivas como a retenção de informação em 

memória, decifrar o seu significado e transcrevê-la rapidamente, os estudantes que são 

capazes de copiar ou transcrever de forma eficiente obtêm melhores notas e um melhor 

desempenho nas avaliações (Peverly et al., 2007).  

Prates et al. (2011), em seus estudos sobre competências de estudos nos universitários, 

concluíram que há necessidade de se encontrar melhores métodos para alcançar os 

universitários que carregam uma falta de vontade de estudar, e repensar o processo 

educacional para que os estudantes não sejam preparados para acumular informações, mas 

para a maturidade. Estudos realizados têm demonstrado a autorregulação como um aspecto 

decisivo para o desempenho melhor e consequente sucesso acadêmico dos estudantes 

universitários (Lindner & Harris, 1993; Pintrich et al., 1993). Porém, as pesquisas têm 

revelado que os estudantes ingressam na universidade com poucas competências para 

assumirem uma abordagem mais profunda na sua aprendizagem e para autorregular o seu 

estudo de forma eficaz (L. Almeida et al., 2009; Pintrich & Zusho, 2002). Há, portanto, a 

necessidade dos universitários aprenderem a utilizar estratégias de estudo e de aprendizagem 

no sentido de promover a sua aprendizagem e como decorrência, obter o sucesso acadêmico 

(Carelli & Santos, 1998; Vasconcelos, Almeida & Monteiro, 2005).  
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7.5. Discussão e análise dos dados das  entrevistas 

Apresentamos abaixo uma síntese nas nuvens de palavras,  para relembrar os resultados 

obtidos na análise de conteúdo das entrevistas, para de seguida proceder-se a discussão dos 

dados de maneira bem clara. 

    

                 Universidade Brasileira                                          Universidade Portuguesa 

Figura 58: Qual o perfil de estudante universitário que se pretende formar 

Como é possível verificar na figura 58, conforme a frequência de palavras, quando os quadros 

dirigentes foram questionados sobre qual o perfil universitário que a IES se propõe a formar, 

pode-se notar que na universidade brasileira é mais em sentido de um profissional equilibrado 

em relação ao intelecto, corpo e espírito. Na universidade portuguesa vai mais em direção a 

um cidadão crítico e com boas competências.  

Sobre a reflexão sobre o perfil de universitário que se pretende formar é muito bem explanado 

por C. Bastos (2004):  

Uma das grandes questões diz respeito justamente ao perfil do aluno que se 

pretende formar, que extrapole ao exigido nas diretrizes curriculares. Atender a 

esta exigência tem sido freqüentemente feito como registro formal de intenções: 

pretende-se formar o sujeito profissional crítico, humanista, ético, etc. Quando 

se procura o efetivo percurso que o aluno deve fazer para formar-se com estas 

qualidades, deparamo-nos com ausência de condições objetivas para que isso 

aconteça. Isto é, na materialidade da organização curricular, não são previstos 

espaços acadêmicos para a formação. A formação dos estudantes na 

universidade deve ser discutida, envolvendo estas dimensões. Não apenas na 

perspectiva de definição de “grade curricular” a ser cumprida. Discutir a 

composição das disciplinas, das matérias, dos conteúdos, das ementas, dos 

objetivos, da carga horária, deve passar pelo enfrentamento de definições 

concretas de quais sujeitos estaremos formando ou “deformando”, no final de 

um processo educativo. É preciso reinventar na universidade, a capacidade de 

pensar, de se inquietar diante das mazelas sociais. Devemos nos preocupar com 

o sentido ético e social do que fazemos ou deixamos de fazer. (p.8) 
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Desta forma, a preocupação com o perfil de aluno que se pretende formar nas universidades, 

deve ser coerente com a missão da universidade e visivelmente expresso nos planos 

curriculares, ou seja, colocado em real ação.  

Relativamente à temática da missão da universidade, tem-se uma forte vertente para 

reconhecer que a investigação é uma função essencial da universidade moderna (Caraça, 

1993). De acordo com o paradigma da universidade humboldtiana (B. Santos, 1995). Segundo 

Gellert (1993), são três principais modelos de universidade considerados habitualmente nas 

análises da sua evolução histórica e aos quais correspondem estruturas e missões diferentes. 

