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Resumo 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre o suporte social percebido por 

parte de estudantes em relação aos seus tutores e a adaptação ao Ensino Superior. 

Participaram 207 estudantes de uma Universidade do Norte de Portugal, do sexo masculino 

(n=53) e do sexo feminino (n=154), com idades compreendidas entre os 17 e os 39 anos 

(média=19,63 e DP=3,53). A recolha de dados foi feita através da aplicação do QAES 

(Questionário de Adaptação ao Ensino Superior) construído e validado por Araújo et al. 

(2014) e o SSA (Social Support Appraisal Scale) construído por Vaux (1986) e adaptado por 

Antunes & Fontaine (1995) e ao qual se acrescentou, para esta investigação, a dimensão 

“Perceção de suporte social do(a) tutor(a)”. Os resultados mostraram que o suporte social dos 

tutores se relaciona significativamente com a adaptação dos estudantes ao Ensino Superior 

em três dimensões: Adaptação à Instituição, Adaptação Social e Adaptação Académica. 

Neste estudo não se verificaram diferenças significativas em função do sexo em nenhuma das 

dimensões da adaptação ao Ensino Superior. Relativamente à idade, os estudantes com mais 

de 20 anos demonstraram melhor adaptação ao Ensino Superior na dimensão 

Desenvolvimento da Carreira. Por fim não se encontraram diferenças significativas na 

adaptação ao Ensino Superior em função da escolaridade dos pais dos estudantes. 

 

Palavras-Chave: Ensino Superior; Adaptação; Tutoria;  
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Abstract 

The present study aimed to analyze the relationship between the perceived social support of 

university students in relation to their tutors and the adaptation to university. Participants 

were 207 students from a University in North of Portugal, male (n = 53) and female (n = 

154), with age between 17 to 39 years (mean = 19.63 and SD = 3, 53). The data collection 

was done through the application of the QAES (Questionnaire on Adaptation to University) 

developed and validated by Araújo et al. (2014) and SSA (Social Support Appraisal Scale) 

built by Vaux (1986) and adapted by Antunes & Fontaine (1995), to which was added the 

dimension “Social Support Perception of Tutor”, for the purpose of this research. The results 

of this study indicate that the social support of tutors is significantly related to  students’ 

adaptation to university in three dimensions: Adaptation to the Institution, Social Adaptation 

and Academic Adaptation. In this study, there were no significant differences according to 

sex in any of the dimensions of adaptation to university. With regard to age, students over 20 

years of age showed better rates in of the dimension Career Development. Finally, there were 

no significant differences in the adaptation to university due to level of education of the 

students' parents. 

 

Keywords: University; Adaptation; Tutoring;  
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1. Introdução 

A transição do ensino secundário para o Ensino Superior é um período que acarreta mudanças 

na vida do estudante. Desde a separação das pessoas que lhe são mais próximas, como 

familiares e amigos, bem como a necessidade de adaptação a outro meio académico que traz 

consigo novos desafios, que nem sempre são fáceis de enfrentar (Fernandes, 2011; Tomás, 

Ferreira, Araújo & Almeida, 2015). 

Esta fase da vida, definida por Arnett (2000) como adultez emergente, período 

temporalmente localizado entre a adolescência e a idade adulta (18 aos 29 anos), caracteriza-

se pela busca entre uma variedade de possibilidades, sejam estas vocacionais ou outras, que 

lhe podem trazer uma maior liberdade de decisão, mas as também inerentes consequências, 

como a angústia ou a frustração que advêm da não realização de algumas metas que o próprio 

coloca. 

Devido às especificidades desta nova etapa é importante que os estudantes sejam auxiliados a 

nível académico, vocacional, social e afetivo para facilitar a sua adaptação ao contexto 

universitário (Almeida, 2007).  Neste sentido, cada vez mais os programas de tutoria se 

assumem no ensino vigente, visto que se focam na aprendizagem autorregulada do estudante 

(Veiga Simão & Flores, 2006). O objetivo destes programas é proporcionar ao estudante uma 

melhor adaptação ao Ensino Superior, seja nos objetivos académicos, como as próprias 

especificidades da instituição ou o próprio ambiente social (Veiga Simão, Flores, Fernandes 

& Figueira, 2008). 

Neste caso, o programa de tutoria da Universidade que se pretendeu estudar é recente e neste 

sentido esta análise é ainda mais necessária, no sentido de perceber de que forma este 

programa se relaciona com a adaptação ao Ensino Superior, bem como aferir quais são as 

componentes de adaptação do estudante que mais beneficiam com este programa. 
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Neste sentido, o objetivo geral deste estudo consistiu em perceber se o suporte social por 

parte dos tutores se relaciona com a adaptação ao Ensino Superior. Os objetivos específicos 

deste estudo foram: a) analisar a relação entre a adaptação dos estudantes ao Ensino Superior 

e a perceção de suporte social dos tutores; a) avaliar as diferenças entre estudantes do sexo 

feminino e do sexo masculino na adaptação ao Ensino Superior b) perceber se existe relação 

entre a idade e a adaptação do estudante ao Ensino Superior c) perceber se existe relação 

entre a escolaridade do pai e da mãe e a adaptação ao Ensino Superior. 

Desta forma, as questões de investigação são as seguintes: a) Será que a perceção dos 

estudantes do suporte social dos tutores se relaciona positivamente com a adaptação ao 

Ensino Superior? b) Será que existem diferenças entre estudantes do sexo feminino e do sexo 

masculino na adaptação ao Ensino Superior? c) Será que a idade se relaciona com a 

adaptação do estudante ao Ensino Superior? d) Será que maior for a escolaridade do pai e 

mãe melhor será a adaptação ao Ensino Superior? 

Este artigo está dividido em três partes: na primeira parte apresenta-se um enquadramento 

teórico relativo à adaptação do estudante ao Ensino Superior, bem como a influência dos 

programas de tutoria na vida do estudante. A segunda parte contém a metodologia, os 

resultados obtidos bem como a sua discussão, tendo em conta os objetivos estabelecidos. Por 

fim, a parte três, na qual se apresentam as conclusões tendo por base a necessidade do estudo 

contínuo destas variáveis no âmbito da Psicologia da Educação. 

2. Enquadramento Teórico 

Neste ponto far-se-á o enquadramento do problema em estudo no âmbito das teorias 

subjacentes, designadamente no que diz respeito à adaptação ao Ensino Superior e ao suporte 

social. Antes, porém, será apresentada e caracterizada uma nova fase do desenvolvimento no 
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ciclo vital que configura a adultez emergente e que se reporta especificamente aos estudantes 

do Ensino Superior. 

2.1 Adulto emergente 

As constantes alterações sociais a nível mundial, bem como as novas necessidades da 

sociedade acarretam atualmente, para a maioria dos jovens, mais exigências, como por 

exemplo o término da formação académica, a independência económica, saída de casa dos 

pais, construção de família, o que levou, no início deste século, a uma nova formulação de 

teorias do desenvolvimento humano (Arnett, 2000; Mendonça, Andrade & Fontaine, 2009). 

Neste sentido, as etapas que antes se definiam como metas da vida adulta deixam de fazer 

sentido, pois estão temporalmente desfasadas. Algumas das tarefas que eram inerentes aos 

adultos completam-se hoje durante a adultez emergente, mas outras não. 

Arnett (1998, 2000, 2001 e 2004) designa um novo período de transição entre a 

adolescência e a vida adulta, denominando-o de adultez emergente. Este período está 

temporalmente localizado entre a adolescência e a idade adulta (mais ou menos entre os 18 e 

os 29 anos), fazendo a ligação entre ambas. A adultez emergente faz apenas sentido nas 

culturas em que, devido aos altos padrões educacionais, os aspetos definidos na designação 

da vida adulta são adiados. O conceito de adultez emergente não é definível para todas as 

culturas, visto que, apenas com níveis educacionais mais elevados, que permitem um 

adiamento da idade adulto é que estas características são visíveis. Este período é marcado por 

profundas mudanças psicológicas no desenvolvimento do individuo, até à aquisição do 

estatuto social de adulto, ou seja, esta fase prende-se com o desenvolvimento do individuo, 

que procura construir o seu próprio percurso de vida, com autonomia económica, psicológica 

e social (Andrade, 2016). Nesta fase, caraterizada por uma intensa procura das várias 

possibilidades, o sujeito é também confrontado, por um lado, com uma maior liberdade, mas 
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por outro lado com as consequências que essa liberdade traz, tal como as angústias e 

frustrações inerentes (Arnett 2000, 2001, 2004). O modelo de Arnett que caracteriza esta fase 

é constituído por três pressupostos: a natureza demográfica, a exploração identitária e a 

perceção subjetiva. A natureza demográfica está implícita na própria condição desta fase 

transicional, como é o caso de estar até mais tarde dependente dos recursos financeiros dos 

pais, de a vida académica ser prolongada, e a entrada no mercado de trabalho ser também 

mais tardia. A exploração identitária assume um papel preponderante com a entrada na 

Universidade, que muitas das vezes é associada a uma maior liberdade por estarem longe dos 

pais, mesmo continuando a serem sustentados por eles Arnett (2001, 2004 e 2006). A 

perceção subjetiva está relacionada com a visão subjetiva que o sujeito tem de si (Arnett, 

1998, 2000). A adultez emergente é uma fase caracterizada pela novidade, ansiedade, novas 

experiências que não são necessariamente traumáticas Arnett (2007). Por outro lado, é 

também um período no qual o sujeito investe em si, e na diversidade das oportunidades. O 

percurso académico é mais longo e a aposta na formação para a obtenção de um trabalho 

melhor, o que por vezes não é percebido corretamente e é associado a alguma resistência de 

iniciar a vida adulta por parte da sociedade, ainda segundo Arnett (2004). 

2.2 Transição do ensino secundário para o Ensino Superior 

O Ensino Superior tem sofrido alterações importantes, no que diz respeito ao contexto 

português, que levam necessariamente a mudanças de várias ordens, tanto na própria 

legislação como na organização das instituições. O número de estudantes a ingressar no 

Ensino Superior tem vindo a subir, e esta subida faz com que a heterogeneidade dos 

estudantes aumente, pois estes derivam de meios completamente diferentes. Os fatores de 

diferenciação como as médias de entrada, motivação, expectativas, questões sociais, 

localização geográfica e situação económica provocam esta mesma heterogeneidade o que 

faz com que o papel das instituições de ensino seja mais exigente (Fernandes, 2011). 
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As mudanças acarretam sempre problemas para resolver e necessidade de adaptação a 

uma nova realidade. A transição do ensino secundário para o  ensino superior não é diferente, 

sendo um momento em que o estudante enfrenta novos desafios, nem sempre fáceis de gerir. 

Muitas vezes estas mudanças prendem-se com a separação dos familiares e amigos que 

podem provocar dificuldades no que diz respeito ao sucesso académico e da satisfação do 

mesmo com a sua vida em geral. A dimensão académica é importante, mas outras não devem 

ser descartadas, como questões pessoais e de enquadramento social, pois acabam por 

contribuir de forma direta nos resultados académicos (Fernandes, 2011; Tomás, Ferreira, 

Araújo & Almeida, 2015). 

É essencial que as instituições do Ensino Superior não prendam apenas a sua atenção 

em questões de ordem meramente académicas. Neste sentido é importante procurar um 

equilíbrio em os vários fatores inerentes a esta transição. A instituição tem um papel 

preponderante para que esta transição seja feita de uma forma normal e saudável para o 

estudante (Fernandes, 2011; Tomás, Ferreira, Araújo & Almeida, 2015). 

2.3 Adaptação ao Ensino Superior 

A adaptação ao Ensino Superior é um conceito multidimensional, sendo um período 

conturbado para todos os estudantes, visto que se caracteriza por um conjunto de mudanças a 

vários níveis, bem como de adaptação a um contexto novo. Neste novo ambiente o estudante 

tem a necessidade de se adaptar, e essa adaptação pode-se refletir de forma positiva ou 

negativa nos seus resultados académicos. Os estudantes do primeiro ano têm ainda muito 

presente a sua experiência do ensino secundário e os seus resultados académicos relacionam-

se mais com esta vivência do que com as vivências adaptativas que adquiriram neste primeiro 

ano da Universidade (Freitas, Raposo & Almeida, 2007; Almeida, Soares & Ferreira, 2000). 
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A prioridade das instituições do Ensino Superior não pode ser apenas o sucesso 

académico ou tornar os estudantes qualificados, visto que para globalidade de situações que 

os estudantes experienciam nesta transição académica são necessários recursos sociais que 

são também essenciais à sua adaptação. É importante que exista um equilíbrio entre os 

desafios do estudante neste novo período e as instituições onde são colocados (Seco et al., 

2005). 

Neste sentido, é importante que os estudantes sejam ajudados a vários níveis 

(académico, vocacional, social e afetivo) de modo a facilitar o seu desenvolvimento e a sua 

adaptação a este ambiente que à primeira vista pode ser adverso. Tanto a abordagem mais 

personalizada nos processos de aprendizagem como a qualidade das relações afetivas podem 

proporcionar ao estudante uma adaptação a esta nova realidade de uma forma mais saudável 

(Almeida, 2007). É importante ter em consideração que existem preditores que podem 

influenciar de uma forma positiva o ingresso na Universidade, bem como uma melhor 

adaptação à mesma, como é o caso do suporte social, a inteligência emocional e a 

personalidade (Tomás, Ferreira, Araújo & Almeida, 2015). 

