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Introdução 

As adversidades na infância e na adolescência são consideradas experiências críticas no 

desenvolvimento, capazes de repercutir complicações na saúde física (Scott et al., 2011) e 

mental (McLaughlin, 2016), com potencial para aumentar a vulnerabilidade genética e 

neurobiológica a psicopatologias (McCrory, De Brito, & Viding, 2010). Na faixa etária referida, 

podem surgir complicações ao nível da saúde relacionadas com as alterações na resposta ao 

stresse, desencadeadas pelas experiências traumáticas, as quais se distinguem das restantes pela 

sua gravidade, pela ameaça que representam para a vida e segurança de uma pessoa, mas 

também porque confundem a mente e negligenciam os prossupostos básicos de vida (Pereira & 

Monteiro-Ferreira, 2003). Nesse contexto, observa-se que enfrentar eventos adversos como os 

maus tratos na infância, criadores de stresse precoce, poderá desencadear marcas profundas no 

indivíduo por tempo indefinido, como patologias clínicas e perturbações mentais na vida adulta 

(Camargo et al., 2017; Herrenkohl et al., 2016).  

Segundo Albornoz e Bandeira (2010) existe uma lista extensa de eventos físicos e 

emocionais com capacidade de provocar efeitos muito disruptivos na saúde mental a curto e 

longo prazo. Destacam-se os eventos em torno da violência precoce intrafamiliar, tal como 

negligência, maus tratos, abuso (físico, emocional e sexual), violência entre os pais e separação 

ou perda de figuras significativas (Infurna et al., 2016). As consequências podem-se refletir 

tanto na adolescência, através do comportamento, da agressividade e da indisciplina 

(Oldehinkel & Ormel, 2014) como na idade adulta (Albornoz & Bandeira, 2010; Sierra & 

Mesquita, 2006). A literatura documenta uma robusta relação entre as experiências adversas e 

o ambiente familiar disruptivo na infância e consequências na vida adulta, dado que há mais 

vulnerabilidade para ansiedade (Binelli et al., 2012), depressão (Gress-Smith, Roubinov, 

Andreotti, Compas, & Luecken, 2015; Infurna et al., 2016), Perturbação de Stresse Pós-

Traumático (PSPT) (Flouri & Panourgia, 2011) e dificuldades nas relações interpessoais (Huh, 
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Kim, Yu, & Chae, 2014). As teorias sugerem que, para além do estudo do impacto de eventos 

traumáticos ou de stresse crónico, poderá ser a compreensão da forma como os adultos lidam 

com o stresse diário, mediado pelos fatores de risco e pelos fatores de proteção (tal como a 

capacidade de resiliência), que permitirá compreender o bem-estar e a adaptação dos indivíduos 

ao longo do seu ciclo de vida (Diehl, Hay, & Chui, 2012). 

No entanto, apesar do consenso relativamente ao impacto negativo do abuso na infância 

e/ou adolescência, não existe evidência de que todas as vítimas desenvolvam respostas pós-

traumáticas (Costa & Sani, 2007). Uma série de estudos (Bonanno, 2004; Koller & De Antoni, 

2011; Torres, Bernal, & Mille, 2011) enfatizam que não é o evento que determina se uma 

experiência é ou não traumática para o indivíduo, mas sim a sua experiência subjetiva do 

acontecimento, a qual pode depender da severidade do evento, do historial pessoal, do 

significado alargado que o evento representa, dos mecanismos de coping disponíveis e 

capacidade de resiliência, dos valores e crenças do indivíduo e do seu suporte social. 

Neste sentido, decorrente da crescente necessidade de compreender o percurso e 

comportamentos adaptativos de quem passou por eventos adversos, surgiu o conceito de 

resiliência neste domínio (Rutter, 2007). Esta consiste na capacidade de o ser humano, exposto 

a um evento stressor ou a uma situação exigente, manter níveis relativamente estáveis e 

saudáveis do funcionamento físico e psicológico. Os indivíduos podem experienciar 

perturbações passageiras no funcionamento normal (e.g. várias semanas de preocupação 

esporádica ou desregulação do sono), mas geralmente demonstram um funcionamento saudável 

ao longo do tempo (Bonanno, 2004).  

Com efeito, a passagem pelo Ensino Superior (ES) é vista como um período de 

experiências e de construção identitária, onde os estudantes descobrem e estabelecem os seus 

limites individuais, mas delimitados pelos seus grupos sociais (Mendes, Duarte, Araújo, & 

Lopes, 2013). Entre essas experiências, incluem-se os comportamentos de risco, tal como o 
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comportamento sexual de risco, o consumo de substâncias lícitas e ilícitas e a condução 

perigosa, que atingem o seu pico na adultez emergente e não na adolescência, ao contrário do 

expectável (Arnett, 2005).  

A investigação na área mostra que o primeiro ano é determinante para o sucesso 

académico subsequente, sendo considerado como um período crítico, potenciador de crises e 

de desafios desenvolvimentais (Vieira de Castro & Almeida, 2016). Por norma, as dificuldades 

de adaptação ao contexto universitário interligam-se aos níveis de desenvolvimento 

psicossocial dos indivíduos (Pascarella & Terenzini, 2005). Denota-se, então, que a adaptação 

constitui um processo que envolve múltiplas facetas que se interligam e se relacionam 

positivamente com o sucesso académico (Araújo, Costa, Casanova, & Almeida, 2014; Credé & 

Niehorster, 2012). A resiliência associa-se a uma adaptação positiva e à capacidade de manter 

ou recuperar a saúde mental perante uma ocorrência desafiante (Herrman et al., 2011). 

Neste sentido, o presente estudo possui como objetivo geral perceber qual a relação 

entre as experiências traumáticas na infância, a resiliência do estudante e a sua adaptação ao 

ES. O trabalho encontra-se organizado em dois estudos empíricos diferenciados, mas 

complementares, sendo que ambos abordam o estudo da resiliência. No primeiro estudo, 

intitulado de “Efeitos das Experiências Traumáticas da Infância na Resiliência dos Estudantes 

Universitários”, tenciona-se compreender os efeitos das experiências traumáticas da infância 

na resiliência dos estudantes. Por conseguinte, no segundo estudo, denominado de “Relação 

entre a Resiliência dos Jovens Adultos e a sua Adaptação ao Ensino Superior”, pretende-se 

investigar a associação entre a resiliência dos inquiridos e o processo desafiante que é a 

adaptação ao ES. 

Assim sendo, esta investigação é um estudo de caráter nomotético (permite um caráter 

mais geral, pois as medições são observadas numa amostra relativamente grande), quantitativo 

(descreve as características de uma determinada situação, medindo numericamente as hipóteses 
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levantadas), de desenho transversal (realizado de uma só vez no tempo), correlacional (avalia a 

interação entre dois ou mais conceitos), descritivo (utilizam-se técnicas descritivas e 

comparativas para comparar, compreender, descrever e explorar as variáveis presentes) e de 

autorrelato (recorrendo à técnica de questionários) (Marôco, 2010). 
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Resumo 

As adversidades são uma constante na vida humana, no entanto, as experiências traumáticas 

representam um sério impacto no desenvolvimento infantil e, tendencialmente, no 

comprometimento da vida adulta, podendo gerar dificuldades físicas e patologias clínicas ao 

longo do percurso de vida (Camargo et al., 2017). A resiliência acarreta um enorme papel na 

vida do indivíduo, auxiliando na compreensão do percurso desenvolvimental perante eventos 

adversos, como é o caso das vivências traumáticas na infância. O presente estudo surge com o 

intuito de perceber a relação entre as experiências traumáticas na infância e a resiliência dos 

estudantes universitários. A amostra foi constituída por 217 estudantes com idades 

compreendidas entre os 18 e os 25 anos a frequentar a licenciatura numa universidade 

portuguesa. Além do Questionário Sociodemográfico foram aplicados os instrumentos Connor-

Davidson Resilience Scale (CD-RISC) e o Childhood Trauma Questionnaire (CTQ). Os 

resultados indicam que as experiências traumáticas vivenciadas na infância se relacionam de 

forma negativa com a resiliência dos estudantes universitários; a resiliência parece associar-se 

positivamente com a idade; não se verificam diferenças estatisticamente significativas entre os 

sexos relativamente à resiliência, somente na confiança nos instintos, tolerância de efeitos 

negativos e efeito de fortalecimento face ao stresse em que o sexo masculino se destaca; por 

fim, a negligência emocional exerce um efeito preditor em algumas dimensões da resiliência 

dos estudantes universitários. 

Palavras-chave: Experiências Traumáticas da Infância, Resiliência, Estudantes 

Universitários 
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Abstract 

Adversities are a constant in human life, however, traumatic experiences represent a serious 

impact on child development and, tendentially, on the impairment of adult life, which may 

generate physical difficulties and clinical pathologies throughout the life course (Camargo et 

al., 2017). Resilience plays an enormous role in the individual's life, helping to understand the 

developmental path in the face of adverse events, such as traumatic experiences in childhood. 

This study aims to understand the relationship between traumatic experiences in childhood and 

the resilience of university students. The sample consisted of 217 students aged between 18 and 

25 years attending the undergraduation at a portuguese university. In addition to the 

Sociodemographic Questionnaire, the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) and the 

Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) instruments were applied. The results indicate that 

the traumatic experiences in childhood are negatively related to the resilience of university 

students; resilience seems to be positively associated with age; there are no statistically 

significant differences between the sexes regarding resilience, only in the confidence in the 

instincts, tolerance of negative effects and strengthening effect in the face of stress in which the 

male gender stands out; finally, emotional neglect has a predictive effect on some dimensions 

of the resilience of university students. 

Keywords: Childhood Traumatic Experiences, Resilience, University Students 
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Introdução 

As experiências traumáticas, pelo inesperado e pela violência, tendem a causar um forte 

impacto no ser humano. Como tal, a maior probabilidade de comprometimento da saúde na 

vida adulta relaciona-se com as mudanças na resposta ao stresse desencadeadas por este tipo de 

experiências (Camargo et al., 2017). As consequências podem ser de intensidade acentuada ou 

ter repercussões menores, contudo, não deixam de provocar impacto (Vaz Serra, 2003).  

O conceito de trauma provém do grego e significa ferida (Sá, Werlang, & Paranhos, 

2008). Originalmente utilizado na área da medicina, foi posteriormente alargado a outras áreas, 

nomeadamente à Psicologia, revelando-se pertinente para a explicação e compreensão das mais 

diversas patologias. Torres, Bernal e Mille (2011) definem trauma psicológico como algo que 

sobrecarrega o indivíduo de uma perspetiva emocional e cognitiva, afetando a sua capacidade 

de funcionar e comunicar. Este abrange três principais componentes: (1) experiência traumática 

inesperada, (2) falta de preparação para lidar com o evento e (3) impossibilidade de o indivíduo 

fazer algo para evitar a ocorrência traumática. A American Psychiatric Association (APA, 

2013) define os eventos que podem ser considerados como potencialmente traumáticos: 

exposição a um evento que envolva morte, ameaça de morte, ferimento grave, violência sexual 

ou outra ameaça à integridade física, vivido diretamente ou através da observação presencial 

enquanto ocorria a outra pessoa; ter conhecimento de que o evento traumático aconteceu com 

um familiar ou amigo próximo (no caso de morte ou ameaça de morte do amigo ou familiar, 

esta tem de ser violenta ou acidental); exposição repetida ou extrema a detalhes aversivos do 

evento traumático (e.g. ver cadáveres), excluindo fotografias, vídeos ou comunicação social, a 

menos que esteja diretamente relacionado com a vida profissional. Após estas experiências 

extremas as pessoas tendem a sentir carência de aptidões ou recursos pessoais e/ou sociais face 

às exigências da situação, desenvolvendo a perceção de ausência de controlo e uma reação de 

stresse intenso (Vaz Serra, 2003).  
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Considerada um período fundamental, a infância contribui tanto para o crescimento 

físico como para a formação da personalidade, do desenvolvimento cognitivo, emocional e 

comportamental, onde os repertórios básicos para as relações interpessoais são experienciados 

e aprendidos (Habigzang & Koller, 2011). Neste contexto, as experiências traumáticas 

acarretam um sério impacto no desenvolvimento infantil e, tendencialmente, na vida adulta 

(Camargo et al., 2017). Quando vivenciadas precocemente podem ter efeitos por tempo 

indefinido sobre o organismo, nas respostas ao stresse, nas estruturas cerebrais e nos processos 

emocionais (Heim, Newport, Mletzko, Miller, & Nemeroff, 2008). Associam-se a danos 

neurodesenvolvimentais, podendo causar défices cognitivos na memória e aprendizagem (De 

Bellis, Hooper, Woolley, & Shenk, 2010). De facto, estudos de neuroimagem revelaram 

diminuição do volume do hipocampo e anomalias funcionais e estruturais no córtex pré-frontal 

em adultos maltratados na infância (Luthar & Brown, 2007; McCrory & Viding, 2010), 

indicando que a precoce exposição maciça a adversidades desencadeia mecanismos que 

envolvem disfunções neuroendócrinas e a plasticidade neuronal, aumentando a vulnerabilidade 

para desfechos psiquiátricos no futuro (Masten, 2007). 

Por sua vez, também Lima (2019) investigou a relação entre adversidades na infância e 

na adolescência e personalidade patológica, onde participaram 507 pessoas com idades entre os 

18 e os 59 anos. Os resultados indicaram maioritariamente que as adversidades avaliadas, 

juntamente com outras variáveis atuais/sociodemográficas, estavam associadas aos cinco 

domínios de traços patológicos de personalidade. 