Estes modelos, correspondem à tradições das universidades inglesas, francesas e alemães, que 

influenciaram o desenvolvimento da universidade moderna, constituindo referências 

históricas importantes. Portanto, o modelo inglês de universidade assenta num paradigma da 

personalidade, ou seja, mais do que transmissão de conhecimento, interessa-lhe a formação do 

caráter e da personalidade. O modelo francês de universidade, também designado por 

napoleónico, caracteriza-se pela forte segmentação institucional entre as écoles, dedicadas 

essencialmente à formação, e as entidades externas à universidade onde ocorre investigação, 

claramente estabelecido a primazia ao ensino. No modelo alemão de universidade, reforça-se 

o papel da investigação, colocando a função de criação e progresso do conhecimento no cerne 

da missão da universidade. Em Portugal, o modelo dominante até aos anos 70 foi o francês, 

seguindo a tendência peninsular (Ralha, 1968). A partir dos anos 80 iniciou-se a afirmação da 

universidade de investigação (Ruivo, 1995), tendo esta tendência sido reforçada nos anos 90. 

Outra importante evolução na universidade portuguesa foi a progressiva abertura ao exterior, 

à medida que, a partir de meados da década de 80, se intensificaram as ligações à sociedade, 

em geral, e ao sistema produtivo, em particular (Caraça, 1993). Como consequência deste 

alargamento da missão tradicional de ensino e investigação, resultou, do ponto de vista 

institucional, o aparecimento de novas instituições, ligadas e muitas vezes promovidas pela 

universidade, que institucionalizam esta tendência (Caraça, 1993). No Brasil, segundo os 

estudos de J. Souza Santos, Lobo, Melo e Soares (2013),  foi possível constatar que as 

universidades públicas brasileiras apresentam um modelo híbrido que combina tanto as 

características que a definem como um centro de construção do saber puro e crítico, isento às 

pressões externas como as que envolvem a formação de profissionais preparados para atuarem 

no mercado e as destinadas a atender demandas específicas da sociedade. Segundo M. Zago, 

(2013), “deve haver sinergia: educar é a missão prioritária, pesquisa é uma responsabilidade 



  

339 

social, vincular a pesquisa ao ensino é a garantia da qualidade” (p.01). E ainda segundo a 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (2017) 

“Diferentes opiniões políticas no cenário nacional ou institucional não devem impedir que as 

Universidades cumpram a sua missão de educar e de produzir conhecimento. A tolerância, o 

diálogo racional e o investimento em ciência e educação são garantias de um futuro melhor, 

nas universidades, no Brasil e no mundo” (p.01). 

   

Universidade Brasileira                                   Universidade Portuguesa 

Figura 59: Importância atribuída à formação integral  

Quando analisado em entrevista sobre qual a importância atribuída à formação integral pela 

visão dos quadros dirigentes das IES, na visão da IES brasileira foi falado que é dado tanta 

importância que a formação integral é a razão da existência da instituição. Na IES portuguesa 

foi falado que entendem que precisam oferecer mais cadeiras/UCs ligados à formação.  

Segundo os estudos de Cenci e Favero (2008), “a universidade não pode perder de vista a 

formação humanística em razão de sua própria natureza e da exigência de universalidade do 

saber acadêmico” (p.4). Essas preocupações remetem, de forma direta ou indireta, para uma 

concepção de ser humano, de valores, de sociedade, de conhecimento, de cultura, crenças etc. 

Segundo C. Bastos (2004), a formação de estudantes universitários é uma questão central da 

universidade. A preocupação com a presença da reflexividade crítica no interior dos cursos, 

nas salas de aula, pode impulsionar ações que promovam uma melhor graduação dos 

estudantes. A universidade sempre foi o lugar que se pautou pelo pensamento crítico, pela 

resistência a imposições alheias a dignidade humana. Assim também como pode-se dizer que 

uma formação humanística/integral, consonante com os atuais desafios colocados pela 

formação acadêmica poderia constituir-se num importante diferencial para a universidade 

como instituição social. 
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                  Universidade Brasileira                                               Universidade Portuguesa 

Figura 60: Realizam e apoiam projetos no âmbito da formação integral 

Quando questionados sobre a existência de apoio a projetos no âmbito da formação integral 

na universidade brasileira foi dito que a instituição tem apoiado projetos extracurriculares em 

direção a formação integral, porém também já possuem  visível nos planos curriculares. Na 

IES portuguesa foi falado que a instituição possui um gabinete específico para promoção de 

soft skills extracurricular para os estudantes que desejarem fora das aulas.  