Segundo Rahat e İlhan (2016), entre os vários fatores que contribuem para uma 

melhor adaptação à vida universitária, os fatores psicológicos assumem um enfoque 

importante (designadamente as variáveis; resiliência, suporte social, otimismo e coping). O 

índice de adaptação, bem como o grau de satisfação com o curso variam consoante os grupos 

estudados, sendo que os estudantes de engenharia, com prevalência do sexo masculino, 

tendem a ter índices mais baixos de adaptação e de satisfação aquando do término do 

primeiro ano do Ensino Superior (Rahat & Ilhan, 2016). A baixa adaptação e os próprios 

resultados académicos menos satisfatórios podem ser explicados devido ao facto de o Ensino 

Superior ao longo das últimas décadas deixar de ser elitista, para estudantes modelo, e passar 
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a ser para todos. Estes têm diferentes vivências, percursos de vida e até formações prévias 

bem diversificadas (Almeida, 2007). 

A inteligência emocional pode também ser um influenciador de uma melhor adaptação ao 

Ensino Superior, o que pode ser explicado pelo facto de os estudantes que têm uma maior 

capacidade para gerir e controlar as suas emoções terem também mais facilitado o seu 

crescimento intelectual e emocional (Salami, 2011). No processo de adaptação são também 

reconhecidas dificuldades motivacionais, comunicativas, cognitivas e regulamentares, que 

podem impedir uma adaptação pacifica à Universidade (Orlova et al, 2018). 

2.4 Programas de tutoria 

Os programas de tutoria e a tutoria em si não têm uma definição que seja consensual 

por todos os investigadores. No entanto, a maioria destes classificam-na como o conjunto de 

ações executadas pelo tutor, tendo por objetivo ajudar o tutorado tanto na sua aprendizagem 

académica, como na sua formação pessoal e profissional (Aguilar, Rodriguez & Bugdug, 

2012; Albanaes, Soares & Bardagi, 2015; Gomez-Collado, 2012). 

Os programas de tutoria assumem cada vez mais destaque no sistema de ensino 

vigente, essencialmente depois da implementação da Declaração de Bolonha (1999) no 

Ensino Superior, que segue parâmetros mais amplos de ensino, que se focam na 

aprendizagem autorregulada dos estudantes (Veiga Simão & Flores, 2006). 

Outros programas podem, no entanto, ter objetivos mais abrangentes, como a orientação 

vocacional e o apoio pedagógico ao estudante, na gestão do estudo e do tempo, entre outros 

objetivos (Albanaes, Soares & Bardagi, 2015). Neste sentido, o tutor pode ter uma   variedade 

de papéis (orientar, aconselhar, acompanhar, regular, ouvir), com o objetivo de melhorar o 

desempenho académico e a sua performance em relação a uma aprendizagem bem-sucedida. 

Ainda de acordo com outros autores, o trabalho do tutor prende-se em três objetivos 
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principais. Em primeiro lugar, tentar dotar o aluno de conhecimentos em relação à 

Universidade para facilitar uma melhor adaptação a este novo meio. Em segundo lugar, fazer 

com que o estudante desenvolva métodos e capacidades de estudo para uma melhor 

aprendizagem. Por último, dar informações ao aluno de tudo que se prende com questões 

quer da vida académica quer da vida profissional que se segue (Lopez, Salazar, Garcia & 

Medina, 2012; Simão, Flores, Fernandez & Figueira, 2008). 

Em síntese, os programas de tutoria têm objetivos variados, como ajudar o estudante a 

manter estabilidade emocional, questões relacionadas com o percurso profissional, informá-lo 

de outras atividades que possam enriquecer o seu percurso académico, as várias opções que o 

estudante tem pela sua frente bem como tentar reduzir a ansiedade do estudante aquando da 

preparação para as diversas provas escolares (Lopez, Salazar, Garcia & Medina, 2012). 

2.5 Relação tutor-tutorado 

A relação entre o tutor e o tutorado influencia o desenvolvimento do estudante no seu 

crescimento cognitivo, desenvolvimental, bem como na assimilação da informação 

(Hagenauer & Volet, 2014; Lee, Hong & Choi, 2017).O tutor acaba por ser um mediador 

entre os professores e os estudantes e o seu papel é melhorar a satisfação e o envolvimento 

dos estudantes, proporcionando-lhe interações de qualidade com os outros intervenientes no 

processo educativo A implementação de regimes de tutoria deve ser cuidada, e devem ser 

tidos em conta parâmetros específicos, sob consequência de a tutoria não ser bem-sucedida e 

os objetivos de proporcionar interações positivas e reduzir a distância entre tutores e 

estudantes não ser concretizada (Lee, Hong & Choi, 2017). 

2.6 Programas de tutoria e adaptação ao Ensino Superior 

Os estudos relativos aos programas de tutoria no Ensino Superior mostram que os estudantes 

que passam por programas de tutoria têm uma maior taxa de aprovação, sendo que não 
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podem ser avaliadas isoladamente, pois existem diversas variáveis académicas e familiares 

que podem influenciar o desempenho do estudante (Ramírez & Vales, 2003). 

Um estudo de Cruz et al. (2008) mostra que as chances de um aluno que esteve num 

programa de tutoria reprovar, em comparação com os que não estiveram, é menos de metade, 

quando comparados com estudantes de médias escolares idênticas no ensino secundário. 

Com o aumento do número de estudantes nas universidades e com uma maior 

heterogeneidade dos mesmos, há necessidade de os acompanhar e de tornar a sua adaptação 

ao contexto do Ensino Superior mais pacifica.  

Este estudo desenvolveu-se no sentido de perceber a influência que os programas de tutoria 

têm nessa mesma adaptação. A apreciação critica destes programas é essencial de forma a 

torná-los cada vez mais eficazes. No âmbito da Psicologia da Educação é importante o 

acompanhamento dos estudantes desde as fases inicias do ensino até à sua vida adulta, e esta 

é a fase que causa mais mudanças nas suas vidas. A corroboração dos resultados em ciência é 

essencial, e neste sentido, importa realizar estudos em diferentes espaços, com diferentes 

populações. A presente investigação é essencial neste sentido e porque no contexto do ensino 

português não existem muitos estudos nesta matéria, a envolver a adaptação e os programas 

de tutoria, uma vez que muitos destes programas são ainda recentes. 

3. Metodologia 

Em seguida irá apresentar-se o plano metodológico seguido para responder aos objetivos 

deste estudo. Será apresentada em primeiro lugar a amostra utilizada e respetiva 

caracterização e, em seguida, a apresentação dos instrumentos e análise das propriedades 

psicométricas.  Finalmente, apresentar-se-ão os resultados, seguindo a ordem das questões de 

investigação previamente equacionadas. 

3.1 Hipóteses 
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De forma a responder às questões de investigação, equacionaram-se algumas hipóteses de 

trabalho, que serão testadas com recurso a técnicas estatísticas apropriadas, disponíveis no 

programa SPSS IBM®. 

As hipóteses equacionadas foram as seguintes: 

Hipótese 1 - O suporte social dos tutores relaciona-se positivamente com a adaptação ao 

Ensino Superior, nas suas diferentes dimensões; 

Hipótese 2 - Existem diferenças entre estudantes do sexo feminino e do sexo masculino na 

adaptação ao Ensino Superior em todas as dimensões. 

Hipótese 3 – A idade relaciona-se positivamente na adaptação do estudante ao Ensino 

Superior em todas as dimensões; 

Hipótese 4 – Quanto mais elevada a escolaridade do pai e mãe do estudante, mais elevada 

(melhor) a adaptação ao Ensino Superior, nas suas diferentes dimensões. 

3.2 População e Amostra 

A população escolhida para este estudo foram os estudantes a frequentar o 1º ano da 

Licenciatura numa Universidade do Interior de Portugal e envolvidos no programa de tutoria, 

ou seja, a quem tinha sido designado um professor/tutor assim que se matricularam na 

instituição de Ensino Superior. 

O método de amostragem utilizado foi de conveniência e não probabilístico. Participaram no 

estudo 207 estudantes, sendo que 154 eram do sexo feminino e 53 do sexo masculino. 

Integraram a amostra estudantes de 12 cursos (Psicologia, Engenharia Mecânica, Bioquímica, 

Serviço Social, Engenharia Biomédica, Enfermagem, Engenharia Zootécnica, Biologia e 

Geologia e Línguas e Relações Empresariais). As idades variaram entre os 17 anos e os 39 

anos (média=19,63 e DP=3,53). Quando questionados sobre as habilitações literárias do pai, 
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15,9% respondeu 1º ciclo, 23,9% afirmou que o pai possuía o 2º ciclo, 24,9% tinham o 3º 

ciclo, 22,4% tinham o ensino secundário e 12,9% eram habilitados com o Ensino Superior. 

Quanto às habilitações literárias da mãe, distribuíram-se da seguinte forma: 12,6% possui o 1º 

ciclo, 16% possuía o 2º ciclo, 25,7% tinha o 3º ciclo, 27,7% possuía o ensino secundário e 

18% o Ensino Superior. 

3.3 Procedimentos 

Inicialmente, solicitou-se a autorização para utilização dos questionários aos autores da 

versão portuguesa do SSA – (Social Support Appraisal Scale), Antunes e Fontaine (1995) e 

do QAES – (Questionário de adaptação ao Ensino Superior), Araújo et al. (2014). 

Relativamente ao SSA solicitou-se aos autores da versão portuguesa a criação de uma nova 

dimensão ou escala no instrumento, que avaliaria a perceção de suporte social dos tutores e 

seria designada (SSA – Tutor). Nesta nova dimensão, em tudo idêntica à dimensão da 

perceção de suporte social dos professores, apenas se substituiu a palavra “professores” por 

“tutor” (Apêndice B). 

Posteriormente, enviou-se a proposta de investigação para a Comissão de Ética da 

Universidade, a qual aprovou a realização do estudo (Anexo A). 

Após a aprovação da Comissão de Ética foram contactados os diretores dos vários 

departamentos, para autorizarem a colheita de dados durante uma das aulas teóricas. 

A recolha de dados foi efetuada em sala de aula e antes da mesma foi solicitada a 

participação voluntária e informada dos estudantes, tendo sido informados sobre os objetivos 

do estudo e acerca da possibilidade de desistência a qualquer momento, assim como sobre a 

confidencialidade e anonimato dos dados. A entrega dos instrumentos totalmente preenchidos 

foi tida como consentimento informado e, portanto, foram dispensados os participantes de 
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assinar um documento, que poderia inibi-los de participar e comprometer o anonimato da 

investigação. 

3.4 Instrumentos  

Os instrumentos escolhidos para a concretização do estudo, assim como as suas propriedades 

psicométricas, apresentam-se em seguida. 

Questionário Sócio Demográfico 

Este questionário foi construído no âmbito desta investigação e dele constam questões que 

visam a caracterização sociodemográfica dos participantes, como a idade, o sexo, o curso que 

frequentam, o ano de matrícula, o nível económico, as habilitações literárias dos pais. 

(Apêndice A) 

QAES – Questionário de adaptação ao Ensino Superior 

O Questionário de Adaptação ao Ensino Superior é um questionário construído e validado 

por Araújo et al. (2014), onde são avaliadas seis dimensões: adaptação interpessoal, 

adaptação à instituição, adaptação académica, compromisso com o curso, adaptação 

pessoal-emocional e desenvolvimento de carreira. O questionário original possui 68 itens. Os 

valores da consistência interna são bons, variando entre α=.72 (adaptação à instituição) e 

α=.92 (compromisso com o curso e adaptação interpessoal). Para este estudo foi utilizada 

uma versão reduzida do QAES, constituída por 40 itens, em que são avaliadas cinco 

dimensões (Desenvolvimento de Carreira, Adaptação Social, Adaptação Pessoal-Emocional, 

Adaptação Académica e Adaptação à Instituição). A dimensão Desenvolvimento da Carreira 

analisa a integração da experiência no Ensino Superior, nos planos e exploração da carreira 

do estudante (Ex. Item 9 “Acredito que me posso realizar profissionalmente na área do curso 

que escolhi”). A adaptação social avalia a integração social do estudante no Ensino Superior, 

essencialmente no estabelecimento de novas amizades (Ex. Item 7 “Sinto-me bastante 
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próximo/a do grupo de amigos que fiz nesta Universidade”). A adaptação Pessoal-Emocional 

avalia fundamentalmente a baixa auto estima e mal estar psicológico que possam ser 

associados às experiências no Ensino Superior. (Ex. Item 15 “Ultimamente tenho-me sentido 

desorientado/a e confuso/a”). A adaptação académica que evidencia mais os estudos e 

comportamentos do estudante em contexto de sala de aula. (Ex. Item 3: “Consigo tirar boas 

anotações nas aulas”). Por fim, a adaptação à instituição, que foca principalmente no 

ambiente institucional, incluindo professores e funcionários e espaços diversos da 

Universidade (Ex. Item 1 “As salas e os espaços físicos da minha Universidade agradam-

me”) Araújo, A. M., Almeida, L. S., Ferreira, J. A., Santos, A. A., Noronha, A. P., & Zanon, 

C. (2014). Estas dimensões são avaliadas/cotadas de acordo com uma escala tipo-Likert, em 

que os valores variam entre 1 (discordo totalmente) e 5 (concordo totalmente). Assim sendo, 

o somatório final varia entre 40 e 200, sendo que quanto mais elevado for o valor, maior é a 

adaptação percecionada pelo estudante. Cada dimensão é composta por 8 dos 40 itens do 

questionário e o somatório de cada dimensão pode variar entre 8 e 40. A dimensão 

“desenvolvimento da carreira” possui os itens (4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39), a “adaptação 

social” os itens (2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37), a “adaptação pessoal-emocional” os itens (5, 10, 

15, 20, 25, 30, 35, 40), a “adaptação académica” os itens (3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38) e a 

“adaptação à instituição” os itens (1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36). Apresenta uma boa 

consistência interna geral, com um valor de .91. Em relação ao alfha de Cronbach dos 

factores/dimensões, os resultados também são satisfatórios, variando entre .83 para a 

“adaptação académica” e “adaptação à instituição” e .91 para o “desenvolvimento da 

carreira” (Anexo C). 
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Tabela 1 

Valores de alfa de Cronbach das cinco dimensões/fatores QAES utilizada no presente 

estudo (n = 207). 