Raposo, Mackenzie, Henriksen e Afifi (2014) investigaram a prevalência de uma série 

de eventos negativos em 34 mil americanos com idade superior a 20 anos. Os resultados 

demonstraram que quanto maior o número de tipologias de adversidades, mais elevada a 

probabilidade de desenvolver perturbações de personalidade e de ansiedade.  
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A capacidade de adequação e a resposta à intensidade de um mesmo acontecimento 

potencialmente traumático diferem em cada indivíduo conforme a estrutura e a preparação do 

ego. Entre os fatores para o estabelecimento dessa relação, a literatura tem considerado a 

disponibilidade genética, psicológica e social. Deste modo, um mesmo evento stressor ocorrido 

precocemente poderia enfraquecer a capacidade de resposta ao stresse na vida adulta, 

favorecendo o desenvolvimento de patologias ou, por outro lado, atuar como fator catalisador 

face a adversidades futuras, configurando nos indivíduos um nível acrescido de resiliência 

(Camargo et al., 2017). Devido à sua imaturidade psíquica, a criança terá menor capacidade 

para responder adequadamente a um evento traumático e a representá-lo no seu mundo interno 

ou talvez até seja capaz de filtrar um pouco mais os estímulos externos (Marucco, 2005). 

Bowlby (1976) defende que o padrão de vinculação que se desenvolve nos primeiros 

anos de vida influencia, significativamente, a capacidade de uma pessoa em lidar de forma 

flexível com situações adversas. O indivíduo necessita de se sentir seguro e protegido pelas 

figuras parentais, para que seja capaz de mobilizar recursos e enfrentar as adversidades, 

desenvolvendo assim o processo resiliente (Ainsworth, 1989). No estudo de três décadas com 

180 crianças em situação de pobreza, Sroufe, Egeland, Carlson e Collins (2005) indicaram que 

a grande diferença entre os jovens que alcançavam sucesso se devia à história de vida precoce, 

ou seja, uma vinculação mais segura resultou em menor vulnerabilidade emocional e aquisição 

de maiores competências sociais, autoconfiança e qualidade nas relações interpessoais. 

Nesta linha, a família assume um papel de destaque, na medida em que é o primeiro 

sistema no qual a criança interage. Todavia, estimativas revelam que é no seio familiar que 

ocorre a maior incidência de maus tratos e violação dos direitos das crianças e adolescentes, 

perpetrada muitas vezes pelos cuidadores (Habigzang & Koller, 2011). A Organização Mundial 

de Saúde (OMS/WHO, 2014) caracteriza os maus-tratos infantis como qualquer tipo de abuso 

e negligência que ocorrem em crianças menores de 18 anos. Incluem-se todos os tipos de maus-
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tratos físico ou emocional, abuso sexual, abandono, negligência ou exploração de qualquer 

natureza que pode potencializar danos imediatos ou a longo prazo na saúde, na sobrevivência e 

no desenvolvimento da dignidade no contexto das interações sociais. As vulnerabilidades das 

crianças expostas a maus-tratos evidenciam-se a curto, médio e longo prazo e repercutem-se 

em reações de internalização e de externalização. Uma série de estudos (Guerra et al., 2004; 

Hébert, Lavoie, & Blais, 2014; Herrenkohl et al., 2016; Konradt et al., 2013; Roy, Hu, Janal, & 

Goldman, 2007) sugerem que o trauma infantil se relaciona com maior risco de 

desenvolvimento de perturbações mentais como depressão e ansiedade na vida adulta. Ainda, 

aumenta a comorbilidade com abuso e dependência de substâncias e de episódios de tentativas 

de suicídio ao longo da vida. A investigação na área também associa a problemas não-

psiquiátricos como cefaleia, síndrome do intestino irritável, fibromialgia e outros tipos de dor 

crónica, problemas alimentares e com o sono (Guerra et al., 2004; Roy et al., 2007). Por 

conseguinte, há evidências claras de que a exposição a violência doméstica, desemprego e 

divórcio, agravadas pelo uso de álcool por parte das figuras parentais (Hildebrand, Celeri, 

Morcillo, & Zanolli, 2015; Pinto et al., 2014) poderão levar o indivíduo a ter dificuldades no 

controlo de conflitos, aumentando os seus níveis de agressividade e os problemas de conduta. 

Aliás, não só se associa à perpetração de violência como à vitimização na idade adulta (Costa 

& Sani, 2007; Ferreira, 2019; Narayan, Englund, & Egeland, 2013). 

Outro exemplo de uma das consequências mais comuns a nível psicológico e 

psiquiátrico quando se presencia um acontecimento traumático é a Perturbação de Stresse Pós-

Traumático (PSPT), enquadrada na classe dos traumas e perturbações relacionadas com o 

stresse, identificada no Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM-

5). Inclui sintomas de evitamento (que se manifesta por depressão, embotamento emocional ou 

desejo de evitar, pensar no evento), ativação (que se revela por ritmo cardíaco rápido, ansiedade, 
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sudorese ou tensão arterial elevada) e intrusão (que inclui pensamentos indesejados ou 

pesadelos) (APA, 2014). 

No entanto, ainda que esteja clara a relação existente entre stresse precoce e 

desenvolvimento de patologias na vida adulta, vários estudos empíricos evidenciam que a 

maioria dos indivíduos reagem de forma resiliente (entre 35% a 55%) e revelam-se capazes de 

aprender e beneficiar da experiência negativa (Bonanno, 2004). Esse facto deve-se a fatores de 

proteção, como é o exemplo de uma personalidade resiliente, que se caracteriza por recuperar 

facilmente de adversidades e apresenta atributos de bom prognóstico: abertura de espírito, 

flexibilidade, competência para aprender com a experiência, tolerância ao stresse, coragem, 

criatividade, disciplina, consciência e sentido de humor. Em contrapartida, uma personalidade 

não resiliente associa-se ao aparecimento de sintomatologia após o trauma (Vaz Serra, 2003). 

Neste sentido, decorrente da crescente necessidade de compreender o percurso e 

comportamentos adaptativos de quem passou por eventos traumáticos, surgiu o conceito de 

resiliência neste domínio, o qual abrange a capacidade de o indivíduo responder de forma 

adequada perante uma situação de elevado risco, restabelecendo-se face à adversidade (Infante, 

2005; Rutter, 2007). Do ponto de vista da Psicologia, resiliar é recuperar-se, dar a volta por 

cima, depois de uma doença grave, um trauma, um stresse; é enfrentar, resistir e superar, saindo 

fortalecido diante das adversidades (Southwick & Charney, 2018). É importante salientar que 

a resiliência não pode ser considerada um escudo protetor, que fará com que nenhum problema 

afete a pessoa. Alguns autores defendem a ideia de que não existe uma pessoa que é resiliente, 

mas sim a que está resiliente (Pinheiro, 2004; Assis, Pesce, & Avanci, 2006).  

De acordo com Garcia (2001) existem três tipos de resiliência: (1) resiliência emocional, 

relacionada com experiências que levam a sentimentos positivos, como a autoestima, 

autoeficácia e autonomia, os quais fornecem a capacidade de lidar com as mudanças e de 

desenvolver estratégias de resolução de problemas; (2) resiliência académica, englobam as 
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instituições de ensino como um local para desenvolver habilidades através dos agentes 

educacionais, proporcionando competências para solucionar adversidades e (3) resiliência 

social, envolve fatores como sentimentos de pertença, supervisão de pais e amigos e relações 

afetivas que estimulem a aprendizagem na resolução de problemas.  

A resiliência é muitas vezes confundida com outros conceitos como o ajustamento 

psicológico ou o coping. Se, por um lado, o ajustamento psicológico é um resultado positivo do 

processo de resiliência, por outro lado, o coping caracteriza-se como o conjunto de 

competências/estratégias utilizadas para a adaptação às circunstâncias adversas, enquanto a 

resiliência se foca no resultado das estratégias utilizadas, que seria uma adaptação bem-

sucedida do sujeito face às adversidades (Fergus & Zimmerman, 2005; Taboada, Legal, & 

Machado, 2006). Igualmente importante é distinguir resiliência e recuperação: a recuperação 

implica um retorno gradual à normalidade funcional, enquanto a resiliência reflete a capacidade 

para manter um equilíbrio relativamente estável durante o processo (Bonanno, 2004), incluindo 

a superação do funcionamento anterior ao evento traumático (Stein, 2008). 

Revela-se necessário mencionar a importância de dois fatores na compreensão da 

resiliência: os fatores de proteção, ou seja, influências que modificam/melhoram a resposta de 

uma pessoa a circunstâncias potencialmente negativas e os fatores de risco, as variáveis que 

aumentam a probabilidade de desadaptação do indivíduo face às situações de perigo (Rutter, 

1985). Através de um estudo em Inglaterra, Rutter (1979, 1981) identificou alguns fatores 

associados a desajustes psicológicos no desenvolvimento da criança: origem em camadas 

sociais de baixa renda ou de famílias muito numerosas, exposição a um ambiente de constante 

discórdia parental, história de criminalidade de pelo menos um dos pais, doença mental da mãe 

e institucionalização precoce. Apesar dos múltiplos stressores, o autor verificou que algumas 

crianças pareciam ser menos vulneráveis a desfechos negativos posteriores, propondo que, 

devido à resiliência individual, diferentes pessoas variam na forma como respondem a um 
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mesmo fator de risco. Também Werner e Smith (1982) proporcionaram um dos primeiros e 

mais significativos estudos sobre a resiliência, nomeadamente em crianças e adolescentes. Os 

autores iniciaram uma investigação que durou 32 anos, na qual acompanharam o progresso de 

500 crianças em situação de risco no Havai. Mais uma vez, apesar da vivência de múltiplos 

fatores de risco, uma em cada três crianças cresceu como um jovem adulto competente e teve 

um desenvolvimento adequado, pois possuíam condições intrínsecas e extrínsecas de proteção 

que as conduziram ao processo de superação. Outro estudo pioneiro na área foi realizado com 

órfãos originários da Roménia precocemente separados das suas mães que passaram por intensa 

privação emocional e física, sendo mais tarde encaminhados para famílias cuidadoras em 

diferentes países. Rutter (1985) avaliou essas crianças anos depois e concluiu que, apesar da 

disparidade que apresentavam no desenvolvimento inicial comparativamente às crianças da 

mesma idade, muitas delas desenvolveram-se de forma satisfatória e tornaram-se resilientes.  

Neste seguimento, a adaptação resiliente está suscetível a alterações ao longo do tempo, 

sendo que uma criança pode apresentar resiliência numa determinada fase desenvolvimental e 

num certo contexto e não noutro (Fergus & Zimmerman, 2005). Esta resiliência tende a 

permanecer na adolescência e na idade adulta, estando também apta a mudanças ao longo do 

desenvolvimento, principalmente desafiada em situações críticas (Rutter, 2007). 

O conceito de resiliência enquanto indicador de uma vida saudável e adaptativa, insere-

se como um construto na Psicologia Positiva, a qual se foca nas qualidades e potencialidades 

do ser humano (Yunes, 2003). Assim sendo, a sua investigação deverá ser orientada para a 

criação de programas de prevenção e intervenção baseados em mecanismos que ligam múltiplas 

variáveis (Delvan, Becker, & Braun, 2010). Em forma de conclusão, a promoção da resiliência 

pode ser a chave para desenvolver indivíduos mais independentes, responsáveis e perseverantes 

(Southwick & Charney, 2018), especialmente nos casos de fragilidade no seio familiar e no 

suporte social (Benetti et al., 2019). 
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Objetivos 

O presente estudo tem como principal objetivo analisar os efeitos das experiências 

traumáticas da infância na resiliência dos estudantes universitários. 

No que concerne aos objetivos específicos tenciona-se compreender a relação entre as 

experiências traumáticas da infância e a resiliência dos estudantes; analisar a existência de 

associação entre a idade e a resiliência; observar a possibilidade de diferenças entre sexos 

relativamente à resiliência dos participantes e, por fim, perceber qual o efeito preditor das 

experiências traumáticas da infância na resiliência. 

 

Hipóteses 

Face aos objetivos propostos, as hipóteses formuladas foram as seguintes: 

Hipótese 1: Espera-se que as experiências traumáticas passadas na infância tenham 

relação negativa com a resiliência dos estudantes universitários. 

Hipótese 2: Espera-se que a idade se relacione positivamente com a resiliência.  

Hipótese 3: Espera-se que não existam diferenças de sexo quanto à resiliência dos 

estudantes universitários. 

Hipótese 4: Espera-se que as experiências traumáticas da infância sejam preditoras da 

resiliência.  

 

Método 

A presente investigação é um estudo de caráter nomotético (permite um caráter mais 

geral, pois as medições são observadas numa amostra relativamente grande), quantitativo 

(descreve as características de uma determinada situação, medindo numericamente as hipóteses 

levantadas), de desenho transversal (realizado de uma só vez no tempo), correlacional (avalia a 

interação entre dois ou mais conceitos), descritivo (utilizam-se técnicas descritivas e 
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comparativas para comparar, compreender, descrever e explorar as variáveis presentes) e de 

autorrelato (recorrendo à técnica de questionários) (Marôco, 2010). 

 

Participantes 

Participaram neste estudo 217 estudantes a frequentar uma universidade portuguesa, do 

sexo masculino (n=49/22,6%) e do sexo feminino (n=168/77,4%), com idades compreendidas 

entre os 18 e os 25 anos, sendo que a média de idades é de 19,8 anos (DP=1,9). Relativamente 

ao ano curricular em que se encontram, a maioria frequenta o primeiro ano da licenciatura 

(n=131/60,4%), enquanto 30% (n=65) está inserido no segundo ano e 9,7% (n=21) no terceiro. 

No que diz respeito às habilitações académicas dos pais, destacam-se o ensino básico e o ensino 

secundário, nomeadamente o pai com 37,8% (n=82) e 27,2% (n=59) e a mãe com 38,7% (n=84) 

e 30,9% (n=67) respetivamente, sendo que apenas 16,6% dos pais (n=36) e 15,2% das mães 

(n=33) estão habilitados com o nível superior (Tabela 1). 
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Tabela 1.  