Segundo Buss e Nogueira (2010), quando se pensa sobre as IES, é importante quebrar a 

cultura contemporânea de muitos e herdado por nós de que a única missão das mesmas é tão 

somente formar um acadêmico em em uma profissão em um especialista.  Von Linsingen 

(2005) também  afirma que não é somente a formação técnica que forma o perfil que o 

mercado demanda. A classificação do ensino superior é a conservação e transmissão do saber 

e da cultura, ensino profissional, investigação cientifica, formação integral da pessoa humana 

e difusão da cultura e do saber entre o povo (Tobias, 1969). Para Quadros, cit. por Tobias 

(1969), a universidade tornou-se pura e simplesmente em uma aglomeração de escolas 

técnicas. O autor dizia a cerca das universidades européia especificamente à de Lisboa, e 

enfatiza que as universidades desviaram-se para o profissionalismo e para a utilidade 

deixando os seus valores que antes de mais nada é o da verdade e da formação do espírito o 

que seria o seu caminho normal. C. Bastos (2004), percebeu em muitos projetos pedagógicos 

analisados  uma preocupação com a formação que dê conta de atender ao mercado de 

trabalho, numa concepção de universidade que deve formar recursos humanos, sendo que, na 

maioria dos casos, o conhecimento técnico sobreleva este “humano”. Refletindo com Goergen 

(2002) sobre o fato de que o “indivíduo (humano) e a coletividade (humana) representam a 
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razão de ser da universidade da qual ela não pode desviar-se” (p.75), para esta relação, é 

imprescindível a reflexão, dentro da universidade, sobre a formação universitária. 

7.6. Discussão e análise de conteúdos dos planos curriculares 

Ao total foram analisados 20 planos de estudos com o total de 801 planos de unidades 

curriculares,  referente a 10 planos de estudos da IES portuguesa com 351 planos de unidades 

curriculares e 10 planos de estudos da IES brasileira com 450 planos de unidades curriculares.  

Nas figuras abaixo é exemplificado uma breve síntese dos resultados previamente obtidos na 

análise de conteúdo aos planos curriculares que foram apresentados em forma de tabela 

anteriormente nos resultados, onde neste momento procede-se a discussão e análise. 

.   

                                                                                                         

 

Na IES brasileira as 5 dimensões (competências de estudo, cosmovisão, afetiva, Intelectual e 

física) apreciadas em relação a formação integral se fizeram presentes nos planos dos 10 

cursos. Na universidade portuguesa 2 das categorias (intelectual e competências de estudo) 

estão presente nos planos dos 10 cursos. Pode-se dizer que normalmente as competências 

intelectuais já são automaticamente inseridas aos currículos por fazerem parte intrínseca do 

carater académico e dimensão das competências que aqui aparecem não foram tanto no 

carater das competências de estudo mas mais no sentido das aulas práticas oferecidas. 

Portanto, na IES portuguesa analisou-se um défict da presença de três dimensões (Física, 

afetiva e cosmovisão) inseridas nos currículos da totalidade dos 10 cursos em estudo.  

Conforme os estudos de Cenci e Favero (2008), a formação humanística/integral, para ser 

efetiva, tem de estar integrada organicamente a cada currículo. Em relação à formação do 

Figura 61: Presença das dimensões de formação integral 

nos planos curriculares dos cursos da 

universidade brasileira  

 

Figura 62: Presença das dimensões de formação integral 

nos planos curriculares dos cursos da 

universidade portuguesa.  
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aluno como ser humano, é necessário  uma concepção de currículo que não se resuma à 

composição de uma grade curricular em termos de um aglomerado de disciplinas, e um núcleo 

específico de formação humanística nos currículos de graduação auxiliaria no 

desenvolvimento de uma formação geral e crítica. Essa mesma linha de pensamento é 

corroborada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (PCNs-Brasil), pelas 

Diretrizes Curriculares dos cursos de graduação e pelo Programa Ética e Cidadania proposto 

pelo Ministério da Educação e Cultura-MEC (Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 

2003). Não são somente as disciplinas especializadas que proporcionam ao futuro profissional 

uma bagagem que o faça ter o perfil adequado para as exigências do mercado, segundo Buss e 