Fatores Nº de itens Costa, A (2017) Presente estudo 

Desenvolvimento da 

Carreira 

8 .91 .90 

Adaptação Social 8 - .90 

Adaptação Pessoal-

Emocional 

8 - .89 

Adaptação 

Académica 

8 .83 .82 

Adaptação à 

instituição 

8 .83 .80 

 

SSA – Social Support Appraisal Scale (Vaux, 1986; adaptação de Antunes & Fontaine, 

1995) 

Esta escala foi desenvolvida por Vaux, (1986), com o intuito de avaliar o apoio social, 

tendo por base o modelo transacional – ecológico do apoio social. Esta escala permite avaliar 

como os indivíduos percecionam o apoio social. A escala original possui 23 itens, sendo sete 

deles afirmações relativas ao apoio prestado pelos amigos (SSA- amigos), oito pela família 

(SSA- família) e os oito restantes pelas pessoas em geral (SSA- geral). A escala tem uma boa 

consistência interna no que diz respeito às três subescalas, com coeficientes alfa de Cronbach 

de .84, .80, .90 respetivamente, quando aplicado a uma população estudantil. A adaptação à 

população portuguesa foi feita por Antunes e Fontaine (1995), que alargaram a escala para 30 

itens colocando também questões relativas à perceção de apoio social por parte dos professores 

(sete itens). Recorre-se a uma escala de likert, com quatro opções possíveis de resposta 

(“concordo totalmente”, “concordo”, “discordo” e “discordo totalmente”). Quanto mais 

elevada a pontuação em cada uma das dimensões ou escalas, mais elevada a perceção de 

suporte social do grupo a que se reporta. 
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Para efeitos desta investigação foi acrescentada uma dimensão ao SSA, definida como 

SSA-Tut (perceção do suporte social dos tutores) e a seguir apresenta-se a análise em 

componentes principais da escala SSA, com as cinco sub-escalas ou dimensões: SSA-fam 

(perceção de suporte social da família); SSA-am (perceção do suporte social dos amigos); SSA-

ger (perceção do suporte social dos outros em geral); SSA – prof (perceção do suporte social 

dos professores em geral) e SSA-tutor (perceção do suporte social do tutor). 

De acordo com a tabela 2 (Apêndice C) da matriz de análise em componentes principais 

da SSA, com a inclusão do quinto fator – SSA-Tutor, a análise em componentes principais da 

escala SSA, com mais uma dimensão do que a da versão adaptada para português por Antunes 

& Fontaine; a dimensão/fator SSA-tutor (Anexo D), revelou um ajustamento adequado dos 

itens no respetivo fator . 

Em seguida, apresentam-se os valores da variância explicada pela escala SSA (Tabela 3) 

 

Tabela 3 

Variância explicada pela escala SSA com a inclusão da dimensão tutores 

 

Variância total explicada 

Compone

nte 

Autovalores iniciais 

Somas de extração de loadings ao 

quadrado 

Somas de 

rotação de 

saturação ao 

quadradoa 

Total 

% de 

variânci

a 

% 

cumulati

va Total % de variância 

% 

cumulativa Total 

1 10,71 28,94 28,94 10,71 28,94 28,94 8,57 

2 5,68 15,36 44,31 5,68 15,36 44,31 5,75 

3 3,09 8,35 52,65 3,09 8,35 52,65 6,70 

4 2,11 5,70 58,35 2,11 5,70 58,35 3,78 

5 1,67 4,51 62,86 1,67 4,51 62,86 4,34 

 

A Variância total explicada pela escala SSA com a inclusão da dimensão tutores é de 

62,86%, como indica a tabela 3.  Foi testada também a consistência interna da SSA das cinco 

dimensões, através do alfa de Cronbach, cujos valores se apresentam na tabela 4. 
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Tabela 4 

Valores de alfa de Cronbach das cinco dimensões/factores da SSA utilizada no presente 

estudo (n = 207) 

Fatores Nº de itens Antunes & Fontaine 

(2005) 

Presente estudo 

SSA- amigos 7 .79 .87 

SSA- família 8 .80 .90 

SSA-professores 7 .79 .82 

SSA-outros em geral 8 .72 .85 

SSA-tutores 7 - .88 

 

Apresenta-se ainda uma tabela com os valores de correlação entre as cinco dimensões utilizadas 

da SSA no presente estudo. A análise correlacional revela que existem correlações fortes entre 

todas as dimensões. 

Tabela 5 

Valores da correlação de Pearson entre as cinco dimensões da SSA (n = 207) 

 SSA-

amigos 

Ssa-

professores 

Ssa-

familia 

Ssa-outros 

Ssa-

professores 

Correlação 

de Pearson 

,279    

P ,000    

N 207    

Ssa-familia Correlação 

de Pearson 

,486 ,078   

P ,000 ,264   

N 207 207   

Ssa-outros Correlação 

de Pearson 

,749 ,354 ,559  

P ,000 ,000 ,000  

N 207 207 207  

Ssa-tutores Correlação 

de Pearson 

,282 ,506 ,072 ,248 

P ,000 ,000 ,303 ,000 

N 207 207 207 207 
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4. Resultados 

Em seguida serão apresentados os resultados obtidos em resposta às questões de investigação, 

seguindo-se a ordem estabelecida previamente das hipóteses formuladas para o presente 

estudo. 

4.1. Relação entre o suporte social e a adaptação ao Ensino Superior 

Tendo em conta a normalidade dos dados (testada a partir dos valores de assimetria e 

achatamento (ou skewness e kurtosis), que permite o uso de testes paramétricos, utilizou-se 

para responder à primeira hipótese o teste de correlação de Pearson para testar a correlação 

entre a perceção do suporte social dos tutores (SSA-tutores) e os fatores da adaptação ao Ensino 

Superior (QAES).  

Na tabela 6 são apresentados os valores da correlação entre a perceção do suporte social dos 

tutores (SSA-tutores) e os fatores da adaptação ao Ensino Superior (QAES). 

Tabela 6 

Valores da correlação r de Pearson entre a perceção do suporte social dos tutores (SSA-tutores) 

e os fatores da adaptação ao Ensino Superior (QAES) (n = 207) 

  QAES Adaptação 

à instituição 

 

 QAES 

Adaptaç

ão Social 

QAES 

Adaptaç

ão 

Académ

ica 

QAES 

Desenvo

lvimento 

da 

Carreira 

QAES 

Adaptaç

ão 

Pessoal-

Emocion

al 

SSA Tutores r ,281**  ,244** ,206** ,110 -,066 

 

Legenda: **correlação ao nível de significância p≤ 0.01  

*correlação ao nível de significância p≤0.05 

Analisando a correlação entre a perceção social dos tutores (SSA-tutores) e os fatores da 

adaptação ao Ensino Superior (QAES) na tabela 6, verificamos que esta é muito significativa 

relativamente às dimensões: Adaptação à instituição, adaptação social e adaptação 
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académica. Em relação ao desenvolvimento da carreira e à adaptação pessoal-emocional não 

existe uma correlação significativa. 

Nas três dimensões em que a correlação é significativa significa que quanto maior for a 

perceção de suporte social dos tutores melhor será a adaptação à instituição, social e 

académica, o que pode indicar que nestes estudantes o programa de tutoria e o facto de ter um 

tutor de quem percecionam bom suporte social pode levar a uma melhor adaptação à 

Universidade. No entanto, não se podem extrair conclusões de causalidade, uma vez que a 

correlação é bi-caudal. Serão necessários estudos longitudinais para que se possa provar uma 

relação de causalidade entre as duas variáveis. 

4.2.  Diferenças de sexo na adaptação ao Ensino Superior  

Para responder à hipótese 2 do estudo, realizou-se o teste t de Student. Para verificar a 

homogeneidade da variância nos dois grupos efetuou-se o teste de Levene. 

Os resultados obtidos no teste t de Student para a comparação de médias entre estudantes do 

sexo masculino e feminino no que se refere à adaptação ao Ensino Superior não refletem a 

existência de diferenças significativas em nenhuma das dimensões do QAES (Apêndice B). 

4.3. Relação entre a idade e a adaptação ao Ensino Superior 

Para relacionar a idade com a adaptação ao Ensino Superior e dada a dispersão de idade entre 

os participantes foi recodificada a variável idade numa outra variável discreta e ordinal. Até 

aos 18 anos a variável assumiu o valor 1, os estudantes com 19 anos o valor 2 e os estudantes 

com 20 ou mais anos o valor 3. Os resultados, tal como constam na tabela 7 indicam que há 

diferenças significativas entre os grupos 1, 2 e 3 (com o grupo 3 a ter variância mais elevada 

do que os outros na dimensão do QAES Desenvolvimento da Carreira. Não se encontraram 

diferenças significativas entre a idade e as restantes dimensões da Adaptação ao Ensino 

Superior. 
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Tabela 7 

Relação entre a idade e a adaptação ao Ensino Superior do estudante 

 

ANOVA 

 

Soma dos 

Quadrados gl 

Quadrado 

Médio Z Sig. 

QAES Adaptação 

à instituição 

Entre Grupos 46,32 2 23,16 1,17 ,31 

Nos grupos 4035,11 203 19,88   

Total 4081,42 205    

QAES Adaptação 

Social 

Entre Grupos 68,53 2 34,26 1,22 ,30 

Nos grupos 5739,21 204 28,13   

Total 5807,74 206    

QAES Adaptação 

Académica 

Entre Grupos 33,27 2 16,64 ,82 ,44 

Nos grupos 4164,94 204 20,42   

Total 4198,21 206    

QAES 

Desenvolvimento 

da Carreira 

Entre Grupos 272,87 2 136,43 4,72 ,01 

Nos grupos 5894,35 204 28,89   

Total 6167,22 206    

QAES Adaptação 

pessoal-

emocional 

Entre Grupos 79,35 2 39,68 ,78 ,46 

Nos grupos 10426,72 204 51,11   

Total 10506,07 206    

 

Neste sentido, os estudantes maiores de 20 anos têm uma visão mais positiva relativamente ao 

desenvolvimento da carreira, quando comparados com os estudantes mais novos. 

Tabela 8 

Valores da média e desvio padrão do Desenvolvimento da carreira por grupos etários 

Variável dependente:                          QAES Desenvolvimento da Carreira 

Grupos etários Média Erro Desvio N 

18 anos 29,95 4,94 95 

19 anos 29,53 6,24 60 

20 ou + anos 32,42 5,042 52 

Total 30,45 5,47 207 
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4.4. Relação entre a escolaridade do pai e mãe e a adaptação ao Ensino 

Superior 

Os resultados obtidos através do teste de correlação de Pearson entre a escolaridade do pai e 

da mãe e a adaptação ao Ensino Superior demonstram não haver relação significativa em 

nenhum dos fatores do QAES, o que indicia que a escolaridade dos pais não tem influencia na 

forma como os estudantes se adaptam à Universidade (Apêndice C). 

5. Discussão dos resultados 

A entrada no Ensino Superior é cada vez mais uma parte integrante na vida da maioria dos 

jovens, tanto pelo aumento da escolaridade obrigatória, como pela necessidade cada vez mais 

evidente de técnicos especializados nas mais diversas áreas na sociedade atual. 

A adaptação ao Ensino Superior torna-se, portanto, um fator essencial no que serão os 

resultados académicos e no sucesso do estudante no decurso desta fase do seu ciclo de vida. 

O objetivo geral deste estudo consistiu em verificar se o programa de tutoria existente numa 

Universidade se relaciona com mais elevada adaptação dos estudantes ao contexto da 

Universidade, ou, mais concretamente, se a perceção de suporte social por parte do tutor se 

relaciona com mais elevada adaptação do estudante à Universidade. No que aos resultados 

diz respeito, estes demonstram que os programas de tutoria podem ser úteis para uma melhor 

adaptação ao Ensino Superior, essencialmente nas dimensões: Adaptação à instituição, 

adaptação social e adaptação académica, o que vem evidenciar o sucesso deste programa na 

Universidade em estudo e a necessidade cada vez mais premente deste tipo de programas no 

Ensino Superior. Estes resultados vêm corroborar outros estudos na área, como é o caso de 

Ramírez e Vales (2003) que concluíram no seu estudo que os estudantes que passam por um 

programas de tutoria têm uma maior taxa de aprovação. Também um estudo de Cruz et al. 