Medidas descritivas relativamente à caracterização da amostra 

Participantes n=217 % 

Sexo   

Masculino 49 22,6% 

Feminino  168 77,4% 

Idade   

18 anos 60 27,6% 

19 anos 67 30,9% 

20 anos 40 18,4% 

21 anos  16 7,4% 

22 anos 12 5,5% 

23 anos 5 2,3% 

24 anos 4 1,8% 

25 anos 13 6% 

Ano Curricular   

1º ano da licenciatura 131 60,4% 

2º ano da licenciatura 65 30% 

3º ano da licenciatura 21 9,7% 

Habilitações Académicas do Pai   

Ensino Primário 36 16,6% 

Ensino Básico 82 37,8% 

Ensino Secundário 59 27,2% 

Ensino Superior 36 16,6% 

Habilitações Académicas da Mãe   

Ensino Primário 32 14,7% 

Ensino Básico 84 38,7% 

Ensino Secundário 67 30,9% 

Ensino Superior 33 15,2% 
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Instrumentos 

Na presente investigação foram utilizados três instrumentos: o Questionário 

Sociodemográfico, onde foram avaliadas variáveis como sexo, idade, ano curricular e 

habilitações académicas dos pais; o Childhood Trauma Questionnaire - CTQ (Bernstein et al., 

2003) traduzido para a língua portuguesa por Dias e colaboradores (2013) e o Connor-Davidson 

Resilience Scale - CD-RISC (Connor & Davidson, 2003) traduzido e adaptado à população 

portuguesa por Faria e Ribeiro (2008). 

 

Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) 

O Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) é um instrumento de autoavaliação de 

exposição a situações de maus tratos na infância, indicado para utilizar a partir dos 12 anos, no 

qual os participantes respondem às questões por uma escala Likert de cinco pontos estabelecida 

entre “Nunca” (0) e “Sempre” (4) de acordo com a frequência em que ocorreram os eventos, 

sendo a cotação invertida no caso dos itens que descrevem uma infância agradável (2, 5, 7, 13, 

19, 26 e 28). Inicialmente, continha 70 itens (Bernstein, Ahluvalia, Pogge, & Handelsman, 

1997), tendo sido desenvolvida uma versão reduzida de 28 itens (Bernstein et al., 2003).  

Para além de conter um indicador geral de exposição a maltrato na infância, que resulta 

da soma da cotação das subescalas, e um índice de negação avaliado pela existência de respostas 

extremas aos itens 10, 16 e 22 (obtido pela soma de um ponto por cada resposta “sempre”) que 

refletem a existência de uma infância perfeita, o instrumento avalia a exposição a cinco tipos 

de maltrato: abuso emocional (itens 3, 8, 14, 18 e 25), negligência emocional (itens 5, 7, 13, 19 

e 28), abuso sexual (itens 20, 21, 23, 24 e 27), abuso físico (itens 9, 11, 12, 15 e 17) e negligência 

física (itens 1, 2, 4, 6 e 26). Quanto mais elevada a pontuação mais traumática a experiência de 

infância em cada dimensão. 
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Os autores verificaram ainda que o instrumento apresenta boa consistência interna, com 

valores de alpha de Cronbach a variar entre .92 para a subescala de abuso sexual, .91 para a 

negligência emocional, .87 para o abuso emocional, .83 para o abuso físico e .61 para a 

negligência física. 

A sua tradução para a língua portuguesa foi realizada por Dias e colaboradores (2013), 

resultando o Questionário de Trauma de Infância. 

No presente estudo, a generalidade da escala apresenta boa consistência interna, 

contudo, uma vez que a dimensão negligência física não reuniu os requisitos, revelando um 

valor de confiabilidade muito baixo, foi decidido excluí-la e utilizar somente quatro subescalas. 

Estes dados podem ser verificados na tabela 2 apresentada adiante. 

 

Tabela 2. 

Análise de confiabilidade: valores do índice alpha de Cronbach - CTQ 

CTQ Itens 

Valores de alpha 

de Dias et al. 

(2013) 

Valores de 

alpha no 

presente 

estudo 

Abuso Emocional 3, 8, 14, 18, 25 .71 .82 

Negligência Emocional 5, 7, 13, 19, 28 .79 .95 

Abuso Sexual 20, 21, 23, 24, 27 .71 .89 

Abuso Físico 9, 11, 12, 15, 17 .77 .68 

Negligência Física 1, 2, 4, 6, 26 .47 .34 

 

Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) 

A Connor-Davidson Resilience Scale - CD-RISC (Connor & Davidson, 2003) é uma 

escala de autorrelato criada no sentido de ajudar a quantificar a resiliência e como medida 

clínica para avaliar a resposta ao tratamento, ou seja, visa medir diversos aspetos da resiliência 

em indivíduos que padecem de Stresse Pós-Traumático ou de outras perturbações, bem como 



20 
 

em sujeitos sem perturbação. Possui sólidas propriedades psicométricas e permite distinguir 

diferentes graus de severidade de perturbação. A versão adaptada à população portuguesa (Faria 

& Ribeiro, 2008) envolve 25 itens, cujas respostas são fornecidas numa escala de Likert de 

cinco pontos estabelecida entre “Não verdadeira” (0) a “Quase sempre verdadeira” (4). O 

resultado total obtido pode variar entre 0 e 100, correspondendo resultados mais altos a maiores 

níveis de resiliência.  

Connor e Davidson (2003) testaram originalmente o CD-RISC na população geral e 

clínica norte-americana, onde demonstraram boas propriedades psicométricas e uma boa 

consistência interna, com alpha de Cronbach de .89, sendo que o mesmo ocorreu com a 

aplicação de Faria e Ribeiro (2008) na versão validada para a população portuguesa, com alpha 

de Cronbach de .88. 

A análise fatorial da versão original do instrumento revelou cinco fatores: noção de 

competência pessoal, normas sociais e perseverança e controlo; confiança no próprio, tolerância 

ao efeito negativo e o efeito reforçador do stresse; aceitação da mudança e segurança nas 

relações; controlo; e influências espirituais (Connor & Davidson, 2003). Contudo, na análise 

fatorial dos dados que foram recolhidos na população portuguesa emergiram apenas quatro 

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 stresse (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); por fim, o fator 4, representa as influências espirituais (itens 3, 9 e 21) (Faria 

& Ribeiro, 2008).  

Quanto aos valores de consistência interna dos quatro fatores da escala adaptada foram 

de α = .84 para o fator 1, α = .80 para o fator 2, α = .70 para o fator 3 e α = .70 para o fator 4, 

semelhantes aos resultados que foram obtidos nesta investigação, sendo que somente a 
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dimensão aceitação positiva da mudança e às relações seguras se revelou problemática, 

obtendo um fraco valor de alpha de Cronbach (Tabela 3). 

Na presente investigação, devido aos valores da análise de consistência interna, optou-

se pela utilização desta escala traduzida e adaptada à população portuguesa. 

 

Tabela 3. 

Análise de confiabilidade: valores do índice alpha de Cronbach - CD-RISC 

CD-RISC Itens 

Valores de 

alpha de 

Faria e 

Ribeiro 

(2008) 

Valores de 

alpha no 

presente 

estudo 

Competência pessoal, elevados padrões, controlo e 

tenacidade 

1, 10, 11, 12, 17, 

22, 23, 24, 25 

.84 .85 

Confiança nos instintos, tolerância de efeitos negativos e 

efeito de fortalecimento face ao stresse 

4, 7, 8, 14, 15, 16, 

18, 19, 20 

.80 .79 

Aceitação positiva da mudança e às relações seguras 2, 5, 6, 13 .70 .54 

Influências Espirituais 3, 9, 21 .70 .75 

 

 

Procedimentos 

Na fase inicial da investigação foi realizada a pesquisa, análise e recolha bibliográfica, 

com a finalidade de aprofundar os conhecimentos sobre a temática e as variáveis em estudo.  

Posteriormente à escolha dos instrumentos a administrar, foi efetuada a construção do 

protocolo de investigação, composto pelo questionário sociodemográfico (Anexo 1.2) e pelos 

questionários de autorrelato adaptados e/ou validados para a população portuguesa. 

Posto isto, o projeto e protocolo de investigação foi enviado à Comissão de Ética e foram 

contactados os órgãos devidos com o intuito de clarificar os objetivos do presente estudo e 

solicitar a devida autorização à instituição de Ensino Superior, onde se pretendia realizar a 

recolha de dados (Anexo 2.1).  
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Depois da autorização das entidades necessárias (Anexo 2.2), procedeu-se à entrega dos 

protocolos aos participantes, para preenchimento em registo de sala de aula, tendo sido 

explicados os objetivos globais da investigação, proporcionando os dados essenciais para o 

preenchimento dos questionários. É importante salientar que, simultaneamente, foi apresentado 

o consentimento informado, de modo a que os estudantes permitissem a sua participação 

voluntária, garantindo o anonimato e a confidencialidade das respostas fornecidas (Anexo 1.1). 

 

Estratégias de Análises de Dados 

Para o estudo dos dados recolhidos foi efetuada uma análise dos instrumentos e criada 

uma base de dados com o auxílio do programa estatístico IBM SPSS® Statistics (versão 25). 

Inicialmente, testou-se a normalidade da distribuição amostral, tendo como ponto de partida o 

procedimento de inferência estatística da distribuição normal ou de Gauss, observando-se os 

valores de Skeweness e Kurtosis. De seguida, foram criadas as dimensões referentes a cada um 

dos instrumentos, efetuando-se as devidas análises psicométricas ao nível da consistência 

interna com recurso aos valores do índice alpha de Cronbach.  

No que concerne à análise de dados, para medir a associação entre duas variáveis 

quantitativas utilizou-se a correlação; nos casos de variáveis intervalares ou de razão e com as 

distribuições próximas da normalidade, recorreu-se ao coeficiente de Pearson. Quando as 

distribuições se afastaram da normalidade, empregou-se o coeficiente Rho de Spearman. 

De forma a averiguar a existência de diferenças significativas entre diferentes grupos, 

recorreu-se às análises de comparação de médias em amostras independentes (teste t), sendo 

que a homogeneidade de variâncias foi verificada através do teste de Levene, com valores de p 

superiores a 5% (p≥.05). Finalmente, foram efetuadas análises de regressão linear mediante o 

método Stepwise.  
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Resultados 

Associação entre as experiências traumáticas da infância e a resiliência dos estudantes 

universitários 

Em seguimento do primeiro objetivo traçado para o presente estudo, o qual passa por 

compreender a relação entre as experiências traumáticas na infância e a resiliência dos 

estudantes, realizaram-se análises correlacionais não paramétricas entre as diferentes variáveis, 

uma vez que as distribuições se afastaram da normalidade, empregando-se o coeficiente Rho de 

Spearman (ρ). 

Relativamente às experiências traumáticas da infância, os inquiridos obtêm valores mais 

elevados em negligência emocional (M = 0.80; DP = 0.78) e mais baixos em abuso sexual (M 

= 0.09; DP = 0.32). Quanto mais elevada a pontuação mais traumática a experiência de infância 

em cada dimensão. Neste caso, percebe-se que os valores médios obtidos correspondem a pouca 

ocorrência de experiências traumáticas na infância. 

No que refere à resiliência, os participantes obtêm valores mais elevados em 

competência pessoal, elevados padrões, controlo e tenacidade (M = 2.95; DP = 0.57) e mais 

baixos em confiança nos instintos, tolerância de efeitos negativos e efeito de fortalecimento 

face ao stresse (M = 2.44; DP = 0.73). Neste caso verifica-se que as médias obtidas em todas 

as subescalas do CD-RISC, tendo em conta que pontuações mais elevadas correspondem a mais 

resiliência, são de fraca intensidade. 

 Como se pode verificar pelas análises de correlações inter-escalas apresentadas na tabela 

4, observa-se que existem correlações positivas somente entre dimensões da mesma escala. Os 

resultados apontam a existência de correlações negativas e significativas entre as dimensões da 

escala experiências traumáticas na infância abuso emocional e as dimensões da escala de 

resiliência competência pessoal, elevados padrões, controlo e tenacidade (ρ = -.140, p ≤ .05) 

e aceitação positiva da mudança e às relações seguras (ρ = -.188, p ≤ .01), tal como acontece 
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entre a dimensão negligência emocional e as dimensões competência pessoal, elevados 

padrões, controlo e tenacidade (ρ = -.282, p ≤ .01), confiança nos instintos, tolerância de 

efeitos negativos e efeito de fortalecimento face ao stresse (ρ = -.191, p ≤ .01) e aceitação 

positiva da mudança e às relações seguras (ρ = -.407, p ≤ .01); por sua vez, abuso sexual 

correlaciona-se negativamente com a dimensão aceitação positiva da mudança e às relações 

seguras (ρ = -.171, p ≤ .05). 

 No que diz respeito à dimensão abuso físico, denota-se a ausência de diferenças 

significativas para com qualquer dimensão da escala de resiliência (Tabela 4). 
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Variância da resiliência dos estudantes em função da idade 

 Entender de que forma a resiliência dos participantes pode variar em função da idade 

foi o segundo objetivo estabelecido. Neste sentido, executaram-se correlações de Pearson para 

se determinar a força da relação entre as variáveis.  

Os resultados apontam para a existência de uma correlação positiva e significativa entre 

as dimensões da resiliência competência pessoal, elevados padrões, controlo e tenacidade 

(p = .030, p ≤ .05) e confiança nos instintos, tolerância de efeitos negativos e efeito de 

fortalecimento face ao stresse (p = .023, p ≤ .05) e a variável sociodemográfica idade. Por sua 

vez, não se encontram valores estatisticamente significativos no que diz respeito às dimensões 

aceitação positiva da mudança e às relações seguras (p = .220, p ≥ .05) e influências 

Tabela 4.  