Nogueira (2010). Ainda segundo C. Bastos (2004),  a universidade não é intencionalmente 

criada para a aquisição de saberes técnicos. É, e deve ser, voltada para a produção de 

conhecimentos e a formação humana. No mesmo sentido, Dias Sobrinho (2005),  diz que a 

dimensão que cabe à universidade formar é em direção a formação acadêmica para a técnica, 

a ética, a política, o social, isto é, para todos os aspectos que têm a ver com o 

desenvolvimento material e espiritual do indivíduo e da sociedade. Morin (2000) utiliza a 

expressão “democracia cognitiva” para fazer compreender a necessidade de reorganização do 

saber diante da fragmentação das disciplinas na universidade. Para este autor, “... a reforma do 

pensamento contém uma necessidade social chave: formar cidadãos capazes de enfrentar os 

problemas do seu tempo” (p.18). Esta necessidade educacional inclui a reflexão sobre o ser 

humano, a natureza, o cosmo e a própria realidade. Compactuamos com o mesmo pensamento 

de C. Bastos (2004), ao sabermos que seguramente não são apenas as mudanças pedagógicas 

que resolverão o problema enfrentado para formação crítico-humanista dos estudantes na 

universidade, mas novos entendimentos dos encaminhamentos pedagógicos podem colaborar 

com mudanças na universidade. As IES, de modo geral privadas, a instituição universidade 

pública deve continuar a ser o ambiente próprio de resistência às imposições a que é 

submetida à sociedade em nome do sistema capitalista, sendo fiel a sua missão e 

entendimento de propósito de existência das IES, bem como do entendimento de homem que 

se pretende formar e desta forma este tipo de estudo promove discussões sobre reformulações 

na estrutura pedagógica e organizacional da universidade, colaborando para que haja uma 

instauração de um novo ethos da universidade, na organização de práticas educativas que se 

construam num horizonte de possibilidades para uma formação profissional e humana, 

respeitando a formação no equilibrio das dimensões do ser humano, sem fragmentação, sendo 

assim uma formação universitária integral. 
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No desenvolvimento desta tese por meio da abordagem quantitativa-qualitativa, estudo  

descritivo correlacional e transversal e após a apresentação e discussão dos resultados estamos 

em condições de elencar um conjunto de conclusões do estudo, tendo em conta os principais 

objetivos delineados: analisar a relação do perfil dos estudantes no âmbito da formação 

integral (estilo de vida, competências de estudos e cosmovisão) de uma universidade  

portuguesa e  brasileira e analisar qual o valor atribuído à formação integral pelos quadros 

dirigentes das instituições e expresso nos planos curriculares.   

Para responder às questões levantadas nesta investigação, primeiramente, apresentamos o 

total da amostra, 1.240 estudantes universitários de licenciatura de 10 cursos similares em 

uma IES  no Brasil (707) e uma em Portugal (533), dois dirigentes das IES envolvidas e 20 

planos de estudos com o total de 801 planos de unidades curriculares,  referente a 10 planos 

de estudos da IES portuguesa com 351 planos de unidades curriculares e 10 planos de estudos 

da IES brasileira com 450 planos de unidades curriculares aos quais foram submetidos a 

análise de conteúdo.  

Respondendo aos objetivos elencados ao início, podemos primeiramente dizer sobre a 

Caracterização do perfil dos específicos estudantes quanto a formação integral 

(sociodemográfico, cosmovisão, estilo de vida  e competências de estudo).  

Os estudantes da amostra portuguesa podem ser caracterizados como:   

No perfil sociodemográfico, pode considerar-se ser um estudante do sexo feminino, pertence 

ao grupo etário de 19 a 20 anos, coabita com amigos numa casa/apartamento mantido pela 

família, recebe mesada da família e pertence ao NSE médio alto, pelo que a universidade 

aparenta ser um espaço um pouco elitista.  

Relativamente ao perfil de cosmovisão, professam uma religião, a maioria não responde a 

qual religião e dentre os respondentes afirmam pertecer a religião católica, nada praticantes, 

não creem em Deus e têm   tendência de cosmovisão evolucionista 

No perfil de estilo de vida, de um estilo de vida geral/global Muito bom, indicando que o 

estilo de vida proporciona adequada influência para a saúde. Nas categorias específicas, 

família e amigos, excelente,  está na categoria de uma boa atividade física, tem sua nutrição 

muito boa, sobre o uso de cigarro e drogas está excelente, no consumo de álcool se encontra 

na categoria excelente,  tem um sono muito bom, está na categoria excelente quanto ao uso do 

cinto de segurança, está excelente na questão do stresse, sobre o sexo seguro está excelente, 
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sobre o tipo de comportamento se enquadra no muito bom, na introspecção está no muito bom 

e no trabalho/curso universitário está na categoria muito bom. Quanto a ocupação dos tempos 

livres, assistem TV/ouvem músicas, assistem séries em casa, saem para dançar/frequentar 

cafés/discotecas/encontrar amigos, ficam navengando na internet em seus tempos livres e 

assistem filmes em casa. Sobre as redes sociais mais utilizadas, utilizam mais o Facebook. Os 

gêneros de filmes mais apreciados são comédia e aventura/ação.  