(2008) mostra que as hipóteses de um aluno em programa de tutoria reprovar são menos de 
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metade quando comparados com estudantes de médias idênticas no secundário. Nas 

dimensões Desenvolvimento da Carreira e Adaptação Pessoal-Emocional não existem 

evidências significativas neste estudo de serem influenciadas pela ação do tutor, o que pode 

ser explicado pela curta duração do programa de tutoria, sendo também dimensões mais 

intrínsecas do estudante, o que pode dificultar a ação do tutor num curto espaço de tempo. 

Relativamente ao sexo dos estudantes, este estudo demonstrou não existirem diferenças 

significativas entre o sexo masculino e feminino em nenhuma das dimensões da adaptação ao 

Ensino Superior, o que contraria a maioria dos estudos nesta matéria, que mostram o sexo 

feminino com maiores índices de adaptação ao Ensino Superior bem como o seu sucesso 

académico (Seco et al.2017). A ausência de diferenças significativas neste estudo pode ser 

explicada pela diferença amostral que se evidencia entre os sexos, neste caso (154 do sexo 

feminino e 53 do sexo masculino). Serão necessários mais estudos, com amostras mais 

alargadas, que clarifiquem este aspeto crucial na adaptação ao Ensino Superior. 

Neste estudo, a idade afirmou-se como um fator relevante no que diz respeito ao 

desenvolvimento da carreira, ou seja, quanto maior a idade do estudante maior é a sua 

perspetiva relativamente ao desenvolvimento da carreira. Relativamente aos restantes fatores 

do QAES, que avalia a adaptação ao Ensino Superior não existem diferenças significativas 

quando comparados os estudantes em função da idade. Este resultado pode ser explicado pelo 

próprio desenvolvimento associado à idade. Enquanto no que diz respeito ao 

Desenvolvimento da carreira os estudantes que se encontram numa fase mais avançada da 

adultez emergente denotam resultados mais elevados, enquanto que os restantes fatores são 

mais imediatos e menos influenciados pela maturidade vocacional. 
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A hipótese que pressupunha que quanto maior fosse a escolaridade dos pais melhor seria a 

adaptação ao Ensino Superior não se mostrou significativa, o que indica que a escolaridade 

dos pais será irrelevante relativamente à adaptação dos estudantes. 

Os resultados deste estudo mostram-se relevantes no que no que diz respeito a aferir a 

importância dos programas de tutoria no Ensino Superior, mas essencialmente, na necessidade 

cada vez mais evidente que é necessário suporte para os estudantes quando têm uma fase de 

transição importante e que em muitos dos casos altera completamente a sua vida. Serão 

necessários contínuos estudos nesta área, não só para aferir a necessidade ou a eficácia dos 

programas de tutoria, bem como principalmente, perceber quais os aspetos em que estes 

programas podiam melhor tendo em vista uma progressiva melhor adaptação ao Ensino 

Superior. 

6. Conclusões 

O presente estudo verificou que o programa de tutoria existente na Universidade, embora 

recente, beneficia a adaptação dos estudantes ao Ensino Superior, essencialmente na 

adaptação à instituição, adaptação social e adaptação académica. 

Pelo menos no âmbito deste estudo, o sexo não se demonstrou significativo na adaptação dos 

estudantes ao Ensino Superior, sendo que a diferença no tamanho amostral (154 do sexo 

feminino e 53 do sexo masculino) pode ter influenciado esses resultados. 

Relativamente à idade, os estudantes mais velhos apresentam índices mais elevados no fator 

Desenvolvimento da Carreira, possivelmente por uma maior maturidade vocacional. No que 

respeita às outras dimensões não houve resultados significativos. 

Tendo em conta a escolaridade dos pais na adaptação ao Ensino Superior verificamos não 

existirem diferenças entre pais com baixa escolaridade ou pais com um elevado grau de 

ensino na adaptação do seu filho ao Ensino Superior. 



35 
 

É de notar que na população portuguesa existe alguma escassez de bibliografia referente a 

programas de tutoria na adaptação ao Ensino Superior, o que poderá ser importante investigar 

em novos estudos nesta matéria. 

É de realçar que quanto mais auxiliados forem os estudantes nesta fase de descoberta de uma 

nova realidade, que nem sempre traz apenas aspetos positivos, mas que os faz conhecer novas 

realidades e explorá-las, melhor será a sua adaptação e até os próprios resultados académicos 

e a consequente entrada no mercado de trabalho. 

Existiram algumas limitações amostrais, e neste sentido serão essenciais mais estudos sobre 

esta temática com maior espaço amostral e de preferência com uma maior homogeneidade 

entre o sexo masculino e feminino, visto que nesta amostra havia uma grande diferença entre 

sexos em valores absolutos. 
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Resumo 

O presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre o suporte social 

percebido, a resiliência e a adaptação ao Ensino Superior. Participaram 207 estudantes 

de uma Universidade, do sexo masculino (n=53) e do sexo feminino (n=154), com 

idades compreendidas entre os 17 e os 39 anos. A recolha de dados foi feita através da 

aplicação do QAES (Questionário de Adaptação ao Ensino Superior) construído e 

validado por Araújo et al. (2014) e o SSA (Social Support Appraisal Scale) construído 

por Vaux (1986) e adaptado por Antunes & Fontaine (1995) e o CD-RISC (Connor-

Davidson Resilience Scale) desenvolvida por Connor e Davidson (2003) e traduzida e 

adaptada para a população portuguesa por Faria e Ribeiro (2010). Os resultados 

demonstram que o suporte social percebido e a resiliência são preditores importantes na 

adaptação do estudante ao Ensino Superior. A resiliência, apresenta correlação positiva 

e significativa com três das dimensões de Adaptação ao Ensino Superior: as Adaptação 

Social, Adaptação Académica e Desenvolvimento da Carreira. Em relação ao suporte 

social todas as dimensões se relacionam positivamente com a adaptação ao Ensino 

Superior. Relativamente às diferenças de sexo na resiliência, apenas na dimensão 

Confiança nos Instintos existem diferenças significativas a favor do sexo masculino. 

Finalmente, verificou-se que quanto mais elevada a perceção de suporte social mais 

elevada a resiliência. 

 

Palavras-Chave: Adaptação; Resiliência; Suporte Social, Ensino Superior 
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Abstract 
 

The present study aimed to analyze the relationship between perceived social support, 

resilience and adaptation to university. Participants were 207 students from a university 

in North of Portugal, male (n=53) and female (n=154), with age between 17 and 39 

years. (mean=19,63 and SD= 3,54). The data collection was done through the 

application of QAES (Adaptation Questionnaire to University), built and validated by 

Araújo et al. (2004) and adapted by Antunes & Fontaine (1995) and the Connor-

Davidson Resilience Scale (CD-RISC) developed by Connor and Davidson (2003) and 

translated and adapted for the portuguese population by Faria and Ribeiro (2010). The 

results indicate that perceived social support and resilience are important predictors of 

student adaptation to university. Resilience shows a positive and significant correlation 

with social adaptation, academic adaptation and career development. Regarding 

perceived social support, all factors are significant and positively correlated with 

adaptation to university. With regard to sex only in Confidence in the Instincts there are 

significant differences in favor of males. Finally, it was found that the higher the social 

support perceptions the higher the resilience. 

 

 

Key-words: Adaptation; Resilience; Social Support; University; 
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1. Introdução 

Entre os vários fatores que contribuem para a adaptação do estudante ao Ensino 

Superior, neste estudo aprofunda-se a resiliência e o suporte social percebido como 

preditores dessa adaptação. Para um individuo perante uma situação hostil, ser resiliente 

implica assumir o controlo da situação, não se conformar com a mesma, assumindo uma 

posição de adaptação às circunstâncias, evoluindo e reagindo de uma forma positiva 

(Barlach, Limongi-França & Malvezzi, 2008; Oliveira, 2010).  Segundo Antunes & 

Fontaine (2010), o suporte social refere-se ao conjunto de funções exercidas por pessoas 

ou grupos, importantes na vida do individuo em situações particulares da sua vida. As 

mudanças acarretam sempre problemas para resolver e necessidade de adaptação a uma 

nova realidade. A transição do ensino secundário para o Ensino Superior não é 

diferente, sendo um momento em que o estudante enfrenta novos desafios, nem sempre 

fáceis de gerir (Fernandes, 2011; Tomás, Ferreira, Araújo & Almeida, 2015). 

Neste sentido, o objetivo geral desta investigação consistiu em investigar se existe uma 

relação entre a resiliência e o suporte social percebido por parte do estudante e a 

adaptação ao Ensino Superior. Os objetivos específicos desta investigação são: a) 

perceber se existe relação entre a perceção do suporte social e a adaptação ao Ensino 

Superior b) perceber se a resiliência se relaciona com a adaptação ao Ensino Superior c) 

verificar se existem diferenças entre estudantes do sexo feminino e do sexo masculino 

na perceção do suporte social e na resiliência d) verificar se existe relação entre a 

perceção do suporte social e a resiliência. Na sequência destes objetivos pré-

estabelecidos, as questões de investigação são as seguintes: a) será que existe relação 

entre a perceção do suporte social e resiliência e a adaptação ao Ensino Superior? b) 

Será que a resiliência se relaciona com a adaptação ao Ensino Superior? c) Existem 

diferenças entre estudantes do sexo masculino e feminino na perceção do suporte social 
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e na resiliência? d) Será que existe relação entre a perceção do suporte social e a 

resiliência? 

Este artigo está dividido em três partes: na primeira parte apresenta-se um 

enquadramento teórico relativo à resiliência e ao suporte social percebido e relação 

destes constructos com a adaptação do estudante ao Ensino Superior. A segunda parte 

contém a metodologia, os resultados obtidos bem como a sua discussão, tendo em conta 

os objetivos estabelecidos. Por fim, a parte três, na qual se apresentam as conclusões, 

tendo por base a necessidade do estudo contínuo destas variáveis no âmbito da 

Psicologia da Educação. 

2. Enquadramento Teórico 

2.1. Resiliência 

A palavra resiliência, etimologicamente deriva do latim, resiliens, tem o 

significado de “romper, recolher, voltar, entre outras designações” (Mendel & Godinho, 

2012). Ruther (1999), foi um dos primeiros a debruçar-se no estudo da resiliência. Para 

este, a resiliência é uma estratégia que o individuo adota para superar as adversidades e 

o stress, sendo uma característica não individualizada. Segundo Ruther (1993), os 

processos pelos quais se caracteriza a resiliência acontecem ao longo de um período de 

tempo, resultando dos atributos do individuo e do ambiente (social, familiar e cultural) 

que o rodeia. A resiliência não é uma capacidade de evitar que o individuo seja 

vulnerável, mas sim, a forma como o individuo lida com as vulnerabilidades ou a forma 

como usa os mecanismos de proteção. Estes mecanismos podem ser internos, tratando-

se da capacidade de enfrentamento e as próprias competências, ou externos, como é o 

caso do meio envolvente, como o suporte social dos pais, professores, pares (Kotzé & 

Kleynhans, 2013; Visser, 2007; 2009). A capacidade de enfrentamento (ou de coping) e 

de adaptação é cada vez mais exigente devido às sucessivas mudanças na vida das 
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pessoas (sociais, profissionais, escolares, individuais e familiares) e da também 

mudança socioeconómica a nível mundial (Barreira & Nakamura, 2006). 

Nos últimos anos o enfoque no conceito de resiliência bem como das suas 

características tem sido grande, devido à constante necessidade de privilegiar o 

desenvolvimento do potencial em detrimento de apenas salientar os acontecimentos 

prejudiciais (Infante, 2005). Para um individuo perante uma situação hostil, ser 

resiliente consiste em assumir o controlo da situação, não se conformar com a mesma, 

pelo contrário, assumindo uma posição de adaptação às circunstâncias, evoluir e reagir 

de uma forma positiva, demonstrando a aprendizagem que teve com acontecimentos 

passados (Barlach, Limongi-França & Malvezzi, 2008; Oliveira, 2010). 

2.2. Resiliência na adaptação ao Ensino Superior 

Os estudantes com maior capacidade de resiliência têm facilidade de adaptação à 

vida universitária, devido ao facto de a resiliência tornar o processo que o estudante 

enfrenta, um período completamente diferente da sua vida, mais simplificado. Esta 

capacidade de superação é um dos principais fatores para uma adaptação bem-sucedida 

ao Ensino Superior (Rahat & İlhan, 2016). Existem por outro lado, vários estudos 

(Elizondo-Omana et al., 2007; Keith, Byerly, Floerchinger, Pence, & Thornberg, 2006), 

que concluem que a resiliência por si só, não é um fator preditor de sucesso académico. 

No entanto, apesar das óbvias contradições nestes estudos e da falta de consenso acerca 

do tema, um fator preponderante para determinar estas diferenças em estudos que 

pretendem avaliar o mesmo conceito pode prender-se com o facto de os instrumentos 

utilizados não serem os mesmos (Kotzé & Kleynhans, 2013). 
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2.3.  Suporte Social 

Nas últimas décadas tem-se assistido a um aumento das pesquisas e dos estudos no que 

diz respeito ao suporte social. Estes estudos têm indicado que o suporte social é 

importante para a resistência do individuo a doenças ligadas ao stress (Matsukura, 

Marturano & Oishi, 2002). 