Correlação de Spearman entre variáveis, média (M), desvio padrão (DP), mínimo (Mín.) e máximo (Máx.) (n=217) 

Dimensões 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
1. Abuso Emocional (CTQ) 

 
-        

2. Negligência Emocional (CTQ) 
 

.537** -       

3. Abuso Sexual (CTQ) 
 

.335** .306** -      

4. Abuso Físico (CTQ) 
 

.428** .303** .103 n.s. -     

5. Competência pessoal, elevados padrões, 

controlo e tenacidade (CD-RISC) 

 
-.140* -.282** -.127 n.s. -.013 n.s. -    

6. Confiança nos instintos, tolerância de efeitos 

negativos e efeito de fortalecimento face ao 

stresse (CD-RISC) 

 

-.125 n.s. -.191** -.111 n.s. .070 n.s. .712** -   

7. Aceitação positiva da mudança e às relações 

seguras (CD-RISC) 

 
-.188** -.407** -.171* -.065 n.s. .607** .598** -  

8. Influências Espirituais (CD-RISC) 
 

.039 n.s. -.087 n.s. .017 n.s. .075 n.s. .297** .273** .328** - 

 M  0.72 0.80 0.09 0.17 2.95 2.44 2.93 2.57 

 DP  0.73 0.78 0.32 0.48 0.57 0.73 0.63 0.92 

 Mín.  0 0 0 0 0.89 0.11 0.50 0 

 Máx.  3.80 3.80 2.80 4.20 4 6 4 4 

* p ≤ .05; ** p ≤ .01; n.s. = não significativo. 
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espirituais (p = 802, p ≥ .05) em função da idade. Conforme é possível verificar pela tabela 5, 

a resiliência parece correlacionar-se, no geral, de forma positiva e significativa com a idade (p 

= .028, p ≤ .05).  

 

Tabela 5.  

Correlação de Pearson entre as dimensões da resiliência e a idade (n=217) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* p ≤ .05; n.s. = não significativo. 

 

 

Variância da resiliência dos estudantes em função do sexo 

 A variável sociodemográfica sexo insere-se no terceiro objetivo desde estudo, com o 

intuito de verificar se a mesma influencia a resiliência dos inquiridos. Procedeu-se, então, à 

realização de testes t para a comparação de médias em amostras independentes entre os dois 

grupos (1 - masculino; 2 - feminino). 

Os resultados da investigação demonstram que existem diferenças estatisticamente 

significativas na dimensão da resiliência confiança nos instintos, tolerância de efeitos 

negativos e efeito de fortalecimento face ao stresse (t = 2.35, p = .020). Deste modo, 

estudantes do sexo masculino parecem possuir maiores níveis de confiança nos instintos, 

Dimensões  Idade 

Competência pessoal, elevados padrões, controlo e 

tenacidade 
.148* 

Confiança nos instintos, tolerância de efeitos negativos e 

efeito de fortalecimento face ao stresse 
.155* 

Aceitação positiva da mudança e às relações seguras  .084 n.s. 

Influências Espirituais .017 n.s. 

CD-RISC Total .149* 
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tolerância de efeitos negativos e efeito de fortalecimento face ao stresse (M = 23.53; DP = 

4.80) comparativamente a estudantes do sexo feminino (M = 21.49; DP = 6.90).  

Por outro lado, não se verificam diferenças estatisticamente significativas nas dimensões 

da resiliência competência pessoal, elevados padrões, controlo e tenacidade (t = -.600, p = 

.549), aceitação positiva da mudança e às relações seguras (t = -.875, p = .382) e influências 

espirituais (t = -1.92, p = .059) em função do sexo. 

A tabela 6 ilustra os resultados de forma sistematizada. 

 

Tabela 6.  

Análise diferencial da resiliência em função do sexo (n=217) 

 Sexo    

Dimensões 

1-Masculino 

(n=49) 

M±DP 

2-Feminino 

(n=168) 

M±DP 

t gl p 

Competência pessoal, elevados padrões, 

controlo e tenacidade 

26.20±5.05 26.71±5.21 -.600 215 .549 n.s. 

Confiança nos instintos, tolerância de 

efeitos negativos e efeito de 

fortalecimento face ao stresse 

23.53±4.80 21.49±6.90 2.35 111.7 .020* 

Aceitação positiva da mudança e às 

relações seguras 
11.43±2.67       11.79±2.47 -.875 215 .382 n.s. 

Influências Espirituais 6.96±3.28 7.93±2.54 -1.92 215 .059 n.s. 

* p ≤ .05; n.s. = não significativo. 
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Efeito preditor das experiências traumáticas da infância na resiliência dos estudantes 

universitários 

 No sentido de compreender se as experiências traumáticas na infância exercem um papel 

preditor na resiliência dos estudantes foram efetuadas análises de regressão linear mediante o 

método Stepwise. Definiram-se como variáveis independentes as dimensões da escala de 

experiências traumáticas na infância; por sua vez, a variável dependente foi alterando 

conforme cada caso, sendo as quatro dimensões da escala de resiliência. 

Quanto à dimensão da resiliência competência pessoal, elevados padrões, controlo e 

tenacidade, esta parece ser predita de forma negativa pela dimensão de experiências 

traumáticas na infância negligência emocional (r2 = .049; β = -.232; p = .001) (Tabela 7). 

 

Tabela 7. 

Resumo do modelo de análises de regressão linear: Competência pessoal, elevados padrões, 

controlo e tenacidade 

Variáveis Independentes R2 ajustado β p 

Abuso Emocional - - .416 

Negligência Emocional .049 -.232 .001* 

Abuso Sexual  - - .179 

Abuso Físico - - .267 

* p ≤ .05 
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De igual forma, a dimensão da resiliência confiança nos instintos, tolerância de efeitos 

negativos e efeito de fortalecimento face ao stresse encontra-se predita negativamente pela 

dimensão de experiências traumáticas na infância negligência emocional (r2 = .024; β = -.168; 

p = .013) (Tabela 8). 

 

Tabela 8. 

Resumo do modelo de análises de regressão linear: Confiança nos instintos, tolerância de 

efeitos negativos e efeito de fortalecimento face ao stresse 

Variáveis Independentes R2 ajustado β p 

Abuso Emocional - - .630 

Negligência Emocional .024 -.168 .013* 

Abuso Sexual  - - .780 

Abuso Físico - - .074 

* p ≤ .05 

 

Mais uma vez, a dimensão negligência emocional parece predizer de forma negativa a 

dimensão da resiliência aceitação positiva da mudança e às relações seguras (r2 = .126; β = 

-.361; p = .001) (Tabela 9). 

 

Tabela 9. 

Resumo do modelo de análises de regressão linear: Aceitação positiva da mudança e às 

relações seguras 

Variáveis Independentes R2 ajustado β p 

Abuso Emocional - - .836 

Negligência Emocional .126 -.361 .001* 

Abuso Sexual  - - .630 

Abuso Físico - - .464 

* p ≤ .05 
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Por outro lado, a dimensão da resiliência influências espirituais parece ser predita 

positivamente pela dimensão de experiências traumáticas na infância abuso físico (r2 = .014; β 

= .135; p = .048) (Tabela 10). 

 

Tabela 10. 

Resumo do modelo de análises de regressão linear: Influências Espirituais 

Variáveis Independentes R2 ajustado β p 

Abuso Emocional - - .752 

Negligência Emocional - - .127 

Abuso Sexual  - - .443 

Abuso Físico .014 .135 .048* 

* p ≤ .05 

 

 

Discussão 

O presente estudo teve como objetivo primordial compreender os efeitos das 

experiências traumáticas da infância na resiliência dos estudantes universitários. 

No que concerne à associação entre as experiências traumáticas vivenciadas na infância 

e a resiliência dos estudantes universitários, os resultados apontam para a existência de 

correlações negativas e significativas entre as dimensões da escala experiências traumáticas 

na infância e as dimensões da escala de resiliência. Assim sendo, tal como esperado, confirma-

se a hipótese enunciada de que as experiências traumáticas passadas na infância se relacionam 

negativamente com a resiliência dos estudantes universitários. Estes resultados corroboram a 

maioria dos estudos realizados, tal como Pesce e colaboradores (2004) que verificaram que 

eventos traumáticos ao longo da vida não estavam relacionados à capacidade de resiliência, isto 

é, que a vivência de um ou mais fatores de risco não promove a resiliência. Embora, por outro 
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lado, Seery, Holman e Silver (2010) tenham observado que indivíduos com alguma história de 

condições de vida adversas relataram melhor saúde mental e bem-estar do que indivíduos com 

grande ou sem qualquer histórico de adversidades e, que, além disso, indivíduos com 

experiência anterior de adversidade eram os menos afetados por recentes eventos adversos, 

concluindo que alguma experiência adversa pode promover a resiliência, retornando benefícios 

para a saúde mental e bem-estar. De igual modo, Delvan, Becker e Braun (2010) consideram 

que as situações adversas e o stresse são encarados como uma oportunidade de crescimento e 

fortalecimento pessoal. Todavia, tal como comprovado pelos dados obtidos, quanto maior a 

exposição proximal a um evento potencialmente traumático, menor a prevalência de uma 

trajetória de resiliência, na medida em que, por norma, traumas bastante severos são capazes de 

sobrecarregar os recursos psicológicos dos indivíduos (Bonanno, Westphal, & Mancini, 2011).  

A literatura documenta que existe uma variedade de fatores sociodemográficos que se 

podem considerar no estudo da resiliência, no entanto, as relações entre as variáveis não são 

deterministas ou conclusivas. Relativamente à variância da resiliência dos estudantes em função 

da idade, os resultados apontam para a existência de uma correlação positiva e significativa 

com duas das dimensões da resiliência competência pessoal, elevados padrões, controlo e 

tenacidade e também confiança nos instintos, tolerância de efeitos negativos e efeito de 

fortalecimento face ao stresse. Neste sentido, a resiliência parece correlacionar-se, no geral, 

de forma positiva e significativa com a idade, o que vai ao encontro da hipótese formulada 

inicialmente. Estes resultados estão em concordância com uma parte significativa das pesquisas 

(Bonanno, Galea, Bucciarelli, & Vlahov; 2007; Oliveira, Machado, & Aranha, 2017; Wells, 

2010) que encontraram evidências que associam a resiliência a adultos com mais idade, o que 

se pode dever a um maior número de experiências de vida e ao conhecimento obtido através 

dos eventos adversos anteriores. Ainda que no presente estudo o intervalo de idades dos 

inquiridos tenha somente variado entre os 18 e os 25 anos (M=19,8), os resultados do estudo 
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longitudinal prospetivo internacional de Phillips e colaboradores (2016) reforçam o que já foi 

anteriormente dito, uma vez que os participantes com idades entre os 65 e os 74 anos, mostraram 

níveis médios de resiliência moderadamente elevados. 

Por conseguinte, quanto à variância da resiliência dos estudantes em função do sexo, 

estudantes do sexo masculino parecem possuir maiores níveis de confiança nos instintos, 

tolerância de efeitos negativos e efeito de fortalecimento face ao stresse comparativamente 

ao sexo feminino. Ainda assim, não se verificam diferenças estatisticamente significativas nas 

restantes dimensões da resiliência competência pessoal, elevados padrões, controlo e 

tenacidade, aceitação positiva da mudança e às relações seguras e influências espirituais 

em função do sexo. Neste sentido parece não existir uma correlação acentuada entre a 

resiliência e o sexo, resultado corroborado por vários estudos, como é o caso de Phillips e 

colaboradores (2016). Também sob a perspetiva de Dâmaso (2018), a resiliência não é 

dependente de variáveis sociodemográficas como a idade ou o sexo, embora considere que 

estejam relacionadas com a mesma. Os autores Hu, Zhang e Wang (2015) consideram que as 

mulheres tendem a sentir-se mais felizes e resilientes relativamente ao contexto familiar e 

social. Por seu turno, Werner (2013) sugere que o efeito do sexo sobre a resiliência parece ser 

mediado pelos fatores de proteção individuais (e.g. competência escolar, autoeficácia, 

desenvolvimento de relações sociais, empatia) que parecem contribuir para uma melhor 

qualidade de adaptação às adversidades na idade adulta por parte do sexo feminino.  

Finalmente, foi avaliado o efeito preditor das experiências traumáticas da infância na 

resiliência dos estudantes universitários. Atualmente já existem bastantes estudos relativos aos 

fatores associados à resiliência, no entanto, nenhuma variável foi identificada como sendo um 

preditor dominante deste conceito (Bonanno, Romero, & Klein, 2015). No presente estudo 

constatam-se vários efeitos de predição, como é o caso da dimensão negligência emocional 

que prediz de forma negativa a competência pessoal, elevados padrões, controlo e 
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tenacidade; confiança nos instintos, tolerância de efeitos negativos e efeito de 

fortalecimento face ao stresse e, ainda, aceitação positiva da mudança e às relações 

seguras. Estas conclusões parecem significar que experiências traumáticas infantis, 

nomeadamente a negligência emocional, exercem consequências nefastas em alguns fatores 

inerentes à resiliência dos estudantes universitários. Estes factos compactuam com a 

investigação na área que aponta que a resiliência da criança em tenra idade é atacada e 

enfraquecida quando esta é vítima de negligência ou abuso (Luthar & Brown, 2007) e, 

consequentemente, poderá comprometer a capacidade de resposta ao stresse, pondo em causa 

a capacidade de resiliência na vida adulta (Camargo et al., 2017). Por outro lado, o abuso físico 

parece predizer positivamente as influências espirituais, um resultado surpreendente que 

revela a necessidade de colocar a hipótese de o modelo resultante não ser totalmente confiável. 