No perfil de competências de estudo, se apropriam mais da autoavaliação. A maior quantidade 

de livros extracurriculares lidos por ano é dois ou não ler nenhum livro extracurricular por 

ano. Sobre a preferência de leitura literatura de ficção. A quantidade de horas de estudo fora 

de sala de aula é 1 hora.  

Os estudantes da amostra brasileira podem ser caracterizados como: no perfil 

sociodemográfico, pode considerar-se do sexo feminino, pertencente ao grupo etário de 19 a 

20 anos, coabita com os colegas numa casa/apartamento mantido pela família, porém, sua 

manutenção financeira é proveniente de bolsa de estudos e/ou atividade académica e pertence 

ao NSE classe média.  

No perfil de cosmovisão,  professam uma religião, cristãos e professam diversas religiões e 

consideram-se muito praticantes, que acreditam em Deus, de tendência de cosmovisão 

criacionista.  

No perfil de estilo de vida, no geral/global, um estilo de vida Muito bom, indicando que o 

estilo de vida proporciona adequada influência para a saúde. Nas categorias específicas, 

família e amigos, excelente, está na categoria de uma atividade física regular, tem sua nutrição 

muito boa, sobre o uso de cigarro e drogas está excelente, no consumo de álcool se encontra 

na categoria excelente,  tem um sono bom, está na categoria excelente quanto ao uso do cinto 

de segurança, está muito bom na questão do stresse, sobre o sexo seguro está excelente, sobre 

o tipo de comportamento  se enquadra no muito bom, na introspecção está no muito bom e no 

trabalho/curso universitário está na categoria excelente. Na ocupação dos tempos livres, 

afirma assistir TV/ouvir músicas, assistem séries em casa, ficam navengando na internet em 

seus tempos livres. Sobre as redes sociais mais utilizadas utilizam mais o Facebook, o 

Instagram fica em segundo lugar com e o Snapchat em terceiro lugar com e outras. Os 

gêneros de filmes mais apreciados são comédia com e aventura/ação.  
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Relativamente ao perfil de competências de estudo, se apropriam mais da autoavaliação, a 

maior quantidade de livros extracurriculares lidos por ano é de 4 a 6 livros, preferem ler 

ficção, fora de sala de aula estudam 1 hora.  

Respondendo ao objetivo de Identificar a principal tendência de cosmovisão (crenças e 

tendências evolucionista ou criacionista) entre os universitários, argumentação dos estudantes 

sobre a sua posição relativamente à cosmovisão e as principais dúvidas relativas a esta 

dimensão; 

Pudemos identificar a principal tendência de cosmovisão (crenças e tendências evolucionistas 

ou criacionistas) entre os universitários, sendo para os estudantes da amostra portuguesa de 

maior tendência evolucionista e para os estudantes da amostra brasileira criacionista, e 

identificamos que a argumentação dos estudantes sobre a sua posição relativamente à 

cosmovisão em relação a origem do homem, sendo para a universidade brasileira de 

criacionismo e para a universidade portuguesa de evolucionismo. Sobre a visão de futuro, 

para onde vamos?, identificamos uma visão mais esperançosa de continuidade (para o céu) 

dos estudantes da universidade brasileira e uma visão mais de fim absoluto (extinção) para os 

estudantes da universidade portuguesa, sobre o propósito da existência para os estudantes da 

amostra portuguesa é ser feliz e para os estudantes da amostra brasileira é servir a Deus, os 

principais argumentos utilizados por não acreditar em Deus ou acreditar foram, dos estudantes 

da universidade brasileira se baseia na tríade bíblia, fé e milagres e dos estudantes da 

universidade portuguesa que argumentaram sobre o porque de acreditar, a tríade foi pela fé, 

momentos inexplicáveis, e ensinamento dos pais. Já em relação a não acreditar as 

razões/argumentos em comum seriam, a presença da maldade, os estudantes da universidade 

portuguesa desejam provas e os estudantes da universidade brasileira aceitam pela fé. E suas 

principais dúvidas relativas a esta dimensão é, se Deus existe porque coisa ruins acontecem? 

E o fato de não vermos Deus. Embora os estudantes da universidade portuguesa exponham 

muito mais dúvidas e questionamentos diversos do que os estudantes da universidade 

brasileira.  