Segundo Antunes e Fontaine (2010), o suporte social refere-se ao conjunto de 

funções exercidas por pessoas ou grupos, importantes na vida do individuo em situações 

particulares da sua vida. Segundo Vaux e Chwalisz (2000), o suporte social compreende 

em si três constructos (Suporte percebido, rede de suporte e comportamentos de 

suporte). O suporte percebido prende-se com o que individuo perceciona das relações 

sociais à sua volta, sendo esta uma visão subjetiva. A rede de suporte tem por objetivo 

conceder a devida assistência ao individuo para alcançar algo. Em relação ao 

comportamento de suporte, são percebidas como o ato de ajuda, seja esta pedida ou não 

pelo individuo. 

O suporte social quando é saudável e compreendido como tal causa bem-estar 

devido ao facto que o individuo percebe que existe um sentimento de estima e carinho 

dos outros em relação a si, com maior relevância para as pessoas mais próximas deste, 

essencialmente família e amigos (Seeds, Harkness & Quilty, 2010). 

O suporte social percebido, de pais e pares, bem como de outras pessoas que 

podem ter relevância na vida do individuo são um fator preditor de resiliência. Os 

estudantes que assumem melhores resultados no que diz respeito ao suporte social têm 

também valores mais elevados em relação à resiliência (Dawson & Pooley, 2013). Os 

estudantes com melhores índices de suporte social percebido têm mais facilidade na 

adaptação à vida universitária quando comparados com estudantes com baixos índices 

de suporte social percebido. O suporte social percebido pode ser um fator que 
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desencadeia a resiliência no que diz respeito aos estudantes de primeiro ano da 

Universidade e a sua adaptação à mesma (Dawson & Pooley, 2013). 

Segundo alguns autores (Carlotto, Teixeira & Dias,2015; Costa & Leal, 2006), 

as mulheres têm resultados mais elevados nas escalas de suporte social em relação aos 

homens, podendo significar que elas usam com mais frequência estratégias de suporte 

social. Os estudos na área apresentam como fator diferenciador entre géneros, o facto de 

as mulheres serem desde mais cedo despertadas para a adoção de estratégias de 

socialização, bem como a conservação de relações familiares fortes (Carlotto, Teixeira 

& Dias, 2015; Calais, 2003). 

2.4. Suporte social na adaptação ao Ensino Superior  

Na adaptação à vida universitária, os estudantes com um suporte social mais forte por 

parte dos pais, amigos, professores, funcionário, cônjuge, entre outros, têm mais 

facilidade na adaptação a este novo meio. Apesar de que em algumas circunstâncias, a 

busca incessante por suporte social pode ser um fator preditor de que o individuo tem 

dificuldade em lidar com o stress de forma individual, procurando a ajuda dos outros no 

que ele não se sente habilitado para realizar sozinho. Quando estes estudantes se 

encontram numa situação de dificuldade e com o bem-estar físico e psicológico afetado 

por fatores stressores procuram ajuda de outros para colmatar esses problemas (Bordes-

Edgar, Arredondo, Robinson Kurpius, & Rund, 2011; Carlotto, Teixeira & Dias, 2015; 

Cabral & Matos, 2010). Mesmo quando a transição é feita de forma pacífica, os 

estudantes sentem a necessidade de ser aceites socialmente (Tinto, 1993). 

 

A necessidade de uma boa adaptação ao Ensino Superior é essencial, tanto do ponto de 

vista académico como do ponto de vista pessoal e emocional. Este estudo desenvolveu-

se no sentido de perceber a influência da resiliência bem como do suporte social 



48 
 

percebido na adaptação ao Ensino Superior para que futuramente se possam 

desenvolver mecanismos que possam contribuir para que o choque da passagem do 

ensino secundário para o Ensino Superior seja menos evidente, e desta forma melhorar a 

vida dos estudantes. Num Ensino Superior massificado, e em que os estudantes passam 

pelo Ensino Superior já tendo em vista o mercado de trabalho, imposto pelas próprias 

características da sociedade atual, e até por razões financeiras é de todo pertinente que 

no âmbito da Psicologia da Educação se faça este acompanhamento nas mais diversas 

vertentes na adaptação ao Ensino Superior, bem como ao longo da sua vida académica 

ao longo do mesmo, para evitar problemas quer no presente quer no seu futuro enquanto 

profissionais. Esta matéria tem que continuar a ser estudada, no sentido de precaver no 

presente problemas que possam surgir no futuro. 

3. Metodologia 

Em seguida irá apresentar-se o plano metodológico seguido para responder aos 

objetivos deste estudo. Será apresentada em primeiro lugar a amostra utilizada e 

respetiva caracterização e, em seguida, a apresentação dos instrumentos e análise das 

suas propriedades psicométricas.  Finalmente serão apresentados os resultados dos 

testes de hipóteses. 

3.1. Hipóteses 

De forma a responder às questões de investigação, equacionaram-se algumas hipóteses 

de trabalho, que serão testadas com recurso a técnicas estatísticas apropriadas, 

disponíveis no programa SPSS IBM®. 

As hipóteses equacionadas foram as seguintes: 

Hipótese 1 – Quanto mais elevada for a perceção do suporte social melhor será a 

adaptação ao Ensino Superior; 
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Hipótese 2- Quanto mais elevada for a resiliência melhor será a adaptação ao Ensino 

Superior; 

Hipótese 3 Existem diferenças entre estudantes do sexo feminino e do sexo masculino 

na perceção do suporte social e da resiliência; 

Hipótese 4 - Quanto maior for a perceção do suporte social maior será a resiliência. 

3.2. População e Amostra 

A população escolhida para este estudo foram os estudantes a frequentar o 1º ano da 

Licenciatura numa Universidade do interior Norte de Portugal. 

O método de amostragem utilizado foi de conveniência e não probabilístico. 

Participaram no estudo 207 estudantes, sendo que 154 eram do sexo feminino e 53 do 

sexo masculino. Integraram a amostra estudantes de 12 cursos (Psicologia, Engenharia 

Mecânica, Bioquímica, Serviço Social, Engenharia Biomédica, Enfermagem, 

Engenharia Zootécnica, Biologia e Geologia e Línguas e Relações Empresariais). As 

idades variaram entre os 17 anos e os 39 anos (média=19,63 e DP=3,53). Quando 

questionados sobre as habilitações literárias do pai, 15,9% respondeu 1º ciclo, 23,9% 

afirmou que o pai possuía o 2º ciclo, 24,9% tinham o 3º ciclo, 22,4% tinham o ensino 

secundário e 12,9% eram habilitados com o Ensino Superior. Quanto às habilitações 

literárias da mãe, distribuíram-se da seguinte forma: 12,6% possui o 1º ciclo, 16% 

possuía o 2º ciclo, 25,7% tinha o 3º ciclo, 27,7% possuía o ensino secundário e 18% o 

Ensino Superior. 

3.3. Procedimentos 

Inicialmente, solicitou-se a autorização aos autores da versão portuguesa do SSA – 

(Social Support Appraisal Scale) Antunes & Fontaine (1995), do QAES – (Questionário 
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de adaptação ao Ensino Superior), Araújo et al. (2014) e da versão portuguesa do CD-

RISC – (Connor-Davidson Resilience Scale), Faria & Ribeiro (2010). 

Posteriormente, enviou-se a proposta de investigação para a Comissão de Ética da 

Universidade, a qual aprovou a realização do estudo (Anexo A). 

Após a aprovação da Comissão de Ética foram contactados os diretores dos vários 

departamentos, para autorizarem os seus estudantes a participar na investigação. 

A recolha de dados foi efetuada em sala de aula e antes da mesma foi solicitada a 

participação voluntária dos estudantes, tendo sido informados sobre os objetivos do 

estudo e acerca da possibilidade de desistência a qualquer momento, assim como sobre a 

confidencialidade e anonimato dos dados. A entrega dos instrumentos totalmente 

preenchidos foi tida como consentimento informado e, portanto, foram dispensados os 

participantes de assinar um documento, que poderia inibi-los de participar e comprometer 

o anonimato da investigação. 

3.4. Instrumentos  

Os instrumentos escolhidos para a concretização do estudo foram: 

Questionário Sócio Demográfico- Este questionário foi construído no âmbito desta 

investigação e dele constam questões que visam a caracterização sociodemográfica dos 

participantes, como a idade, o sexo, o curso que frequentam, o ano de matrícula, o nível 

económico, as habilitações literárias dos pais (Apêndice A). 

QAES – Questionário de adaptação ao Ensino Superior 

O Questionário de Adaptação ao Ensino Superior é um questionário construído e 

validado por Araújo et al. (2014), onde são avaliadas seis dimensões: Adaptação 

interpessoal, Adaptação à Instituição, Adaptação Académica, Compromisso com o 
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Curso, Adaptação Pessoal-Emocional e Desenvolvimento de Carreira. O questionário 

original é constituído por 68 itens. Os valores da consistência interna são bons, variando 

entre .72 (adaptação à instituição) e .92 (compromisso com o curso e adaptação 

interpessoal). Para este estudo foi utilizada uma versão reduzida do QAES, constituída 

por 40 itens, em que são avaliadas cinco dimensões (desenvolvimento de carreira, 

adaptação social, adaptação pessoal-emocional, adaptação académica e adaptação à 

instituição). A dimensão Desenvolvimento da Carreira analisa a integração da 

experiência no Ensino Superior, nos planos e exploração da carreira do estudante (Ex. 

Item 9 “Acredito que me posso realizar profissionalmente na área do curso que 

escolhi”). A adaptação social avalia a integração social do estudante no no Ensino 

Superior, essencialmente no estabelecimento de novas amizades ( Ex. Item 7 “Sinto-me 

bastante próximo/a do grupo de amigos que fiz nesta Universidade”). A adaptação 

Pessoal-Emocional avalia fndamentalmente a baixa auto estima e mal estar psicológico 

que possam ser associados às experiências no Ensino Superior. (Ex. Item 15 

“Ultimamente tenho-me sentido desorientado/a e confuso/a”). A adaptação académica 

que evidencia mais os estudos e comportamentos do estudante em context de sala de 

aula. (Ex. Item 3 “Consigo tirar boas anotações nas aulas”). Por fim, a adaptação à 

instituição que foca principalmente no ambiente institucional, incluindo professores e 

funcionários e espaços diversos da Universidade (Ex. Item 1 “As salas e os espaços 

físicos da minha Universidade agradam-me”) Araújo, A. M., Almeida, L. S., Ferreira, J. 

A., Santos, A. A., Noronha, A. P., & Zanon, C. (2014).  Estas dimensões são avaliadas 

de acordo com uma escala likert, em que os valores variam entre 1 (discordo 

totalmente) e 5 (concordo totalmente). Assim sendo, o somatório final varia entre 40 e 

200, sendo que quanto mais elevado for o valor, maior é a adaptação percecionada pelo 

estudante. Cada dimensão é composta por 8 dos 40 itens do questionário. A dimensão 
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“desenvolvimento da carreira” possui os itens (4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39), a “adaptação 

social” os itens (2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37), a “adaptação pessoal-emocional” os itens 

(5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40), a “adaptação académica” os itens (3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 

38) e a “adaptação à instituição” os itens (1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36). Este instrumento 

apresenta uma boa consistência interna geral, com um valor de .91. 

Tabela 9 

Valores de alfa de Cronbach das cinco dimensões/factores QAES utilizada no 

presente estudo (n = 207) 

Fatores Nº de itens Costa, A (2016) Presente estudo 

Desenvolvimento da 

Carreira 

8 .91 .90 

Adaptação Social 8 - .90 

Adaptação Pessoal-

Emocional 

8 - .89 

Adaptação Académica 8 .83 .82 

Adaptação à instituição 8 .83 .80 

 

Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) 

A Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC), é um questionário de autoavaliação 

com boas propriedades psicométricas, usado para quantificar a capacidade de resiliência 

em indivíduos quer estes tenham ou não algum tipo de perturbação. Esta escala foi 

desenvolvida por Connor e Davidson (2003) e traduzida e adaptada para a população 

portuguesa por Faria e Ribeiro (2010). O questionário possui 25 itens divididos em 

cinco fatores: o fator 1 reflete a noção de competência pessoal, padrões elevados e 

tenacidade, o fator 2 representa a confiança nos instintos, a tolerância ao afeto negativo 

e o fortalecimento como efeito do stress, o fator 3 relaciona-se com a aceitação positiva 

da mudança e as relações seguras, o fator 4 relaciona-se com o controlo e o fator 5 

refere-se às influências espirituais (Connor & Davidson, 2003). A cotação é feita numa 
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escala Likert em que as respostas têm um intervalo de 5 pontos: não verdadeiro (0), 

raramente são verdadeiras (1), algumas vezes 

verdadeiro (2), geralmente verdadeiro (3), e verdadeiro quase o tempo todo (4). É 

pedido ao individuo que selecione a resposta que mais se adequa à forma como este se 

sentiu no mês anterior. A pontuação total varia entre 0 e 100 e quanto mais elevada for a 

cotação, maior é a capacidade de resiliência (Connor & Davidson, 2003). A escala CD-

RISC que foi adaptada à população portuguesa por Faria e Ribeiro (2010), também 

possui 25 itens, no entanto, a estrutura fatorial foi alterada, dividindo-se em 4 fatores: o 

fator 1 relaciona-se com a competência pessoal, elevados padrões, controlo e tenacidade 

(itens: 1, 10, 11, 12, 17, 22, 23, 24 e 25), o fator 2 representa a confiança nos instintos, a 

tolerância de efeitos negativos e o efeito de fortalecimento face ao stress (itens: 4, 7, 8, 

14, 15, 16, 18, 19 e 20), o fator 3 refere-se à aceitação positiva da mudança e às relações 

seguras (itens: 2, 5, 6 e 13) e por fim, o fator 4, representa as influências espirituais 

(itens: 3, 9 e 21). Segundo as hipóteses testadas e confirmadas no estudo de Faria e 

Ribeiro (2010), os resultados revelam que a resiliência se correlaciona positivamente 

com o apoio social percebido e a satisfação com a vida e negativamente com o stress 

percebido e com a vulnerabilidade ao stress. Na escala adaptada para a população 

portuguesa, os valores de consistência interna são satisfatórios no que diz respeito à 

escala total: α = .88 (Anexo E). 