Sabe-se que quanto maior é o coeficiente de determinação, mais explicativo é o modelo e 

melhor se ajusta à amostra em questão; neste caso, tal não acontece, pois os valores observados 

são baixos. Ainda, não existem correlações entre estas duas dimensões como já verificado 

anteriormente na análise do primeiro objetivo (Tabela 4). Não obstante, esta é uma temática 

frequente nos serviços de saúde, sendo que a maioria da literatura científica aponta uma 

associação favorável entre crenças e práticas religiosas/espirituais e saúde mental, social e física 

(Bonelli & Koenig, 2013; McIntosh, Poulin, Silver, & Holman, 2011), tendo estas um impacto 

positivo na qualidade de vida do indivíduo (Lau, Hui, Lam, Lau, & Cheung, 2015). De facto, 

em eventos traumáticos (como é o caso do abuso físico), a espiritualidade parece ser um recurso 

usual (Ano & Vasconcelles, 2005), capaz de fomentar sentimentos de serenidade e felicidade 

(Melo, Sampaio, Souza, & Pinto, 2015), otimismo, autoestima, resiliência e esperança (Ano & 

Vasconcelles, 2005) e, ainda, o sentimento de perdão ao invés do sentimento de vingança em 

situações de experiências interpessoais traumáticas (Brewer-Smyth & Koenig, 2014). Desta 

forma, os indivíduos que se apoiam na espiritualidade parecem sofrer menos consequências 
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psicológicas provenientes dos seus eventos traumáticos (Bryant-Davis et al., 2012; McIntosh et 

al., 2011), mediante a utilização de estratégias benéficas como o coping espiritual positivo 

(Bryant-Davis & Wong, 2013), pois permitem a promoção da resiliência e do bem-estar através 

do refúgio que o indivíduo procura no divino e na criação de significado às suas experiências 

mais adversas (Ano & Vasconcelles, 2005). Em suma, as influências espirituais parecem ser 

fatores de proteção em situações de crise, pois estão associadas a melhores habilidades em lidar 

com stresse e melhor bem-estar psicológico. Os indivíduos procuram dar sentido às suas 

experiências de vida e entender a causa dos acontecimentos e, como tal, as atribuições a um 

propósito de Deus podem facilitar a sua adaptação a circunstâncias stressantes. Deste modo, a 

espiritualidade pode ser um componente influente na saúde, inclusive perante as experiências 

traumáticas na infância, tal como é o caso do abuso físico. 

 

Implicações práticas, limitações e pistas futuras 

Tendo em consideração os resultados obtidos, torna-se relevante mencionar implicações 

práticas e algumas limitações encontradas, bem como acrescentar sugestões pertinentes como 

pistas futuras. 

Na medida em que o desenvolvimento da resiliência é um fator protetor determinante 

para um crescimento saudável, urge a necessidade de investimento em estudos de intervenção 

que contribuam para a construção de evidências científicas focadas no desenvolvimento da 

resiliência. No âmbito das implicações práticas seria pertinente a utilização dos dados da 

investigação para programas de intervenção dirigidos a indivíduos que tenham experienciado 

situações críticas e traumáticas ao longo do seu desenvolvimento, tendo em vista a promoção 

da resiliência por meio da análise de fatores de risco e de proteção, nomeadamente 

características da personalidade que favorecem a superação e a adaptação às adversidades e 

enfraquecem o aparecimento de sequelas graves a nível psicológico. Do mesmo modo, tornar-
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se-ia relevante direcionar este tipo de programas em contexto académico para 

adolescentes/jovens adultos que tenham ou não experienciado eventos traumáticos, já que as 

instituições de ensino funcionam como tutoras da resiliência e esta é uma capacidade positiva 

e essencial para um percurso de vida mais satisfatório. O estudo dessas interações poderá 

direcionar intervenções a fim de minimizar os efeitos de traumas precoces e fomentar as defesas 

mais adaptadas. Sendo assim, tendo em conta a prática dos profissionais de saúde, seria 

fundamental a inclusão dessa temática na formação e na educação de forma permanente. 

Importa também referir as limitações com que nos deparamos no presente estudo e que 

devem ser levadas em consideração. Em primeira instância, foram utilizados instrumentos de 

autorrelato, que aliado à extensão do protocolo, são passíveis de algum cansaço e 

preenchimento com desejabilidade social. Além disso, observa-se uma disparidade na amostra, 

uma vez que esta não representa a realidade portuguesa, não só devido à localização geográfica, 

como em torno das variáveis sociodemográficas questionadas: idade, sexo, ano curricular e 

habilitações académicas dos pais. É possível verificar a predominância do sexo feminino e do 

1º ano de licenciatura, uma percentagem pequena de participantes entre os 21 e os 25 anos e 

um número reduzido de pais com habilitações académicas ao nível superior. Cabe, ainda, 

ressaltar o facto de a investigação ser de caráter transversal e impossibilitar, assim, o 

estabelecimento de relações causa e efeito entre as variáveis. 

Ainda que exista uma produção científica alargada acerca das questões referentes à 

resiliência, quando se pretende pesquisar e conhecer a temática relacionada às vítimas de 

experiências traumáticas, este corpo de conhecimento demonstra-se insuficiente face aos 

problemas da atualidade, sendo necessários mais estudos para que seja possível compreender, 

inclusive, como se deve intervir para facilitar a promoção da resiliência desde a infância, 

passando pela rede de apoio social e familiar. O presente estudo pode ter um caráter 

impulsionador para pesquisas futuras mais aprofundadas acerca da influência das ocorrências 
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traumáticas infantis no desenvolvimento da resiliência do jovem adulto, uma vez que se 

verificaram associações entre as duas variáveis. Nesta linha, como pistas futuras, importa aludir 

à realização de investigações posteriores que adotem um cariz longitudinal e à extensão da 

recolha de dados a outras áreas geográficas do país. Ademais, com vista à obtenção de 

resultados mais significativos, demonstra-se relevante ampliar a faixa etária da amostra, bem 

como adicionar novas variáveis sociodemográficas, nomeadamente o nível socioeconómico e 

o local de residência, assim como outro tipo de variáveis pessoais/contextuais, tal como as 

relações interpessoais, o suporte social e a análise de comportamentos de risco. 
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Resumo 

No sentido em que as adversidades são uma constante na vida humana, a resiliência acarreta 

um enorme papel na vida do indivíduo, auxiliando na compreensão do percurso 

desenvolvimental perante eventos adversos, como é o caso do ingresso no Ensino Superior 

(ES), considerada uma etapa desafiante para o jovem adulto. Com a finalidade de analisar a 

relação entre a resiliência e a adaptação dos estudantes universitários, aplicaram-se as escalas 

Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) e o Questionário de Adaptação ao Ensino 

Superior (QAES) a uma amostra constituída por 217 estudantes com idades compreendidas 

entre os 18 e os 25 anos a frequentar a licenciatura numa universidade portuguesa. Os resultados 

indicam a existência de correlações significativas, tanto positivas quanto negativas, entre as 

dimensões da adaptação ao ensino superior e as dimensões da resiliência; a idade dos estudantes 

não exerce influência positiva na adaptação académica; não existem diferenças acentuadas entre 

sexos na adaptação ao ES, somente na adaptação pessoal-emocional em que o sexo masculino 

se destaca;  as habilitações académicas dos pais dos estudantes não interferem na sua adaptação; 

e, por último, alguns fatores da resiliência exercem um efeito preditor sobre a adaptação ao ES. 

Palavras-chave: Resiliência, Adaptação, Ensino Superior 
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Abstract 

In the sense that adversities are a constant in human life, resilience entails an enormous role in 

the individual's life, helping in the understanding of the developmental path in the face of 

adverse events, as is the case of entry into higher education (HE), considered a challenging 

stage for the young adult. In order to analyse the relationship between resilience and adaptation 

of university students, Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) and Questionário de 

Adaptação ao Ensino Superior (QAES) were applied to a sample composed of 217 students 

aged between 18 and 25 attending the undergraduation at a portuguese university. The results 

indicate the existence of significant correlations, both positive and negative, between the 

dimensions of adaptation to higher education and the dimensions of resilience; the age of 

students does not have a positive influence on academic adaptation; there are no marked 

differences between genders in adaptation to HE, only in the personal-emotional adaptation in 

which the male gender stands out; the academic qualifications of students' parents do not 

interfere in their adaptation; and, finally, some factors of resilience have a predictive effect on 

adaptation to HE. 

Keywords: Resilience, Adaptation, Higher Education 
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Introdução 

O final da adolescência e a entrada na vida adulta corresponde a um período marcante e 

exigente, uma vez que envolve dimensões biológicas, cognitivas, sociais, ambientais e da 

personalidade (Arnett, 2000, 2004). Arnett (2007) designa a adultez emergente como a fase dos 

18 aos 25 anos, sendo um período de transição que se caracteriza pelo estabelecimento da 

identidade e pela aquisição de recursos com vista ao sucesso na vida adulta. Distingue-se pela 

independência relativa dos papéis sociais, tendo o jovem deixado a dependência da infância e 

adolescência, não adotando ainda as responsabilidades de um adulto. Assim, este é um 

momento da vida onde são possíveis direções distintas acerca de um futuro que ainda não se 

encontra definido (Arnett, 2000; Ravert, 2009).   

Uma investigação com estudantes universitários entre os 18 e os 25 anos indicou que a 

maioria se identifica como adulto emergente (41%) ou indecisa (33%) e apenas 26% se 

declaram adultos (Blinn-Pike, Worthy, Jonkman, & Smith, 2008).  Além do sentimento in 

between, sob a perspetiva de Monteiro, Tavares e Pereira (2009) é neste período que se observa 

uma maior exploração dos jovens em relação a si e ao mundo exterior.  

Apesar da heterogeneidade de vivências verificada, a maioria dos indivíduos constrói 

gradualmente as bases para uma vida adulta, apresentando-se saudável e adaptado aos desafios 

desenvolvimentais, embora possa experienciar alguma ansiedade no confronto com os mesmos 

(Arnett, 2007). Esta ansiedade é compreensível, dada a instabilidade caracterizadora desta fase, 

já que em nenhum outro período da vida as pessoas enfrentam tantas mudanças e decisões como 

na adultez emergente (Caspi, 2002).  

A transição académica é um bom exemplo do que se pode considerar uma etapa 

desafiante, dado que exige autonomia e maturidade por parte dos estudantes para garantir 

adaptação e sucesso. Representa para o jovem adulto um conjunto de mudanças que resultam 

no seu crescimento pessoal, intelectual e psicossocial (Tomás, Ferreira, Araújo, & Almeida, 
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2014). A entrada neste nível de ensino é voluntária, isto é, não imposta pelo sistema de educação 

e ensino, facto que, por norma, cria diferenciação positiva em termos de motivação, persistência 

e empenho para o sucesso académico. Atualmente, quando se fala em sucesso académico, já se 

inclui o desenvolvimento do bem-estar psicossocial dos estudantes, uma vez que este se 

encontra associado a menor prevalência de problemas ao nível da saúde mental (Vieira de 

Castro & Almeida, 2016). 

Com a finalidade de conceptualizar o processo complexo e muldimensional que é a 

adaptação ao ES, a investigação salienta quatro grandes áreas: (1) adaptação académica, 

relacionada com o modo como os alunos se adequam a questões educativas/académicas, que 

resultam de um nível de ensino mais exigente; (2) adaptação social, diz respeito a fatores 

associados à interação de elementos da comunidade académica; (3) adaptação pessoal e 

emocional, abrange aspetos do bem-estar e do equilíbrio físico e psicológico do próprio aluno 

e (4) adaptação institucional, refere-se ao grau de comprometimento que os universitários 

nutrem relativamente aos seus objetivos educativos/profissionais na instituição e o nível de 

satisfação com a experiência universitária (Seco, Pereira, Dias, Casimiro, & Custódio, 2005). 

Face aos desafios característicos da entrada no mundo universitário, alguns alunos 

experienciam dificuldades na sua transição e adaptação, o que se costuma refletir em insucesso 

e abandono no primeiro ano (Almeida, Araújo, & Martins, 2016; Lillis, 2012; Seco et al., 2005). 

Por vezes, assiste-se a um excessivo otimismo relativamente às expectativas dos estudantes e 

não há o retorno esperado por parte dos docentes e da instituição, situação que gera sentimentos 

de desilusão (Araújo, Costa, Casanova, & Almeida, 2014; Valadas, Araújo, & Almeida, 2014). 

Essencialmente, o acolhimento dos novatos tem sido efetuado no âmbito das atividades de praxe 

(Cabral & Mineiro, 2015). A maioria das instituições continua a focar-se no rendimento 

académico em sala de aula, descuidando aspetos como a integração social, o desenvolvimento 

do pensamento crítico ou a independência na gestão do quotidiano dos estudantes, sobretudo 
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durante o primeiro ano (Almeida et al., 2016; Franco, Almeida, & Saiz, 2014). Nesta linha, é 

fundamental que as instituições organizem medidas de acolhimento e programas educativos de 

orientação vocacional, envolvimento institucional, apoio tutorial e de promoção de motivação, 

aprendizagem e desenvolvimento psicológico (Moutinho, 2017), por forma a prevenir o 

insucesso e simplificar a adaptação académica, pessoal e social (Rosa-Rodríguez, Cartagena, 

Peña, Berrios, & Osorio, 2015). Em Portugal, alude-se à Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro (UTAD), que disponibiliza um conjunto de recursos institucionais para auxiliar nas 

variadas dificuldades capazes de perturbar o percurso de um estudante: Serviços de Ação Social 

(SAS); Programa de Tutoria (PT); Provedor do Estudante (PE); Gabinete de Inclusão Social 

(GIS) e Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar (OPAPSE) 

(Ribeiro, Cabreira, Silva, & Cravino, 2017). 

A despeito da relevância das práticas pedagógicas, existem ainda subgrupos específicos 

de estudantes com maior risco de abandono e insucesso (Almeida et al., 2016; Casanova & 

Almeida, 2016). Especial atenção tem sido colocada sobre a escolaridade dos pais como 

variável que condiciona o trajeto académico, uma vez que a existência de um dos progenitores 

com educação ao nível superior favorece o acesso ao mundo universitário (Balsa et al., 2001). 