Repondendo ao objetivo de verificar se o perfil dos estudantes no âmbito da formação na sua 

dimensão integral das duas universidades em estudo diferem significativamente em termos 

estatísticos: 

 



  

348 

Ao testar o perfil universitário português e brasileiro e analisar suas semelhanças e diferenças, 

no quesito sociodemográfico, podemos dizer que não se constataram diferenças estatísticas 

significativas entre o sexo, ausência de filhos, coabitação moradia durante as aulas e ano com 

mais estudantes da amostra. Já no grupo etário a proporção dos etudantes brasileiros dos 23 

anos e mais é superior a dos estudantes portugueses, diferindo significativamente, a 

universidade brasileira é portanto frequentada por estudantes mais velhos. No que diz respeito 

ao estado civil, a proporção de estudantes solteiros é mais elevada na uiversidade portuguesa e  

no Brasil há mais casados e divorciados com diferenças estatísticas significativas. Também se 

observaram diferenças estatísticas significativas no meio de transporte, coabitação, 

manutenção financeira e NSE. No meio de transporte, onde na amostra de Portugal se 

deslocam para universidade mais de autocarro/ônibus e na amostra no Brasil mais a pé. 

Coabitação, sendo que os estudantes portugueses vivem mais com os colegas e tivemos mais 

casos de estudantes brasileiros com os pais, manutenção financeira, onde na amostra de 

Portugal se mantem com a mesada da família e no Brasil por bolsa de estudos ou atividade 

acadêmica, NSE que na amostra portuguesa são da classe média alta e na amostra brasileira 

são da classe média e o curso com maior representatividade na amostra no Brasil foi 

enfermagem e em Portugal engenharia informática.   

As semelhanças no perfil de cosmovisão é que os estudantes das duas universidades 

professam religião, as diferenças estatísticas significativas são religião, crença em Deus, ser 

praticante ou não e tendência evolucionista para amostra de Portugal é criacionista para a 

amostra do Brasil.  

As semelhanças no perfil de estilo de vida são, o estilo de vida muito bom para ambas 

universidades e também nas categorias, família e amigos e introspecção. As diferenças 

estatísticas significativas foram; os estudantes da universidade brasileira obtiveram melhores 

resultados, no não uso de tabaco e drogas álcool e satisfação no trabalho/estudos,  os 

estudantes portugueses obtiveram melhores resultados em relação a atividade física, nutrição,  

qualidade de sono, utilização de cinto de segurança, gestão do stress, sexo seguro e tipo de 

comportamento. 

Na ocupação dos tempos livres as semelhanças foram;  ir ao cinema, assistir shows, assistir 

séries e utilizar a internet. Já as diferenças estatísticas significativas foram; os estudantes da 

amostra portuguesa utilizam mais seu tempo livre para; assistir TV, assistir competições 

desportivas, sair para dançar, jogar e ir a concertos e as diferenças estatísticas significativas 
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em relação aos estudantes da universidade brasileira foram; assistir mais filmes em casa e ir 

ao teatro. A rede social mais utilizada pelos alunos das duas universidades foi o Facebook 

porém, houve diferenças estatísticas significativas, no sentido de que os estudantes da 

universidade portuguesa utilizam primordialmente o Facebook e os estudantes da 

universidade brasileira utilizam redes sociais variadas como (Instagram, Snapchat Facebook e 

outras) e o filme preferido foi o de comédia, porém houve diferenças estatísticas significativas 

onde na universidade portuguesa foram encontrados mais casos de alunos que preferem o 

terror e na universidade brasileira mais casos de alunos que preferem a comédia.  

No perfil de competências de estudo, as semelhanças são os estudantes se apropriarem mais 

do fator de autorregulação de autoavaliação em primeiro lugar, as meninas terem mais 

competências de estudo, preferirem o tipo de leitura de ficção e fazerem 1 horas de estudos 

fora da sala de aula, as diferenças são os estudantes da amostra brasileira obtiveram melhor 

pontuação na escala de competências de estudo e nos fatores de planeamento, monitoramento 

e autoavaliação, demonstrando mais competências de estudos e leêm mais livros que a 

amostra portuguesa. E na universidade portuguesa o grupo etário de 19 a 20 anos 

demonstraram possuir mais competências de estudo. 