Tabela 10 

Valores do alfa de Cronbach do CD-RISC por fatores: 

Fatores Nº de itens Escala adaptada 

(Faria & Ribeiro 

(2010) 

Presente Estudo 

(n = 207) 

Fator 1 9 α = .84 α = .86 

Fator 2 9 α = .80 α = .80 

Fator 3 4 α = .70 α = .63 

Fator 4 3 α = .70 α = .67 
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SSA – Social Support Appraisal Scale (Vaux, 1986; adaptação de Antunes & 

Fontaine, 1995) 

Esta escala foi desenvolvida por Vaux (1986), com o intuito de avaliar o apoio social, 

tendo por base o modelo transacional – ecológico do apoio social. Esta escala permite 

avaliar como os indivíduos percecionam o apoio social. A escala original possui 23 

itens, sendo sete deles afirmações relativas ao apoio prestado pelos amigos (SSA- 

amigos), oito pela família (SSA- família) e os oito restantes pelas pessoas em geral 

(SSA- geral). A escala tem uma boa consistência interna no que diz respeito às três 

subescalas, com coeficientes alfa de Cronbach de .84, .80, .90 respetivamente, quando 

aplicado a uma população estudantil. A adaptação à população portuguesa foi feita por 

Antunes e Fontaine (1995), que alargaram a escala para 30 itens colocando também 

questões relativas à perceção de apoio social por parte dos professores (sete itens). 

Recorre-se a uma escala de likert, com 4 opções possíveis de resposta (“concordo 

totalmente”, “concordo”, “discordo” e “discordo totalmente”). A consistência interna foi 

satisfatória, com coeficientes alfa de Cronbach de .91 (escala global). 

Tabela 11 

Valores do alfa de Cronbach do SSA por fatores: 

Fatores Nº de itens Antunes & 

Fontaine (1995) 

Presente estudo 

n = 207 

SSA- amigos 7 .79 .87 

SSA- família 8 .80 .90 

SSA-professores 7 .79 .82 

SSA-outros em 

geral 

8 .72 .85 
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4.  Resultados 

Em seguida serão apresentados os resultados obtidos, seguindo-se a ordem estabelecida 

das hipóteses previamente formuladas para o presente estudo. 

4.1.  Relação entre a perceção de suporte social e a adaptação ao Ensino 

Superior 

Tendo em conta que a normalidade dos dados permitia a utilização de testes 

paramétricos, utilizou-se para responder à Hipótese 1 a correlação de Pearson entre a 

perceção do suporte social (SSA) e os fatores da adaptação ao Ensino Superior (QAES).  

Na tabela 12 são apresentados os valores correlacionais entre a perceção do suporte social 

(SSA) e os fatores da adaptação ao Ensino Superior (QAES). 

Tabela 12 

Valores da correlação p de Pearson entre a perceção do suporte social (SSA) e os fatores 

da adaptação ao Ensino Superior (QAES) (n = 207) 

 SSA 

amigos 

SSA 

professores 

SSA 

família 

SSA outros 

em geral 

QAES Adaptação à 

instituição 

,271** ,321** ,199** ,252** 

QAES Adaptação Social ,624** ,188** ,261** ,545** 

QAES Adaptação 

Académica 

,269** ,285** ,270** ,377** 

QAES Desenvolvimento 

da Carreira 

,378** ,283** ,320** ,420** 

QAES Adaptação 

Pessoal-Emocional 

,320** ,214** ,291** ,467** 

Nota: p ≤ 0.01 em todos os coeficientes de correlação 
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Analisada a correlação entre os fatores da perceção social e os fatores do QAES, 

verificou-se que existe correlação positiva e significativa entre todas as dimensões da 

perceção de suporte social e as diferentes dimensões da adaptação ao Ensino Superior. 

A magnitude das correlações é variável, sendo que a perceção de suporte social dos 

amigos apresenta uma correlação de magnitude forte com a adaptação social. Em geral, 

a magnitude das correlações é maior entre a perceção de suporte social dos amigos e 

todas as dimensões da adaptação do Ensino Superior. 

4.2.  Relação entre a resiliência e a adaptação ao Ensino Superior  

Tabela 13 

Resultados da correlação p de Pearson entre os fatores do QAES e os fatores do CD-

RISC (n = 207) 

 CD-RISC 

Competência 

Pessoal 

CD-

RISC 

Confianç

a nos 

Instintos 

CD-RISC 

Influências 

espirituais 

CD-RISC 

Aceitação 

Positiva 

QAES Adaptação à 

instituição 

ns ns ns ns 

QAES Adaptação 

Social 

,318** ,147* ,215** ,325** 

QAES Adaptação 

Académica 

,571** ,352** ,295** ,350** 

QAES 

Desenvolvimento da 

Carreira 

,411** ,216** ,160* ,277** 

QAES Adaptação 

Pessoal-Emocional 

,385** ,235** ns ,328** 

ns – Não significativo 

*= p ≤.05; 

**= p ≤. 001 

Tendo em conta que a normalidade dos dados permitia a utilização de nos testes 

paramétricos, utilizou-se a correlação de Pearson para testar a correlação entre os 

fatores do CD-RISC, que avalia a resiliência e os fatores do questionário de adaptação 

ao Ensino Superior (QAES). A correlação mostra-se significativa e positiva entre a 

Adaptação Social, Adaptação Académica e Desenvolvimento da Carreira com todas as 
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dimensões do CD-RISC. A correlação não é significativa entre a Adaptação à 

Instituição e as dimensões da resiliência. Entre o fator de Adaptação Pessoal Emocional 

e a resiliência, na dimensão Influências Espirituais também não existe correlação 

significativa. 

4.3.  Diferenças de género na perceção do suporte social e da resiliência  

Para comparar as diferenças de médias na perceção do suporte social e da resiliência em 

função do sexo (masculino e feminino) dos estudantes do Ensino Superior, realizou-se o 

teste t de Student. Para verificar a homogeneidade de variâncias entre os grupos 

realizou-se o teste de Levene. A realização do test t evidenciou não existirem diferenças 

significativas em função do sexo em nenhuma das dimensões do SSA, que avalia a 

perceção do suporte social, o que nos indica que a perceção do suporte social por parte 

dos estudantes é independente do sexo. 

 Já no que respeita à resiliência, avaliada pelo CD-RISC, existem diferenças 

significativas no fator Confiança nos Instintos, favorável ao sexo masculino, o que 

evidencia que os homens comparativamente com as mulheres têm maior confiança nos 

instintos (t (3,386 g.l.) = 131, 45; p ≤ .01), como se pode observar nas tabelas 14 e 15.  

Tabela 14 

Valores da média, desvio padrão e erro padrão na dimensão Confiança nos Instintos em 

função do sexo. 

 Sexo n 

(207) 

Média DP Erro padrão 

da média 

CD-RISC Confiança 

nos instintos 

Masculino 53 21,40 3,68 ,51 

Feminino 154 19,15 5,34 ,43 
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Tabela 15 

Resultado do teste t das diferenças na média da resiliência (dimensão Confiança nos 

Instintos) em função do sexo.  

  

Teste de 

Levene 

para 

igualdade 

de variâncias 

teste-t para Igualdade de Médias 

CD-RISC 

Confiança 

nos instintos 

 Z Sig. t gl 

Sig. (2 

extremidade

s) 

Variâncias 

iguais 

assumidas 

4,14 ,043 2,84 205 ,005 

Variâncias 

iguais não 

assumidas 

  3,39 131,45 ,001 

 

4.4 Relação entre a perceção do suporte social e a resiliência 

Tabela 16 

Relação entre a perceção do suporte social e a resiliência 

  
SSA 

amigos 

SSA 

professors 

SSA 

família 

SSA 

outros 

em geral 

CD-RISC Competência 

Pessoal 
R ,433** ,195** ,338** ,537** 

CD-RISC Confiança nos 

instintos 
R ,293** ,209** ns ,359** 

CD-RISC Influências 

espirituais 
R ,198** Ns ns ,179* 

CD-RISC Aceitação 

Positiva 
R ,495** ,190** ,371** ,487** 

ns – Não significativo 
*= p ≤.05; 

**= p ≤. 001 

 

Os resultados mostram-se significativos entre os fatores Competência Pessoal e 

Aceitação Positiva que avaliam a resiliência com todos os fatores da perceção de 

suporte social. Entre as influências espirituais e o suporte social percebido dos 

professores e família, e entre a confiança nos instintos e o suporte social percebido da 

família não existe correlação significativa. 
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5. Discussão dos resultados 

O objetivo geral deste estudo foi verificar se existe uma relação entre a resiliência e o 

suporte social percebido por parte do estudante e se estas duas variáveis se relacionam 

com a adaptação ao Ensino Superior. Tendo em conta os resultados obtidos pode-se 

afirmar que o suporte social percebido e a resiliência influenciam a adaptação à 

Universidade. Tendo em conta os resultados obtidos verifica-se que quanto maior a 

perceção de suporte social por parte dos estudantes em todas as suas dimensões mais 

facilitada se torna a adaptação ao Ensino Superior, em consonância com alguns estudos 

na área (Cabral & Matos, 2010; Carlotto, Teixeira & Dias, 2015). É mais uma vez 

corroborada a importância que a perceção do suporte social do estudante tem na sua 

adaptação, neste caso, académica. No que diz respeito à resiliência, quando comparada 

com a adaptação ao Ensino Superior os resultados também são significativos em três 

dos cinco fatores da Adaptação ao Ensino Superior: Adaptação Social, Adaptação 

Académica e Desenvolvimento da carreira com todos os fatores que avaliam a 

resiliência. Estes resultados indicam que quanto maior for a resiliência melhor será a sua 

adaptação nas vertentes supracitadas (embora as correlações não permitam inferir 

relações de natureza causal). Os estudos existentes não demonstram unanimidade 

relativamente a esta matéria. Se por um lado, num estudo de Rahat & İlhan (2016) a 

resiliência aparece como um pressuposto importante para uma melhor adaptação ao 

Ensino Superior, outros, porém concluem que a resiliência não é um preditor de sucesso 

académico (Elizondo-Omana et al., 2007; Keith, Byerly, Floerchinger, Pence, & 

Thornberg, 2006). No fator Adaptação à Instituição os resultados não são significativos 

com todos os fatores que avaliam a resiliência. Entre a dimensão pessoal-emocional e as 

influências espirituais também não existe correlação significativa, o que pode ser 

explicado por uma reduzida influência espiritual nos estudantes em questão. Entre a 
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adaptação pessoal-emocional e os fatores: Competência pessoal, confiança nos instintos 

e aceitação positiva a correlação é significativa. Percebe-se que a resiliência é um fator 

importante para a adaptação destes estudantes à Universidade, notando que 

relativamente à adaptação à instituição a resiliência não se assume como determinante.  

Relativamente ao sexo dos estudantes, este estudo demonstrou não existirem diferenças 

significativas entre o sexo masculino e feminino no Suporte Social percebido, o que 

pode ser explicado pela diferença amostral que se evidência entre o sexo masculino e 

feminino. Em vários estudos nesta matéria, o sexo feminino tem índices superiores de 

perceção de suporte social do que o sexo feminino (Rabaglietti & Ciairano, 2008; 

Gouveia, Leal, Cardoso, & Nunes, (2015). Quando avaliada a resiliência denotam-se 

diferenças significativas em relação à Confiança nos Instintos, favorável ao sexo 

masculino, não havendo diferenças relativamente aos restantes fatores. Nos estudos 

efetuados sobre esta matéria não existe unanimidade. Se por um lado alguns estudos 

(Gamble & Zigler, 1986) evidenciam que o sexo feminino tem valores mais elevados 

quando se avalia a resiliência, visto que o sexo masculino tende a reagir de forma mais 

negativa a situações familiares, outros estudos porém denotam não existirem diferenças 

significativas entre sexos (Álvarez & Chávez, 2003). Segundo Sun & Stewart, 2007, o 

sexo feminino, devido a uma maior capacidade de comunicação, empatia e capacidade 

de autonomia, tende a possuir um desenvolvimento emocional e social mais positivo. 