De igual modo, o estatuto socioeconómico e o histórico cultural das famílias também 

influenciam as escolhas dos estudantes, nomeadamente o curso e a opção pelo ensino 

universitário ou politécnico (Dias, 2015). Além disso, nem todos os estudantes ingressam com 

os mesmos recursos pessoais, conhecimentos curriculares, métodos de trabalho, clareza do seu 

projeto vocacional, níveis de maturidade psicossocial e, inclusive, nem todos são colocados na 

primeira opção no que corresponde à escolha do curso (Vieira de Castro & Almeida, 2016). Em 

muitos casos é necessário enfrentar mudanças de cidade, saída da casa dos pais, a necessidade 

de desenvolver autonomia e novos vínculos e, simultaneamente, lidar com a escolha 

profissional realizada (Ogushi & Bardagi, 2015). Dificuldades ligadas à gestão das atividades 
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domésticas, do tempo e das despesas, bem como adaptação aos transportes, horários e práticas 

educativas, são exemplos das responsabilidades mais sinalizadas pelos alunos (Araújo et al., 

2016; Mendes, Duarte, Araújo, & Lopes, 2013). Neste sentido, também o sexo tem sido descrito 

como uma das variáveis pessoais que interferem no acesso e adaptação ao ES (Saavedra et al., 

2011). O sexo feminino parece demonstrar melhorias em termos de rendimento académico 

(Moutinho, 2017; Pereira, 2016; Soares, Almeida, & Guisande, 2011; Tavares, 2014; Valadas 

et al., 2014), contrariamente aos estudantes do sexo masculino que se destacam na adaptação 

pessoal/emocional e social (Kyalo & Chumba, 2011; Seco et al., 2005; Soares et al., 2011). 

Denota-se, então, que os estudantes universitários representam uma população muito 

específica em termos de encargos e preocupações, o que pode desenvolver níveis de ansiedade 

e stresse mais elevados, despoletar diversas formas de psicopatologia e repercutir-se na 

adaptação académica (Monteiro, Tavares, & Pereira, 2009; Tosevski, Milovancevic, & Gajic, 

2010).  A separação da família e dos amigos é um dos principais motivos de angústia sentida 

pelos caloiros nos primeiros meses, algo que resulta em níveis inferiores de adaptação à 

universidade e de autoestima (Soares, Guisande, & Almeida, 2007). Este estado cognitivo e 

emocional negativo designa-se de homesickness quando é causado pelas saudades de casa e 

pelo afastamento da sua rede familiar ou friendsickness se é derivado à preocupação com 

possíveis mudanças nas amizades prévias (Tognoli et al., 2007). Ambos os estados se 

manifestam por sintomas depressivos, ruminações e queixas somáticas (Thurber & Walton, 

2012) e têm muitas afinidades com nostalgia, ansiedade de separação, luto ou depressão (APA, 

2013). Bowlby (1976) defende que o padrão de vinculação, aliado ao processo de individuação-

separação aos pais que os sujeitos alcançam na fase da adultez emergente (Fleming, 2005), 

influencia o desenvolvimento do processo resiliente perante a capacidade do indivíduo em lidar 

de forma flexível com situações adversas. Num padrão de desenvolvimento saudável, as 

relações favoráveis com as figuras parentais são a base para a confiança do jovem em si próprio 
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e nos outros (Ainsworth, 1989). Diversos estudos reforçam que um sistema de suporte social 

positivo favorece o desenvolvimento psicossocial saudável e a adaptação harmoniosa ao 

contexto académico (Araújo et al., 2016; Bento, 2017; Tomás et al., 2014).  

Wintre e Sugar (2000) consideram a adaptação à universidade como uma fase de 

transição causadora de stresse, o que representa para os estudantes menos resilientes um motivo 

para o isolamento e desinteresse, podendo levar à depressão. Neste seguimento, sabe-se que, 

quando sujeito a uma experiência adversa, o ser humano responde de uma forma condicionada, 

variável consoante as suas aprendizagens, a sua personalidade, os seus recursos e as 

características da própria situação. Embora as reações e os níveis de sintomatologia tendam a 

alterar conforme o evento, a resiliência surge como resposta mais comum (Madeira, 2013). 

Infante (2005) distingue três componentes essenciais que devem estar presentes no 

conceito de resiliência: (1) a noção de adversidade, trauma, risco ou ameaça ao 

desenvolvimento humano, (2) a adaptação positiva ou superação da adversidade (3) e o 

processo que considera a dinâmica entre mecanismos emocionais, cognitivos e socioculturais 

que contribuem para o desenvolvimento humano. Deste modo, o termo resiliência refere-se à 

capacidade de adaptação aos riscos do ambiente mediante a organização e a tomada de decisão. 

Alia-se à ideia de força interior, competência, flexibilidade e coping positivo (Starr, Newfrock, 

& Delurey, 2003).  

De facto, é de salientar a importância que a personalidade pode assumir na performance 

académica e na qualidade da adaptação ao contexto universitário (Furnham, Chamorro-

Premuzic, & McDougall, 2003). Indivíduos resilientes apresentam atributos básicos como 

autoestima positiva, habilidade de dar e receber em relações humanas, disciplina, 

responsabilidade, criatividade, recetividade, interesse e tolerância ao sofrimento (Barreira & 

Nakamura, 2006).  
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Aplicada ao contexto académico, a resiliência é definida como a capacidade de 

recuperar-se, sobrepor-se, adaptar-se e de desenvolver competências sociais, académicas e 

vocacionais perante um evento stressor (Aldridge et al., 2016; Yang, Sharkey, Reed, Chen, & 

Dowdy, 2018).  

O conceito de coping encontra-se ligado à resiliência e representa o conjunto de 

competências utilizadas para a adaptação às circunstâncias adversas. Com efeito, indivíduos 

que utilizam estratégias de coping podem ser considerados resilientes (Angst, 2009). De entre 

elas, sujeitos resilientes tendem a utilizar maioritariamente estratégias de confronto direto (gerir 

o problema que se encontra na origem da perturbação) e menos estratégias de evitamento 

(estratégias passivas que reduzem a tensão emocional) (Pesce et al., 2004). No que concerne ao 

contexto académico, o uso de coping evitativo em relação ao problema tende a relacionar-se a 

piores níveis de adaptação, bem como a índices mais elevados de ansiedade e de sintomatologia 

depressiva (Crockett et al., 2007; Dyson & Renk, 2006). Em contrapartida, o uso de estratégias 

de confronto na resolução de problemas (Crockett et al., 2007), no humor (Duran & Yüksel, 

2010) e no suporte social (Tomás et al., 2014) associam-se a um melhor ajuste à universidade.  

Sob a perspetiva de Connor e Davidson (2003), a resiliência é multidimensional e 

apresenta-se como uma qualidade pessoal, permitindo uma adaptação positiva. Se a adaptação 

ocorre apesar da exposição à adversidade, então é positiva e pode ser considerada resiliente 

(Carmona, Guimarães, & Rodrigues, 2012; Madeira, 2013). Com efeito, a adaptação resiliente 

está suscetível a alterações ao longo do desenvolvimento e tende a permanecer na adolescência 

e na idade adulta, sendo principalmente desafiada em situações críticas (Rutter, 2007). 

De acordo com Castanheira (2013), a resiliência não é uma característica inata da 

personalidade, nem um privilégio herdado ao nascer, sendo um fenómeno que se manifesta 

frente a eventos adversos. Quando os mecanismos de proteção interagem, é promovida a 

redução do impacto gerado pela situação de risco, oportunidade em que os processos de 
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resiliência são acionados (Benetti & Crepaldi, 2012). Se considerarmos o caso dos estudantes 

que mudam de casa/cidade para ingressar na universidade, há determinadas variáveis que 

podem ser consideradas fatores de risco para uma adaptação satisfatória, a saber: elevados 

níveis de introversão, isolamento, pertencer a minorias, estar num ambiente estranho e/ou 

culturalmente muito diverso, consumo excessivo de álcool, padrões inseguros de vinculação e 

ausência de estratégias ativas de coping (Li, 2008; Silva & Tucci, 2016). Ainda assim, esses 

fatores de risco podem ser compensados mediante os recursos internos do indivíduo (e.g. 

capacidade de autonomia e estratégias de coping de confronto direto na resolução de problemas) 

ou do ambiente próximo. Nesta ótica, a resiliência pode ser encarada como o equilíbrio 

desenvolvimental entre fatores de proteção e de risco (Oliveira & Machado, 2011). Além da 

avaliação do risco, o segundo ponto-chave na análise da resiliência é a constatação de que o 

indivíduo se encontra adaptado. No mundo dos estudantes universitários tal seria comprovado 

mediante a ausência de patologias e adequação nas tarefas de desenvolvimento características 

da própria idade (Masten & Powell, 2003). 

Sabendo que o objetivo primordial da educação é o desenvolvimento humano positivo, 

as instituições de ensino são colocadas no papel de tutoras de resiliência, tornando-se essencial 

fomentar essa capacidade através de fatores de proteção e/ou promover no aluno reforços 

internos de adaptação e resistência a fatores de risco (Santos, 2014). Alunos resilientes têm 

mais disposição para persistir em tarefas académicas mesmo perante a frustração, desenvolvem 

soluções criativas para os problemas, apresentam um adequado desempenho escolar, relações 

interpessoais positivas e habilidade para a resolução de conflitos (Garcia & Boruchovitch, 

2014). Além disso, demonstram otimismo perante os desafios, fator que auxilia na adaptação 

ao ES (Moutinho, 2017). Por sua vez, também a motivação é um dos elementos que mais 

ampara e fortifica a capacidade de resiliência, uma vez que impulsiona uma postura ativa e 

energia para ultrapassar e evoluir perante desafios (Barreira & Nakamura, 2006). 
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A promoção da resiliência pode ser um fator crucial para desenvolver indivíduos 

autónomos, responsáveis e perseverantes (Southwick & Charney, 2018), habilidades 

importantes a adquirir ao longo do processo desafiante que simboliza a adaptação ao ES 

(Oliveira & Machado, 2011; Tomás et al., 2014). Em forma de conclusão, parecem existir claras 

evidências de que a resiliência tem a capacidade de contribuir para o desenvolvimento de 

condutas saudáveis, bem-estar psicológico e níveis positivos de regulação emocional e de 

satisfação com a vida, fatores que favorecem a adaptação e sucesso académicos (Benetti & 

Crepaldi, 2012; Limonero, Tomás-Sábado, Fernández-Castro, Gómez-Romero, & 

Ardilla-Herrero, 2012). 

 

Objetivos 

O presente estudo tem como objetivo primordial analisar a associação entre a resiliência 

dos estudantes universitários e a sua adaptação ao ES. 

Relativamente aos objetivos específicos pretende-se verificar se a adaptação se 

relaciona com a resiliência dos estudantes universitários; analisar a associação entre a idade e 

a adaptação ao ES; observar a possibilidade de diferenças entre sexos no que concerne à 

adaptação ao ES; investigar a hipótese de o nível de habilitações académicas dos pais se 

relacionar com a adaptação dos estudantes ao ES; por último, perceber qual o efeito preditor da 

resiliência na adaptação ao ES. 

 

Hipóteses 

Atendendo aos objetivos propostos, as hipóteses formuladas foram as seguintes: 

Hipótese 1: Espera-se que a adaptação ao ES se relacione positivamente com a 

resiliência dos estudantes. 

Hipótese 2: Espera-se que a idade se relacione positivamente com a adaptação ao ES.  
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Hipótese 3: Espera-se que não existam diferenças de sexo na adaptação ao ES. 

Hipótese 4: Espera-se que quanto mais elevadas forem as habilitações académicas dos 

pais, melhor será a adaptação dos estudantes ao ES. 

Hipótese 5: Espera-se que a resiliência tenha um efeito preditor na adaptação ao ES. 

 

Método 

A presente investigação é um estudo de caráter nomotético (permite um caráter mais 

geral, pois as medições são observadas numa amostra relativamente grande), quantitativo 

(descreve as características de uma determinada situação, medindo numericamente as hipóteses 

levantadas), de desenho transversal (realizado de uma só vez no tempo), correlacional (avalia a 

interação entre dois ou mais conceitos), descritivo (utilizam-se técnicas descritivas e 

comparativas para comparar, compreender, descrever e explorar as variáveis presentes) e de 

autorrelato (recorrendo à técnica de questionários) (Marôco, 2010). 

 

Participantes 

Participaram neste estudo 217 estudantes a frequentar uma universidade portuguesa, do 

sexo masculino (n=49/22,6%) e do sexo feminino (n=168/77,4%), com idades compreendidas 

entre os 18 e os 25 anos, sendo que a média de idades é de 19,8 anos (DP=1,9). Relativamente 

ao ano curricular em que se encontram, a maioria frequenta o primeiro ano da licenciatura 

(n=131/60,4%), enquanto 30% (n=65) está inserido no segundo ano e 9,7% (n=21) no terceiro. 

No que diz respeito às habilitações académicas dos pais, destacam-se o ensino básico e o ensino 

secundário, nomeadamente o pai com 37,8% (n=82) e 27,2% (n=59) e a mãe com 38,7% (n=84) 

e 30,9% (n=67) respetivamente, sendo que apenas 16,6% dos pais (n=36) e 15,2% das mães 

(n=33) estão habilitados com o nível superior (Tabela 1). 
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Tabela 1.  

Medidas descritivas relativamente à caracterização da amostra 

Participantes n=217 % 

Sexo   

Masculino 49 22,6% 

Feminino  168 77,4% 

Idade   

18 anos 60 27,6% 

19 anos 67 30,9% 

20 anos 40 18,4% 

21 anos  16 7,4% 

22 anos 12 5,5% 

23 anos 5 2,3% 

24 anos 4 1,8% 

25 anos 13 6% 

Ano Curricular   

1º ano da licenciatura 131 60,4% 

2º ano da licenciatura 65 30% 

3º ano da licenciatura 21 9,7% 

Habilitações Académicas do Pai   

Ensino Primário 36 16,6% 

Ensino Básico 82 37,8% 

Ensino Secundário 59 27,2% 

Ensino Superior 36 16,6% 

Habilitações Académicas da Mãe   

Ensino Primário 32 14,7% 

Ensino Básico 84 38,7% 

Ensino Secundário 67 30,9% 

Ensino Superior 33 15,2% 
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Instrumentos 

Na presente investigação foram utilizaram-se os seguintes instrumentos: o Questionário 

Sociodemográfico, onde foram avaliadas variáveis como sexo, idade, ano curricular e 

habilitações académicas dos pais; o Questionário de Adaptação ao Ensino Superior – QAES 

(Araújo, Almeida, Ferreira, Santos, Noronha, & Zanon, 2014) e o Connor-Davidson Resilience 

Scale – CD-RISC (Connor & Davidson, 2003) traduzido e adaptado à população portuguesa 

por Faria e Ribeiro (2008). 