Respondendo ao objetivo de conhecer se os quadros dirigentes das instituições universitárias 

têm intenção de implementar uma formação Integral e qual a importância atribuída a este tipo 

de educação: 

Ao se analisar se os quadros dirigentes das instituições universitárias, têm intenção de 

implementar uma formação integral e qual a importância atribuída a este tipo de educação, 

através das entrevistas pudemos contatar uma visão muito positiva, onde na universidade 

brasileira já se diz trabalhar, por este motivo não há a intenção de implementar mas de se 

manter e com uma grande valorização, onde se diz ser a visão e missão da própria 

universidade, e na universidade portuguesa é menos visível, mas também é demonstrada 

grande valorização no sentido de ampliar, é dito que contempla alguns cursos e que se tem 

esta noção e desejo de ir se ampliando aos poucos, devido a grande importância atribuída à 

questão da formação integral dos estudantes.  

Ao responder ao objetivo de constatar se as instituições universitárias realizam e apoiam 

projetos no âmbito da formação integral: 
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Constatamos que as instituições universitárias realizam e apoiam projetos no âmbito da 

formação integral, no sentido de soft skills, ginásios/academias, cantinas saudáveis, palestras, 

muitas vezes não presente diretamente nos planos fixos curriculares e assim não abrangendo 

100% a todos, mas conforme a procura e interesse dos estudantes. Ambas as instituições pelo 

menos em discurso referem apoiar projetos no ambito da formação integral. 

Respondendo ao objetivo de analisar os planos curriculares das duas instituições quanto à 

formação integral: 

Nas análises qualitativas ao se avaliar a formação no que respeita aos planos curriculares das 

duas instituições, pudemos constatar maior presença da formação integral nas  dimensões 

(física, intelectual, afetiva, cosmovisão e competências), presente no guião trabalhado nesta 

pesquisa, nos planos da universidade brasileira que contemplou os planos de todos os cursos e 

na universidade portuguesa  a dimensão da formação integral que contemplou todos os planos 

foi a dimensão intelectual ligada aos ensinos acadêmicos e a dimensão das competências, não 

sendo propriamente o ensino/desenvolvimento das competências de estudo, mas em relação a 

presença das aulas práticas e empreendedorismo, portanto, a análise de conteúdo aos planos 

curriculares dos 10 cursos revelou um défict na dimensão física, social e da cosmovisão na 

universidade portugusesa, significando que estes cursos poderão introduzir estas dimensões 

nos seus planos curriculares.  

Identificamos que o perfil de estudante universitário que se pretende formar, na universidade 

da amostra portuguesa  é: 

Um aluno motivado para uma formação contínua, que tenha capacidade de 

análise crítica, de pensamento reflexivo nas suas áreas de interesse e também 

sobre a sociedade em geral e que seja também um cidadão mais enriquecido do 

ponto de vista social cultural, cívico. Um cidadão integral, não só um 

profissional. Cidadãos completos, com um conhecimento do mundo de hoje, a 

partir dos desafios que este mundo comporta. (Dados da entrevista) 

Na amostra da universidade brasileira: “um profissional que tenha condições de atuar ousada 

e equilibradamente no setor onde atuará como profissional. Nenhum aspecto isolado do ser 

humano é mais importante que todos integrados: intelecto, corpo e espírito” (Dados da 

entrevista). 

Podemos, então,  responder às hipóteses dizendo que  existiu diferença entre o perfil 

sociodemográfico, de cosmovisão, estilo de vida e de competências de estudo dos estudantes 

entre as universidades dos dois países, cursos e anos frequentados pelos estudantes, porém, 



  

351 

não se revelaram muitas diferenças estatísticas significativas entre os diferentes perfis dos 

diversos anos dos cursos, isso significa que a variável ano se revelou pouco discriminativa.  

Nosso propósito também foi permitir uma reflexão sobre a importância da visão global das 

dimensões que compõem o ser na educação e formação integral. E verificando que o homem é 

homem em qualquer região do globo terrestre, com suas semelhanças e diferenças. Como diz 

Morin (2007), “se descobrirmos que somos todos seres falíveis, frágeis, insuficientes, 

carentes, então podemos descobrir que todos necessitamos de mútua compreensão” (p.100). 

Portanto, inspirados nos setes saberes necessários para a educação do futuro de Morin, 

dizemos que o ser humano é uma unidade complexa, é um ser que ao mesmo tempo é físico, 

biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Assim, as disciplinas escolares devem integrar 

os conteúdos promovendo o envolvimento do humano na sua totalidade. 

Notamos que a educação do futuro exige um esforço transdisciplinar que seja capaz de 

rejuntar ciências e humanidades. Podemos ver então que os resultados nas análises indicaram 

uma necessidade de revisão dos planos de aprendizagem, linguagem e de conhecimento 

estabelecidas nas universidades, de modo a promover a reestruturação e a adequação de 

práticas que correspondam às exigências da formação do ser integral que é, sempre foi e 

sempre será integral em sua essência. 