A perceção de suporte social parece ser importante para a resiliência dos estudantes, e 

vice-versa, sendo os resultados correlacionais significativos na perceção de suporte 

social por parte dos amigos e outros em geral com todos os fatores que avaliam a 

resiliência. Não existe correlação significativa entre a perceção de suporte social dos 

professores e família com as influências espirituais, bem como entre o suporte social da 

família e a confiança nos instintos. Segundo Kotzé & Kleynhans, 2013, a resiliência é a 
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forma como o individuo lida com as vulnerabilidades ou a forma como usa os 

mecanismos de proteção. Neste sentido, é normal que quanto mais percecionado for o 

suporte social, que tende a aumentar a proteção do indivíduo, este tende a lidar com as 

vulnerabilidades de uma forma diferente e mais capaz, o que tende a aumentar a sua 

capacidade de lidar com estas situações adversas. 

Torna-se essencial a contínua investigação nesta área no sentido de verificar se existem 

outras variáveis preditoras de uma melhor adaptação ao Ensino Superior, bem como, 

verificar se os resultados deste estudo se confirmam com um tamanho amostral maior. 

Os resultados refletem que a resiliência e o suporte social percebido se assumem como 

importantes na adaptação do estudante. Quanto maior for o suporte social dos que lhe 

são próximos mais facilitada se torna a adaptação a um novo contexto com grandes 

especificidades. Já a resiliência do estudante, apesar de não apresentar tantos 

indicadores que a coloquem como preditora de melhor adaptação e dos estudos 

existentes demonstrarem diferenças, também se assume neste como importante para a 

adaptação. 

6. Conclusões 

Neste estudo verificou-se que o suporte social percebido e a resiliência se mostram 

como importantes para a adaptação do estudante ao Ensino Superior, sendo que o 

suporte social se mostra significativamente relevante na adaptação do estudante em 

todos os fatores da adaptação e a resiliência é significativa na maior parte (adaptação 

social, adaptação académica e desenvolvimento da carreira), apenas na adaptação à 

instituição não se denotam diferenças significativas. 

Em relação ao sexo apenas se notaram diferenças significativas na confiança nos 

instintos, com maior prevalência no sexo masculino. Como a diferença entre homens e 

mulheres a nível amostral é elevada (154 do sexo feminino e 53 do sexo masculino), 
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carecem novos estudos nesta matéria com variações mais reduzidas para aferir estas 

dimensões. 

A perceção do suporte social mostrou-se importante para índices mais elevados de 

resiliência, no entanto a perceção de suporte social dos professores e família com as 

influências espirituais, bem como entre o suporte social da família e a confiança nos 

instintos não existem diferenças significativas. 

É essencial a contínua investigação nesta área, tanto no que diz respeito à resiliência e 

ao suporte social percebido como preditores de melhor adaptação à Universidade, bem 

como em outros fatores que possam melhorar a adaptação dos estudantes, melhorando 

também a forma como agem a nível social, académico e pessoal. 

Existiram algumas limitações amostrais, e neste sentido serão essenciais mais estudos 

sobre esta temática com maior espaço amostral e de preferência com uma maior 

homogeneidade entre o sexo masculino e feminino, visto que nesta amostra havia uma 

grande diferença entre sexos em valores absolutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

7. Referências 

 

Álvarez, R. P., & del Águila Chávez, M. (2003). Diferencia en la resiliencia según 

género y nivel socioeconómico en adolescentes. Persona: Revista de la Facultad 

de Psicología, (6), 179-196. 

Antunes, C., & Fontaine, A. M. (2010). Adaptação de uma Escala de Avaliação do 

Suporte Social-NOS (Network Orientation Scale). Actas do VII simpósio nacional 

de investigação em psicologia. 

Barlach, L., Limongi-França, A. C., & Malvezzi, S. (2008). O Conceito de Resiliência 

Aplicado ao Trabalho nas Organizações. Revista Interamericana de 

Psicología/Interamerican Journal of Psychology, 42(1), 101–112. 

https://doi.org/10.1177/0734371X9901900305 

Barreira, D. D., & Nakamura, A. P. (2006). Resiliência ea auto-eficácia percebida: 

articulação entre conceitos. Aletheia, (23), 75-80. 

Bordes-Edgar, V., Arredondo, P., Kurpius, S. R., & Rund, J. (2011). A longitudinal 

analysis of Latina/o students’ academic persistence. Journal of Hispanic Higher 

Education, 10(4), 358-368. 

Cabral, J., & Matos, P. (2010). Preditores da adaptação à Universidade: o papel da 

vinculação, desenvolvimento psicossocial e coping. Psychologica, 1(52), 55–77. 

https://doi.org/10.14195/1647-8606_52-1_4 

Calais, S. L., Andrade, L. M. B. De, & Lipp, M. E. N. (2003). Diferenças de sexo e 

escolaridade na manifestação de Stress em adultos jovens. Psicologia: Reflexão 

e Crítica 16(2), 257-263. https://doi.org/10.1590/S0102-79722003000200005 

Carlotto, R. C., Teixeira, M. A. P., & Dias, A. C. G. (2015). Adaptação Acadêmica e 

Coping em Estudantes Universitários. Psico USF, 20(3), 421–432. 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1590/1413-82712015200305 

https://doi.org/http:/dx.doi.org/10.1590/1413-82712015200305


64 
 

Costa, A. L. M. C. G. (2017). Efeitos de um programa de tutoria na adaptação ao Ensino 

Superior em estudantes de primeiro ano de licenciatura (Master's thesis, 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro). 

Costa, E. S., & Leal, I. P. (2006). Estratégias de coping em estudantes do Ensino 

Superior. Análise Psicológica, 2(24), 189–199. 

Dawson, M., & Pooley, J. A. (2013). Resilience : The role of optimism, perceived 

parental autonomy support and perceived social support in first year university 

students. International of Education and Training Studies. 

https://doi.org/10.11114/jets.v1i2.137 

Elizondo-Omana, R. E., Garcia-Rodriguez, M. A., Elizondo-Omana, C. A., Gonzalez-

Castanon, M. T., Lopez-Serna, N., & Guzman-Lopez, S. (2007). Resilience is 

associated with good academic achievement. Em 9Th Congress of the European 

Association of Clinical Anatomy (p. A214). 

Elizondo-Omana, R. E., Garcia-Rodriguez, M. D. L. A., & Lopez, S. G. (2007). 

Resilience in medical students. Faseb Journal, 21(5), A214. 

Fernandes, V. M. P. (2011). Adaptação académica e autoeficácia em estudantes 

universitários do 1º Ciclo de Estudos (Master’s thesis, Universidade Fernando 

Pessoa). 

Flores, G. C., Kury, E. C. & Abreu, L. F. (2011). Tutoria en educacion superior: una 

revision analitica de la literatura. Revista de la educación superior, 1(157), 189-

209. 

Gamble, T. J., & Zigler, E. (1986). Effects of infant day care: Another look at the 

evidence. American Journal of Orthopsychiatry, 56(1), 26-42. 

Gomez-Collado, M. E. (2012). La percepcion de los estudiantes sobre el Programa de 

Tutoria Academica. Convergencia: Revista de Ciencias Sociales, 58, 209-233. 



65 
 

Gouveia, P., Leal, I., Cardoso, J., & Nunes, A. C. (2015). Contributos para a adaptação 

e aferição de duas medidas de suporte social. Psicologia, Saúde & 

Doenças, 16(3), 386-391. 

Gouveia, P., Leal, I., Cardoso, J., & Nunes, A. C. (2015). Contributos para a adaptação 

e aferição de duas medidas de suporte social. Psicologia, Saúde & 

Doenças, 16(3), 386-391. 

Infante, F. (2005). A resiliência como processo: uma revisão da literatura 

recente. Resiliência: descobrindo as próprias fortalezas, 23-38. 

Keith, P. M., Byerly, C., Floerchinger, H., Pence, E., & Thornberg, E. (2006). Deficit 

and resilience perspective on performance and campus comfort of adult students. 

College Student Journal, 40(3), 546–556. 

Keith, P. M., Byerly, C., Floerchinger, H., Pence, E., & Thornberg, E. (2006). Deficit 

and resilience perspectives on performance and campus comfort of adult 

students. College Student Journal, 40(3). 

Kotzé, M., & Kleynhans, R. (2013). Psychological well-being and resilience as 

predictors of first-year students' academic performance. Journal of Psychology 

in Africa, 23(1), 51-59. 

Matsukura, T. S., Marturano, E. M., & Oishi, J. (2002). The Saranson's Social Support 

Questionnaire: studies regarding its adaptation to portuguese. Revista Latino-

Americana de Enfermagem, 10(5), 675-681. 

Nkosi, A. (2005). The influence of racial identity and resilience on the academic 

performance of African-American students attending predominantly White 

universities. Humanities and Social Sciences, 66(6-A), 2104. 

Oliveira, A. (2010). Resiliência para principiantes. (1ºedição). Lisboa: Sílabo. 



66 
 

Rabaglietti, E., & Ciairano, S. (2008). Quality of friendship relationships and 

developmental tasks in adolescence. Cognition, Brain, Behavior, 12(2), 183. 

Rodríguez, M. S., Tinajero, C., & Páramo, M. F. (2017). Pre-entry characteristics, 

perceived social support, adjustment and academic achievement in first-year 

Spanish university students: a path model. The Journal of psychology, 151(8), 

722-738. 

Rutter, M. (1993). Resilience: Some conceptual considerations. Journal of Adolescent 

Health, 14(8), 626–631. https://doi.org/10.1016/1054-139X(93)90196-V 

Rutter, M. (1999). Resilience concepts and findings: implications for family therapy. 

Journal of Family Therapy, 21(2), 119–144. https://doi.org/doi:10.1111/1467-

6427.00108 

Seeds, P. M., Harkness, K. L., & Quilty, L. C. (2010). Parental maltreatment, bullying, 

and adolescent depression: Evidence for the mediating role of perceived social 

support. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology,39(5), 681-692. 

Seeds, P. M., Harkness, K. L., & Quilty, L. C. (2010). Parental maltreatment, bullying, 

and adolescent depression: Evidence for the mediating role of perceived social 

support. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 39(5), 681-692. 

Sun, J., & Stewart, D. (2007). Development of population-based resilience measures in 

the primary school setting. Health education, 107(6), 575-599. 

Tinto, V. (1993). Building community. Liberal Education, 79(4), 16-21. 

Tomás, R. A., Ferreira, J. A., Araújo, A. M., & Almeida, L. S. (2015). Adaptação 

pessoal e emocional em contexto universitário: O contributo da personalidade, 

suporte social e inteligência emocional. Revista Portuguesa de Pedagogia, 87-

107. 



67 
 

Vaux, A. & Chwalisz, K. (2000). Social Support and Adjustment to Disability. In R.G. 

Frank & T.R. Elliott (Eds), Handbook of Rehabilitation Psychology, (pp. 537-

552). Washington D.C.: American Psychological Association. 

Visser, W. A. (2007). Daily hassles, resilience and burnout of call centre staff. 

(Unpublished doctoral thesis, North West University, Potchefstroom, South 

Africa). 

Visser, W. A. (2009). The development of the Adult Resilience Indicator. In wellness in 

the workplace conference, Ilanga Estate, Bloemfontein, South Africa. 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

Anexos 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Anexo A - Aprovação da proposta de investigação pela comissão de ética 
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Anexo B – Anexo E - SSA - Social Support Appraisal Scale (Vaux, 1986; adaptação de Antunes & Fontaine, 

1994) 

 Discordo 

totalmente 

1 

1 

 Discordo 

 

2 

 Discordo 

moderadamente 

3 

 Concordo 

moderadamente 

4 

 Concordo 

 

5 

 Concordo 

totalmente 

6 

 

 

1. Os meus amigos respeitam-me. 1 2 3 4 5 6 

2. Tenho professores que se preocupam bastante comigo. 1 2 3 4 5 6 

3. A minha família estima-me muito. 1 2 3 4 5 6 

4. Eu não sou importante para os outros. 1 2 3 4 5 6 

5. Os meus professores estimam-me. 1 2 3 4 5 6 

6. A minha família preocupa-se bastante comigo. 1 2 3 4 5 6 

7. As pessoas, de um modo geral, gostam de mim. 1 2 3 4 5 6 

8. Posso confiar nos meus amigos. 1 2 3 4 5 6 

9. Sou muito admirado(a) pela minha família. 1 2 3 4 5 6 

10. Eu sou respeitado(a) pela generalidade das pessoas. 1 2 3 4 5 6 

11. Os meus amigos não se preocupam nada comigo. 1 2 3 4 5 6 

12. Eu sou bastante admirado(a) pelos meus professores. 1 2 3 4 5 6 

13. As pessoas têm muita estima por mim. 1 2 3 4 5 6 

14. Sinto-me muito ligado(a) aos meus amigos. 1 2 3 4 5 6 

15. Os meus professores confiam em mim. 1 2 3 4 5 6 

16. A minha família gosta muito de mim. 1 2 3 4 5 6 

17. Os meus amigos gostam de estar comigo. 1 2 3 4 5 6 

18. Não posso contar com nenhum dos meus professores para me dar apoio. 1 2 3 4 5 6 

19. Os membros da minha família confiam em mim. 1 2 3 4 5 6 

20. Sinto que as pessoas, de um modo geral, me admiram. 1 2 3 4 5 6 

21. A maioria dos meus professores respeita-me muito. 1 2 3 4 5 6 

22. Não posso contar com a minha família para me dar apoio. 1 2 3 4 5 6 

23. Sinto-me bem quando estou com outras pessoas. 1 2 3 4 5 6 

24. Eu e os meus amigos somos muito importantes uns para os outros. 1 2 3 4 5 6 

25. A minha família respeita-me muito. 1 2 3 4 5 6 

26. Sinto que as pessoas me dão valor. 1 2 3 4 5 6 

27. Eu e os meus amigos temo-nos ajudado imenso uns aos outros. 1 2 3 4 5 6 

28. Não me sinto muito chegado(a) aos meus professores. 1 2 3 4 5 6 

29. Se eu amanhã morresse, poucas pessoas teriam saudades de mim. 1 2 3 4 5 6 

30. Não me sinto muito ligado(a) à minha família. 1 2 3 4 5 6 
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Anexo C- QAES – Questionário de Adaptação ao Ensino Superior 
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1. As salas e os espaços físicos da minha Universidade agradam-me 1 2 3 4 5 