 

Questionário de Adaptação ao Ensino Superior (QAES) 

O Questionário de Adaptação ao Ensino Superior (QAES) é um questionário de 

autorresposta construído e validado por Araújo e colaboradores (2014), que pretende avaliar as 

vivências, opiniões e sentimentos dos estudantes em relação à sua adaptação académica no ES. 

Originalmente, foi constituído por 68 itens e seis dimensões, no entanto, para este estudo foi 

utilizada a sua versão reduzida de 40 itens distribuídos por cinco dimensões: projeto de carreira, 

que avalia o grau de satisfação e de envolvimento do estudante com a sua escolha vocacional 

(itens 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40); adaptação social, relaciona-se a forma como o estudante 

responde às solicitações interpessoais e da sociedade (itens 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32 e 37); 

adaptação pessoal-emocional, que avalia o estado psicológico e físico do estudante (itens 4, 9, 

14, 19, 24, 29, 34 e 39); adaptação ao estudo, a qual analisa o sucesso académico com que o 

estudante responde às várias solicitações académicas (itens 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33 e 38) e, 

finalmente, a adaptação institucional, que avalia o grau de compromisso e vinculação que o 

estudante estabelece com os espaços e os objetivos da instituição que frequenta (itens 1, 6, 11, 

16, 21, 26, 31 e 36). A resposta aos itens é feita mediante a escala de Likert entre 1 (“discordo 

totalmente”) e 5 (“concordo totalmente”).  
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Os seus valores de consistência interna variam entre .72 e .92. No presente estudo, a 

análise de confiabilidade revelou valores de alpha de Cronbach entre .77 e .91 (Tabela 2). 

 

Tabela 2. 

Análise de confiabilidade: valores do índice alpha de Cronbach – QAES 

QAES (versão original de 68 itens) 

Valores de 

alpha de 

Araújo et 

al. (2014) 

QAES (versão reduzida de 40 

itens, 8 itens x 5 dimensões) 

Valores de 

alpha no 

presente 

estudo 

Compromisso com o curso (12 itens) .92 Projeto de Carreira  .91 

Adaptação Interpessoal (12 itens) .92 Adaptação Social .87 

Adaptação Pessoal-Emocional (11 itens) .91 Adaptação Pessoal-Emocional .91 

Adaptação Académica (8 itens) .83 Adaptação ao Estudo .78 

Adaptação à Instituição (7 itens) .72 Adaptação Institucional .77 

Desenvolvimento da Carreira (6 itens) .82   

 

Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) 

A Connor-Davidson Resilience Scale - CD-RISC (Connor & Davidson, 2003) é uma 

escala de autorrelato criada no sentido de ajudar a quantificar a resiliência e como medida 

clínica para avaliar a resposta ao tratamento, ou seja, visa medir diversos aspetos da resiliência 

em indivíduos que padecem de Stresse Pós-Traumático ou de outras perturbações, bem como 

em sujeitos sem perturbação. Possui sólidas propriedades psicométricas e permite distinguir 

diferentes graus de severidade de perturbação. A versão adaptada à população portuguesa (Faria 

& Ribeiro, 2008) envolve 25 itens, cujas respostas são fornecidas numa escala de Likert de 

cinco pontos estabelecida entre “Não verdadeira” (0) a “Quase sempre verdadeira” (4). O 

resultado total obtido pode variar entre 0 e 100, correspondendo resultados mais altos a maiores 

níveis de resiliência.  
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Connor e Davidson (2003) testaram originalmente o CD-RISC na população geral e 

clínica norte-americana, onde demonstraram boas propriedades psicométricas e uma boa 

consistência interna, com alpha de Cronbach de .89, sendo que o mesmo ocorreu com a 

aplicação de Faria e Ribeiro (2008) na versão validada para a população portuguesa, com alpha 

de Cronbach de .88. 

A análise fatorial da versão original do instrumento revelou cinco fatores: noção de 

competência pessoal, normas sociais e perseverança e controlo; confiança no próprio, tolerância 

ao efeito negativo e o efeito reforçador do stresse; aceitação da mudança e segurança nas 

relações; controlo; e influências espirituais (Connor & Davidson, 2003).  Contudo, na análise 

fatorial dos dados que foram recolhidos na população portuguesa emergiram apenas quatro 

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 stresse (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); por fim, o fator 4, representa as influências espirituais (itens 3, 9 e 21) (Faria 

& Ribeiro, 2008).  

Quanto aos valores de consistência interna dos quatro fatores da escala adaptada foram 

de α = .84 para o fator 1, α = .80 para o fator 2, α = .70 para o fator 3 e α = .70 para o fator 4, 

semelhantes aos resultados que foram obtidos nesta investigação, sendo que somente a 

dimensão aceitação positiva da mudança e às relações seguras se revelou problemática, 

obtendo um fraco valor de alpha de Cronbach. 

No presente estudo, devido aos valores derivados da análise de consistência interna, 

optou-se pela utilização desta mesma escala traduzida e adaptada à população portuguesa.  

A tabela 3 apresenta os valores de forma sistematizada. 
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Tabela 3. 

Análise de confiabilidade: valores do índice alpha de Cronbach - CD-RISC 

CD-RISC Itens 

Valores de 

alpha de 

Faria e 

Ribeiro 

(2008) 

Valores 

de alpha 

no 

presente 

estudo 

Competência pessoal, elevados padrões, controlo e 

tenacidade 

1, 10, 11, 12, 17, 

22, 23, 24, 25 

.84 .85 

Confiança nos instintos, tolerância de efeitos negativos e 

efeito de fortalecimento face ao stresse 

4, 7, 8, 14, 15, 16, 

18, 19, 20 

.80 .79 

Aceitação positiva da mudança e às relações seguras 2, 5, 6, 13 .70 .54 

Influências Espirituais 3, 9, 21 .70 .75 

 

 

Procedimentos 

Na fase inicial da investigação foi realizada a pesquisa, análise e recolha bibliográfica, 

com a finalidade de aprofundar os conhecimentos sobre a temática e as variáveis em estudo.  

Posteriormente à escolha dos instrumentos a administrar, foi efetuada a construção do 

protocolo de investigação, composto pelo questionário sociodemográfico (Anexo 1.2) e pelos 

questionários de autorrelato adaptados e/ou validados para a população portuguesa. 

Posto isto, o projeto e protocolo de investigação foi enviado à Comissão de Ética e foram 

contactados os órgãos devidos com o intuito de clarificar os objetivos do presente estudo e 

solicitar a devida autorização à instituição de Ensino Superior, onde se pretendia realizar a 

recolha de dados (Anexo 2.1).  

Depois da autorização das entidades necessárias (Anexo 2.2), procedeu-se à entrega dos 

protocolos aos participantes, para preenchimento em registo de sala de aula, tendo sido 

explicados os objetivos globais da investigação, proporcionando os dados essenciais para o 

preenchimento dos questionários. É importante salientar que, simultaneamente, foi apresentado 
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o consentimento informado, de modo a que os estudantes permitissem a sua participação 

voluntária, garantindo o anonimato e a confidencialidade das respostas fornecidas (Anexo 1.1). 

 

Estratégias de Análises de Dados 

Para o estudo dos dados recolhidos foi efetuada uma análise dos instrumentos e criada 

uma base de dados com o auxílio do programa estatístico IBM SPSS® Statistics (versão 25). 

Inicialmente, efetuou-se o teste à distribuição normal das variáveis, tendo como ponto de 

partida o procedimento de inferência estatística da distribuição normal ou de Gauss, 

observando-se os valores de Skeweness e Kurtosis. De seguida, foram criadas as dimensões 

referentes a cada um dos instrumentos, efetuando-se as devidas análises psicométricas ao nível 

da consistência interna com recurso aos valores do índice alpha de Cronbach.  

No que concerne à análise de dados, para medir a associação entre duas variáveis 

quantitativas utilizou-se a correlação e empregou-se o coeficiente de Pearson, uma vez que as 

distribuições se aproximam da normalidade. Por conseguinte, recorreu-se às análises de 

comparação de médias em amostras independentes (teste t) de forma a averiguar a existência 

de diferenças significativas entre diferentes grupos, sendo que a homogeneidade de variâncias 

foi verificada através do teste de Levene, com valores de p superiores a 5% (p≥.05). Além disso, 

foram efetuadas análises de regressão linear mediante o método Stepwise. Por fim, realizaram-

se análises de variância univariada (ANOVA), com nível de significância de 5% (p≤.05). As 

diferenças entre os grupos foram conseguidas e analisadas mediante testes post-hoc, tendo-se 

utilizado para o efeito o teste de Scheffé, visto que o mesmo permite a realização de múltiplas 

comparações. 
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Resultados 

Associação entre a adaptação ao ensino superior e a resiliência dos jovens adultos 

Em seguimento do primeiro objetivo traçado para o presente estudo, o qual passa por 

compreender a relação entre a adaptação ao ensino superior e a resiliência dos estudantes 

universitários, realizaram-se análises mediante a média e o desvio padrão de cada dimensão e 

análises correlacionais paramétricas mediante o coeficiente de correlação de Pearson. 

No que concerne à resiliência, os participantes obtêm valores mais elevados em 

competência pessoal, elevados padrões, controlo e tenacidade (M = 2.95; DP = 0.57) e mais 

baixos em confiança nos instintos, tolerância de efeitos negativos e efeito de fortalecimento 

face ao stresse (M = 2.44; DP = 0.73). Neste caso verifica-se que as médias obtidas em todas 

as subescalas do CD-RISC, tendo em conta que pontuações mais elevadas correspondem a mais 

resiliência, são de fraca intensidade. 

Por seu turno, na adaptação ao ES, os estudantes obtêm valores mais elevados em 

adaptação social (M = 3.96; DP = 0.85) e mais baixos em adaptação pessoal-emocional (M 

= 2.22; DP = 0.74). É possível concluir que as médias obtidas em todas as subescalas do QAES 

situam-se num nível bastante fraco, sendo que pontuações deste género revelam piores 

comportamentos adaptativos, ou seja, uma adaptação ao ES mais negativa. 

 Como se pode verificar pelas análises de correlações inter-escalas apresentadas na tabela 

4, os resultados apontam a existência de correlações negativas e significativas entre a dimensão 

da escala de adaptação ao ensino superior projeto de carreira e as dimensões da escala de 

resiliência competência pessoal, elevados padrões, controlo e tenacidade (p = -.450, p ≤ .01), 

confiança nos instintos, tolerância de efeitos negativos e efeito de fortalecimento face ao 

stresse (p = -.381, p ≤ .01) e aceitação positiva da mudança e às relações seguras (p = -.386, 

p ≤ .01), tal como acontece entre a dimensão adaptação pessoal-emocional e as dimensões 

competência pessoal, elevados padrões, controlo e tenacidade (p = -.329, p ≤ .01), aceitação 
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positiva da mudança e às relações seguras (p = -.173, p ≤ .05) e influências espirituais (p = 

-.165, p ≤ .05). 

Contrariamente, verificam-se correlações positivas e significativas no caso da dimensão 

adaptação social com as dimensões competência pessoal, elevados padrões, controlo e 

tenacidade (p = .202, p ≤ .01) e aceitação positiva da mudança e às relações seguras (p = 

.222, p ≤ .01). Na mesma linha, a adaptação ao estudo correlaciona-se de forma positiva com 

as dimensões competência pessoal, elevados padrões, controlo e tenacidade (p = .428, p ≤ 

.01), confiança nos instintos, tolerância de efeitos negativos e efeito de fortalecimento face 

ao stresse (p = .374, p ≤ .01) e aceitação positiva da mudança e às relações seguras (p = 

.232, p ≤ .01). 

Relativamente à dimensão adaptação institucional, observa-se a ausência de 

diferenças estatisticamente significativas para com qualquer dimensão da escala de resiliência 

(Tabela 4). 
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Variância da adaptação ao ensino superior em função da idade 

Entender de que forma a adaptação dos estudantes universitários pode variar com a 

idade foi o segundo objetivo delineado. Neste sentido, executaram-se correlações de Pearson 

para se determinar a força da relação entre as variáveis. 

Os resultados apontam para a existência de uma correlação negativa e significativa entre 

as dimensões da adaptação ao ensino superior adaptação social (p = .016, p ≤ .05) e adaptação 

institucional (p = .004, p ≤ .01) e a variável sociodemográfica idade.  

Por outro lado, conforme é possível verificar na tabela 5, não se encontram valores 

estatisticamente significativos no que confere às dimensões projeto de carreira (p = .090), 

 Tabela 4.  