Assim, concluimos nosso estudo com a certeza de que os resultados obtidos poderão 

contribuir para o avanço da ciência das pesquisas em educação entre os países irmãos Brasil-

Portugal e para que os dirigentes e docentes que lecionam, possam ficar a conhecer melhor os 

seus estudantes e adequar melhor as suas estratégias de ensino-aprendizagem, melhorando o 

processo de ensino-aprendizagem, para o sucesso académico dos estudantes, bem como o 

incentivo ao respeito à integralidade do ser em todas as práticas educativas. Nota-se, portanto, 

a necessidade e relevância de uma abertura para que as universidades possam propor 

disciplinas transversais, desenvolvendo os valores, em respeito ao ser holístico que é o 

estudante, oferecendo também uma educação que seja harmônica, com visão para o 

crescimento físico, emocional, espiritual e não somente intelectual.   

Neste mundo global em que vivemos e com a proposta da internacionalização e mobilidade, 

este estudo oferece um recorte, uma breve visão das semelhanças e diferenças 

sociodemográficas, de cosmovisão, estilo de vida e de competências de estudo entre uma 

amostra dos dois países, procurando não olhar somente para um aspecto do homem. Este 
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estudo poderá ser ainda uma mais-valia para o processo de ensino-aprendizagem no ensino 

superior dos dois países, pois os estudos realizados nestes contextos ainda são escassos. 

Limitações do estudo 

A terminar, de entre algumas limitações do presente estudo, gostaríamos de destacar as 

dificuldades decorrentes de estarmos a analisar dados de amostras de conveniência, e estudo 

transversal e não longitudinal não tirando desta forma conclusões de causa e efeito. Mesmo 

assim, não existindo ou sendo escassos estudos sobre esta temática na população estudantil 

universitária, importa avançar com estudos sobre este fenómeno.  

Um dos obstáculos enfrentados no estudo prendeu-se com os custos do instrumento de coleta 

de dados para a adesão dos estudantes quando solicitados a participarem no estudo. Para 

assegurar o maior número possível de respondentes, a metodologia que utilizámos foi 

distribuir os questionários em papel, pessoalmente nas salas de aula das universidades, o que 

encareceu muito o trabalho com as fotocópias e depois a inserção dos dados mais trabalhosa. 

Num primeiro momento tentamos enviar os questionários on line para os estudantes, mas não 

obtivemos muita adesão. 

Outro grande obstáculo tem a ver com o alto valor financeiro desta pesquisa que foi realizada 

sem bolsas ou patrocínios, onde a própria investigadora arcou com custos de propinas, 

passagens aéreas entre os países para coleta de dados pessoalmente, grande número de 

fotocópias devido a amostra grande e custos com a permanência em Portugal durante 4 anos.  

Sem entrar em muitos detalhes de outros obstáculos de cunho emocional, em relação à  

distância e ausência da família, desvincular de sua cultura, do seu trabalho e sua carreira, ou 

seja, deixar tudo para trás e ficar 4 anos em outro país em prol desta pesquisa de investigação, 

no intuito de fazer o seu melhor, trabalhando durante o dia e dispondo apenas das noites e fins 

de semana para escrita da tese.  
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Orientações para investigação futura 

A conclusão de uma investigação desta natureza é também ponto de partida para outros 

projetos.  

Gostaríámos de, no futuro, ampliar este estudo com uma abrangência maior, ou seja, 

realizando inquéritos com uma amostra de todas as universidades públicas de Portugal e de 

toda uma região do Brasil. Devido a questões fincanceiras, e/ou ausência de patrocínios ou 

bolsas, desta vez não foi possível.  

No momento foi inviável uma pesquisa em tão larga escala, porém, fica a orientação para que 

os estudos sejam ampliados a nível nacional, para que uma análise maior seja realizada a fim 

de trazer amplas contribuições no sentido de reflexão sobre a importância da formação 

integral, respeito ao ser holístico, bem como o desenvolvimento harmônico das faculdades, 

físicas, espirituais e intelectuais e adequação contemporânea da educação em todos os níveis 

de ensino, inclusive no ensino superior, nos quatro pilares da educação segundo a UNESCO, 

aprender a conhecer, fazer, conviver, ser.  
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Inquérito por questionário 
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Anexo E 

Guião de Entrevista 
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Anexo F 

Algumas divulgações deste estudo 
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