2. Mesmo que tenha pontos de vista diferentes, dou-me bem com o grupo de 

amigos que fiz nesta Universidade 

1 2 3 4 5 

3. Consigo tirar boas anotações nas aulas 1 2 3 4 5 

4. Estou no curso superior com que sempre sonhei 1 2 3 4 5 

5. Nos últimos tempos na Universidade sinto-me mais irritável do que o 

habitual 

1 2 3 4 5 

6. Identifico-me com a minha Universidade (por ex., valores, regras). 1 2 3 4 5 

7. Sinto-me bastante próximo/a do grupo de amigos que fiz nesta Universidade 1 2 3 4 5 

8. Tenho em dia os trabalhos, as matérias ou os exercícios das várias disciplinas 1 2 3 4 5 

9. Acredito que me posso realizar profissionalmente na área do curso que 

escolhi 

1 2 3 4 5 

10. Nas últimas semanas tenho tido pensamentos sobre mim próprio/a que me 

deixam triste 

1 2 3 4 5 

11. Gosto do ambiente intelectual (por ex., palestras, debates, exposições) que 

se vive na minha Universidade 

1 2 3 4 5 

12. Sinto-me satisfeito/a com os amigos que fiz nesta Universidade 1 2 3 4 5 

13. Tenho a preocupação de me avaliar e perceber porque me correm bem ou 

mal as aprendizagens 

1 2 3 4 5 

14. Sinto que estou num curso que corresponde aos meus interesses e 

capacidades 

1 2 3 4 5 

15. Ultimamente tenho-me sentido desorientado/a e confuso/a 1 2 3 4 5 

16. Tenho bons professores na minha Universidade 1 2 3 4 5 

17. Sinto-me integrado/a no grupo de colegas que frequenta as mesmas aulas que 

eu 

1 2 3 4 5 

18. Planeio diariamente as minhas actividades de estudo 1 2 3 4 5 

19. Penso que estou a ter uma boa preparação para a vida profissional que desejo 

no futuro 

1 2 3 4 5 

20. Nas últimas semanas tenho-me sentido ancioso/a 1 2 3 4 5 

21. Sempre que precido de resolver um problema burocrático ou administrativo, 

sei que serei bem atendido/a na minha Universidade 

1 2 3 4 5 

22. Faço amigos com facilidade nesta Universidade 1 2 3 4 5 

23. Sou capaz de me concentrar nas tarefas de estudo o tempo necessário 1 2 3 4 5 

24. Sinto que com este curso poderei atingir os meus objetivos 1 2 3 4 5 

25. Ultimamente tenho-me sentido triste ou abatido/a 1 2 3 4 5 

26. Estou satisfeito/a com as atividades extracurriculares (por ex., culturais, 

desportivas) disponíveis na minha Universidade 

1 2 3 4 5 

27. Costumo ter companhia nos momentos livres (por ex., almoço, intervalos) 

na Universidade 

1 2 3 4 5 

28. Depois das aulas, organizo e sistematizo a informação para estudar melhor 1 2 3 4 5 

29. Estou certo/a que este é o melhor curso para mim 1 2 3 4 5 

30. Ultimamente sinto-me pouco confiante nas minhas capacidades 1 2 3 4 5 

31. A minha Universidade tem bons espaços para estar nos intervalos entre as 

aulas 

1 2 3 4 5 
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32. Nesta Universidade, tenho um grupo de amigos a quem posso recorrer 

sempre que necessitar 

1 2 3 4 5 

33. Esforço-me no estudo, porque estou determinado/a em conseguir bons 

resultados 

1 2 3 4 5 

34. Mesmo que pudesse não mudaria de curso 1 2 3 4 5 

35. Ultimamente há situações em que me sinto a perder o controlo 1 2 3 4 5 

36. Estou satisfeito/a com os espaços de apoio à aprendizagem existentes na 

minha Universidade (por ex., biblioteca, sala de computadores, salas de 

estudo). 

1 2 3 4 5 

37. Para mim é fácil estabelecer boas relações com os meus colegas de curso 1 2 3 4 5 

38. Mesmo perante alguma dificuldade, não desisto de entender um assunto ou 

de realizar um exercício 

1 2 3 4 5 

39. Estou certo/a da importância que o meu curso terá na minha vida no futuro 1 2 3 4 5 

40. Nas últimas semanas tenho-me sentido sem energia e cansado/a 1 2 3 4 5 
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Anexo D - CONNOR – DAVIDSON DE RESILIÊNCIA (CD-RISC) 
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1. Eu sou capaz de me adaptar quando ocorrem mudanças 0 1 2 3 4 

2. Eu tenho pelo menos uma relação próxima e segura que me 

ajuda quando estou sob stress 

0 1 2 3 4 

3. Quando não existem soluções óbvias para os meus problemas, 

por vezes Deus ou o destino podem ajudar. 

0 1 2 3 4 

4. Eu consigo lidar com qualquer coisa que aconteça na minha 

vida. 

0 1 2 3 4 

5. Os sucessos do passado dão-me confiança para lidar com os 

novos desafios e dificuldades. 

0 1 2 3 4 

6. Eu tento ver as coisas com humor quando me deparo com 

problemas. 

0 1 2 3 4 

7. Ter de lidar com o stress torna-me mais forte. 0 1 2 3 4 

8. Tenho tendência para recupera rapidamente depois de períodos 

com doença, ferimentos ou outras dificuldades. 

0 1 2 3 4 

9. Bem ou mal, acredito que a maioria das coisas acontece por 

uma razão. 

0 1 2 3 4 

10. Eu dou o meu melhor independentemente dos resultados que 

possa vir a ter. 

0 1 2 3 4 

11. Eu acredito que posso atingir os meus objetivos mesmo existam 

obstáculos. 

0 1 2 3 4 

12. Mesmo quando as coisas parecem não ter solução eu não 

desisto. 

0 1 2 3 4 

13. Durante momentos de stress/crise, eu sei onde procurar ajuda. 0 1 2 3 4 

14. Sob pressão mantenho-me focado(a) e a pensar com clareza. 0 1 2 3 4 

15. Eu prefiro liderar na resolução de problemas, do que deixar que 

os outros tomem todas as decisões. 

0 1 2 3 4 

16. Eu não sou facilmente desencorajado(a) pelo insucesso. 0 1 2 3 4 

17. Eu penso em mim como uma pessoa forte ao lidar com os 

desafios e dificuldades da vida. 

0 1 2 3 4 

18. Eu consigo tomar decisões pouco populares ou difíceis com 

implicações para outras pessoas, se necessário. 

0 1 2 3 4 

19. Eu sou capaz de lidar com sentimentos desagradáveis ou 

dolorosos como a tristeza, o medo e a raiva. 

0 1 2 3 4 

20. Ao lidar com os problemas da vida, às vezes temos que agir por 

impulso, sem olhar para o porquê. 

0 1 2 3 4 

21. Eu acredito fortemente que a vida tem um sentido. 0 1 2 3 4 

22. Eu sinto que a minha vida está sob o meu controlo. 0 1 2 3 4 

23. Eu gosto de desafios. 0 1 2 3 4 

24. Eu trabalho para atingir os meus desafios independentemente 

dos obstáculos que encontro pelo caminho. 

0 1 2 3 4 

25. Eu orgulho-me dos sucessos que alcanço. 0 1 2 3 4 
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Apêndice A - Questionário sociodemográfico 

 

1. Sexo: 

Masculino__ 

Feminino __ 

 

2. Idade: __ 

 

3. Qual a escolaridade dos seus pais? 

4.1 Mãe:  1.ºciclo   __       2.ºciclo   __ 3.ºciclo   __ secundário __     superior__ 

4.2 Pai: 1.ºciclo __ 2.ºciclo   __   3.ºciclo    __ secundário   __       superior__ 
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Apêndice B – SSA- Tutores - Social Support Appraisal Scale (Vaux, 1986; 

adaptação de Antunes & Fontaine, 1994) 

 

 

Discordo 

totalmente 

1 

 Discordo 

 

2 

 Discordo 

moderadamente 

3 

 Concordo 

moderadamente 

4 

 Concordo 

 

5 

 Concordo 

totalmente 

6 

 

 

1. Tenho tutores que se preocupam bastante comigo. 1 2 3 4 5 6 

2. Os meus tutores estimam-me. 1 2 3 4 5 6 

3. Eu sou bastante admirado(a) pelos meus tutores. 1 2 3 4 5 6 

4. Os meus tutores confiam em mim. 1 2 3 4 5 6 

5. Não posso contar com nenhum dos meus tutores para me dar apoio. 1 2 3 4 5 6 

6. A maioria dos meus tutores respeita-me muito. 1 2 3 4 5 6 

7. Não me sinto muito chegado(a) aos meus tutores. 1 2 3 4 5 6 
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Apêndice C – Tabela 2 - Matriz de análise em components principais 

 

Matriz de análise em components principais 

1 2 3 4 5 

SSA24 – amigos ,824 ,266 -,237 -,224 -,115 

SSA27 – amigos ,795 ,260 -,294 -,279 -,005 

SSA26 - outros ,794 ,142 -,407 -,178 -,313 

SSA8 - amigos ,782 ,260 -,291 -,199 -,113 

SSA13 - outros ,744 ,088 -,291 ,069 -,343 

SSA14 - amigos ,735 ,281 -,282 -,191 ,043 

SSA7 – outros ,711 ,098 -,422 -,086 -,409 

SSA20 - outros ,692 ,069 -,319 ,042 -,405 

SSA17 - amigos ,672 ,116 -,428 -,322 -,032 

SSA23 - outros ,662 ,264 -,276 -,284 -,154 

SSA10 - outros ,641 ,010 -,425 -,102 -,217 

SSA1 - amigos ,630 ,058 -,157 -,121 -,188 

TUT2 - tutor ,245 ,949 -,008 -,172 -,305 

TUT1 - tutor ,189 ,921 -,010 -,180 -,283 

TUT4 - tutor ,205 ,910 ,023 -,133 -,365 

TUT3 - tutor ,201 ,910 ,015 -,044 -,373 

TUT6 - tutor ,167 ,869 -,071 -,180 -,286 

TUT7 - tutor -,197 -,351 -,147 ,209 ,068 

SSA6 - família ,324 ,058 -,891 -,149 ,011 

SSA16 - familia ,397 -,010 -,863 -,322 ,026 

SSA25 - família ,415 ,050 -,854 -,296 ,023 

SSA3 - família ,305 ,060 -,824 -,175 -,018 

SSA19 - família ,459 ,008 -,805 -,251 -,024 

SSA9 - família ,486 ,018 -,766 -,055 -,130 

SSA30 - família -,141 -,102 ,670 ,602 -,198 

SSA11 - amigos -,473 -,226 ,306 ,709 -,125 
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SSA18 - professores -,241 -,199 ,206 ,695 ,365 

SSA22 - família -,120 ,055 ,498 ,632 -,123 

SSA29 - outros -,438 -,136 ,429 ,577 -,083 

SSA4 – outros -,409 -,182 ,404 ,558 -,076 

TUT5 – tutor -,194 -,361 ,045 ,432 -,044 

SSA5 – professores ,227 ,405 -,031 -,112 -,801 

SSA12 – professores ,254 ,279 ,053 ,188 -,792 

SSA2 – professores ,214 ,409 ,035 -,107 -,772 

SSA15 – professores ,276 ,379 -,066 ,056 -,682 

SSA21 – professores ,235 ,394 ,031 ,031 -,561 

SSA28 – professores -,128 -,214 -,017 ,461 ,494 

Método de Extração: análise de Componente Principal.  

 Método de Rotação: Oblíqua com Normalização de Kaiser. 
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Apêndice D – Correlação entre a Escolaridade do pai e da mãe com a adaptação ao 

Ensino Superior 

 

 

 

 
 

 

 

Escolaridade 

do pai 

Escolarid

ade da 

Mãe 

QAESADAPTINSTITUI

ÇÃO 

Correlação de Pearson -,004 ,063 

Sig. (2 extremidades) ,952 ,373 

N 200 205 

QAESADAPTSOCIAL Correlação de Pearson -,065 ,069 

Sig. (2 extremidades) ,359 ,326 

N 201 206 

QAESADAPTACADÉM

ICA 

Correlação de Pearson -,036 ,018 

Sig. (2 extremidades) ,608 ,793 

N 201 206 

QAESDESENVOLVCA

RREIRA 

Correlação de Pearson ,047 ,135 

Sig. (2 extremidades) ,505 ,053 

N 201 206 

QAESADAPTPESSEMO

CIONAL 

Correlação de Pearson -,057 -,111 

Sig. (2 extremidades) ,419 ,111 

N 201 206 