Correlação de Pearson entre variáveis, média (M), desvio padrão (DP), mínimo (Mín.) e máximo (Máx.) (n=217) 

Dimensões 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. Projeto de Carreira (QAES) 
 

-         

2. Adaptação Social (QAES) 
 
-.112 n.s. -        

3. Adaptação Pessoal-Emocional (QAES) 
 

.136* -.245** -       

4. Adaptação ao Estudo (QAES) 
 

-.215** .104 n.s. -.289** -      

5. Adaptação Institucional (QAES)  -.201** .348** -.323** .164* -     

6. Competência pessoal, elevados padrões, 

controlo e tenacidade (CD-RISC) 

 
-.450** ,202** -.329** .428** .103 n.s. -    

7. Confiança nos instintos, tolerância de efeitos 

negativos e efeito de fortalecimento face ao 

stresse (CD-RISC) 

 

-.381** .125 n.s. -.106 n.s. .374** .065 n.s. .685** -   

8. Aceitação positiva da mudança e às relações 

seguras (CD-RISC) 

 
-.386** .222** -.173* .232** .117 n.s. .607** .576** -  

9. Influências Espirituais (CD-RISC) 
 
-.090 n.s. .054 n.s. -.165* .105 n.s. .100 n.s. .302** .210** .315** - 

 M  3.09 3.96 2.22 3.47 3.38 2.95 2.44 2.93 2.57 

 DP  0.95 0.85 0.74 0.72 0.75 0.57 0.73 0.63 0.92 

 Mín.  1 1.75 1 1.75 1.25 0.89 0.11 0.50 0 

 Máx.  5 11.1 4.50 9.38 9.88 4 6 4 4 

 * p ≤ .05; ** p ≤ .01; n.s. = não significativo. 
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adaptação pessoal-emocional (p = .589, p ≥ .05) e adaptação ao estudo (p = .789, p ≥ .05) 

em função da idade.  

 

Tabela 5.  

Correlação de Pearson entre as dimensões da adaptação ao ensino superior e a idade (n=217) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* p ≤ .05; ** p ≤ .01; n.s. = não significativo. 

 

 

Variância da adaptação ao ensino superior em função do sexo 

A variável sociodemográfica sexo insere-se no terceiro objetivo desde estudo, com o 

intuito de verificar se a mesma influencia a adaptação ao ES dos inquiridos. Procedeu-se, então, 

à realização de testes t para a comparação de médias em amostras independentes entre os dois 

grupos (1 - masculino; 2 - feminino). 

Conforme apresentado pela tabela 6, o sexo feminino parece destacar-se de forma geral 

nas dimensões da adaptação ao ES. Ainda assim, não se verificam diferenças estatisticamente 

significativas nas dimensões da adaptação projeto de carreira (t = -1.62, p = .107), adaptação 

social (t = -1.27, p = .207), adaptação ao estudo (t = -3.56, p = .001) e adaptação institucional 

(t = -.576, p = .565), em função do sexo. 

Por conseguinte, os resultados da investigação demonstram que existem diferenças 

estatisticamente significativas na dimensão adaptação pessoal-emocional (t = 2.10, p = .037).  

Dimensões    Idade 

Projeto de Carreira  -.115 n.s. 

Adaptação Social  -.163* 

Adaptação Pessoal-Emocional   .037 n.s. 

Adaptação ao Estudo  .018 n.s. 

Adaptação Institucional  -.193** 
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Deste modo, estudantes do sexo masculino parecem possuir maiores níveis de adaptação 

pessoal-emocional (M = 19.29; DP = 6.36) comparativamente a estudantes do sexo feminino 

(M = 17.29; DP = 5.71).  

 

Tabela 6.  

Análise diferencial da adaptação ao ensino superior em função do sexo (n=217) 

 Sexo    

Dimensões 

1-Masculino 

(n=49) 

M±DP 

2-Feminino 

(n=168) 

M±DP 

t gl p 

Projeto de Carreira 
23.16±7.59 25.15±7.55 -1.62 215 .107 n.s. 

Adaptação Social 30.61±5.28 32.01±7.20 -1.27 215 .207 n.s. 

Adaptação Pessoal-Emocional 
19.29±6.36   17.29±5.71 2.10 214 .037* 

Adaptação ao Estudo 
25.29±5.05 28.73±5.77 -3.56 215 .001 n.s. 

Adaptação Institucional 
26.57±5.14 27.13±6.21   -.576 214 .565 n.s. 

* p ≤ .05; n.s. = não significativo. 

 

 

Variância da adaptação ao ensino superior em função das habilitações académicas dos 

pais  

 Partindo do objetivo de analisar a adaptação ao ES em função das habilitações 

académicas das figuras parentais dos participantes, foram realizadas análises de variância 

unidirecional (ANOVA), tendo sido selecionadas as variáveis sociodemográficas habilitações 

académicas do pai e habilitações académicas da mãe. 

As diferenças entre os grupos foram conseguidas e analisadas a partir de testes post-hoc 

tendo-se utilizado para o efeito o teste de Scheffé, uma vez que o mesmo permite a realização 

de múltiplas comparações. 
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De um modo geral, os resultados da ANOVA indicam a inexistência de valores 

estatísticos significativos da variável sociodemográfica habilitações académicas dos pais face 

às dimensões da escala de adaptação ao ES, tanto no que diz respeito às habilitações 

académicas do pai (projeto de carreira p = .702, p ≥ .05; adaptação social p = .450, p ≥ .05; 

adaptação pessoal-emocional p = .555, p ≥ .05; adaptação ao estudo p = .788, p ≥ .05; adaptação 

institucional p = .683, p ≥ .05) bem como às habilitações académicas da mãe (projeto de 

carreira p = .556, p ≥ .05; adaptação social p = .906, p ≥ .05; adaptação pessoal-emocional p = 

.081, p ≥ .05; adaptação ao estudo p = .708, p ≥ .05; institucional p = .937, p ≥ .05). 

 

Efeito preditor da resiliência na adaptação ao ensino superior 

No sentido de compreender se a resiliência exerce um papel preditor na adaptação ao 

ES foram efetuadas análises de regressão linear mediante o método Stepwise. Definiram-se 

como variáveis independentes as dimensões da escala de resiliência; por sua vez, a variável 

dependente foi alterando conforme cada caso, sendo as cinco dimensões da escala de adaptação 

ao ensino superior. 

No que concerne à dimensão de adaptação projeto de carreira, as análises demonstram 

que a mesma parece ser predita de forma negativa tanto pela dimensão de resiliência 

competência pessoal, elevados padrões, controlo e tenacidade (r2 = .199; β = -.342; p = .001) 

como pela dimensão de resiliência aceitação positiva da mudança e às relações seguras (r2 

= .215; β = -.178; p = .020) (Tabela 7). 
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Tabela 7. 

Resumo do modelo de análises de regressão linear: Projeto de Carreira 

Variáveis Independentes 
R2 

ajustado 
β p 

Competência pessoal, elevados padrões, controlo e tenacidade .199 -.342 .001* 

Confiança nos instintos, tolerância de efeitos negativos e efeito de 

fortalecimento face ao stresse 
- - .303 

Aceitação positiva da mudança e às relações seguras .215 -.178 .020* 

Influências Espirituais - - .222 

* p ≤ .05 

 

Conforme é possível verificar pela tabela 8, a dimensão da resiliência aceitação positiva 

da mudança e às relações seguras parece predizer de forma positiva a dimensão adaptação 

social (r2 = .045; β = .222; p = .001). 

 

Tabela 8. 

Resumo do modelo de análises de regressão linear: Adaptação Social 

Variáveis Independentes 
R2 

ajustado 
Β p 

Competência pessoal, elevados padrões, controlo e tenacidade - - .203 

Confiança nos instintos, tolerância de efeitos negativos e efeito de 

fortalecimento face ao stresse 
- - .955 

Aceitação positiva da mudança e às relações seguras .045 .222 .001* 

Influências Espirituais - - .748 

* p ≤ .05 
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A dimensão da resiliência confiança nos instintos, tolerância de efeitos negativos e 

efeito de fortalecimento face ao stresse parece predizer positivamente a adaptação pessoal-

emocional (r2 = .127; β = .226; p = .011). O mesmo não acontece com a dimensão da resiliência 

competência pessoal, elevados padrões, controlo e tenacidade, a qual prediz de forma 

negativa a dimensão adaptação pessoal-emocional (r2 = .104; β = -.484; p = .001) (Tabela 9). 

 

 

Tabela 9. 

Resumo do modelo de análises de regressão linear: Adaptação Pessoal-Emocional 

Variáveis Independentes 
R2 

ajustado 
β p 

Competência pessoal, elevados padrões, controlo e tenacidade .104 -.484 .001* 

Confiança nos instintos, tolerância de efeitos negativos e efeito de 

fortalecimento face ao stresse 
.127 .226 .001* 

Aceitação positiva da mudança e às relações seguras - - .843 

Influências Espirituais - - .261 

* p ≤ .05 

 

 

Quanto à variável adaptação ao estudo, as análises apontam um efeito preditor positivo 

com a dimensão da resiliência competência pessoal, elevados padrões, controlo e tenacidade 

(r2 = .179; β = .428; p = .001) (Tabela 10). 

 

 

 

 



72 
 

Tabela 10. 

Resumo do modelo de análises de regressão linear: Adaptação ao Estudo 

Variáveis Independentes 
R2 

ajustado 
β p 

Competência pessoal, elevados padrões, controlo e tenacidade .179 .428 .001* 

Confiança nos instintos, tolerância de efeitos negativos e efeito de 

fortalecimento face ao stresse 
- - .074 

Aceitação positiva da mudança e às relações seguras - - .576 

Influências Espirituais - - .684 

* p ≤ .05 

 

Por fim, no que diz respeito à dimensão de resiliência influências espirituais e à 

dimensão adaptação institucional, não foram encontrados valores estatisticamente 

significativos nos modelos de regressão para se observar um efeito preditor. 

 

Discussão 

O presente estudo tem como objetivo primordial analisar a relação entre a resiliência do 

estudante e a sua adaptação ao ES. 

Relativamente à associação entre a adaptação ao ES e a resiliência dos estudantes, os 

resultados indicam a existência de correlações negativas e significativas entre as dimensões da 

escala de adaptação ao ensino superior projeto de carreira e adaptação pessoal-emocional e 

as dimensões da escala de resiliência. Em contrapartida, verificam-se correlações positivas e 

significativas no caso da dimensão adaptação social com as dimensões competência pessoal, 

elevados padrões, controlo e tenacidade e aceitação positiva da mudança e às relações 

seguras; na mesma linha, a adaptação ao estudo correlaciona-se de forma positiva com as 
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dimensões competência pessoal, elevados padrões, controlo e tenacidade, confiança nos 

instintos, tolerância de efeitos negativos e efeito de fortalecimento face ao stresse e 

aceitação positiva da mudança e às relações seguras. Quanto à adaptação institucional, não 

se verificaram diferenças estatisticamente significativas para com qualquer dimensão da escala 

de resiliência. Desta forma, confirma-se parcialmente a hipótese enunciada de que a adaptação 

ao ensino superior se relaciona positivamente com a resiliência dos estudantes universitários. 

A literatura aponta que caraterísticas prévias dos estudantes influenciam a sua integração social, 

desenvolvimento pessoal, compromisso e realização académica. Sob a perspetiva de Garcia e 

Boruchovitch (2014) estudantes resilientes têm mais disposição para persistir em tarefas 

académicas mesmo perante a frustração, desenvolvem soluções criativas para os problemas, 

apresentam um adequado desempenho escolar, relações interpessoais positivas e habilidade 

para a resolução de conflitos. 

No que respeita à variância da adaptação ao ensino superior em função da idade, os 

resultados apresentam uma correlação negativa e significativa entre as dimensões adaptação 

social e adaptação institucional e a variável sociodemográfica idade. Por outro lado, não se 

encontram valores estatisticamente significativos entre a idade e as dimensões projeto de 

carreira, adaptação pessoal-emocional e adaptação ao estudo. Assim, é rejeitada a hipótese 

colocada inicialmente de que idade dos estudantes se relacionaria de forma positiva com a sua 

adaptação. Geralmente, a investigação na área constata que alunos mais velhos se encontram 

melhor ajustados, nos domínios pessoal/emocional, estudo, carreira e institucional (Botto, 

2013; Fernandes, 2011; Freitas et al., 2007; Porta-Nova, 2009; Soares et al., 2011), enquanto 

alunos mais novos apresentam uma melhor adaptação na espera interpessoal e social  (Freitas 

et al., 2007; Santos, Salgado, Barreto, Martins, & Dores, 2010). No entanto, existem estudos 

em que também não foi encontrada uma relação entre a adaptação académica e a idade, como 

é o caso de Tavares (2012). 
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No que concerne à variância da adaptação ao ensino superior em função do sexo, os 

dados obtidos revelam que o sexo feminino parece destacar-se de forma geral na adaptação ao 

ensino superior. Ainda assim, somente se verificaram diferenças estatisticamente significativas 

na dimensão adaptação pessoal-emocional, favorecendo o sexo masculino, dados que estão 

em consonância com a maior parte dos estudos. De facto, o sexo tem sido descrito como uma 

das variáveis pessoais que marcam diferenças no acesso e adaptação ao ES (Saavedra et al., 

2011), embora não haja consistência nos resultados. A generalidade dos estudos evidencia uma 

melhor adaptação ao ES por parte do sexo masculino (Fernandes, 2011; Kyalo & Chumba, 

2011; Porta-Nova, 2009; Soares et al., 2011), enquanto há algumas investigações que indicam 

o contrário, destacando o sexo feminino (Granado et al., 2005; Strahan, 2003). Em 

contrapartida, outros estudos apontam a ausência de diferenças significativas entre os sexos 

(Costa, 2008; Seco et al., 2005). De entre os vários campos da adaptação, as pesquisas salientam 

que os estudantes do sexo masculino se encontram melhor adaptados a nível pessoal e 

emocional (Kyalo & Chumba, 2011; Seco et al., 2005; Soares et al., 2011) e que, por seu turno, 

estudantes do sexo feminino apresentam melhores estratégias e competências de estudo, hábitos 

de trabalho, gestão de tempo e recursos de aprendizagem, ou seja, melhor adaptação académica 

e rendimento universitário (Moutinho, 2017; Pereira, 2016; Soares et al., 2011; Tavares, 2014; 

Valadas et al., 2014). De forma geral, confirma-se a hipótese formulada, uma vez que não 

existiram diferenças acentuadas entre sexos no presente estudo. 

Outro dos objetivos particulares deste estudo foi a variância da adaptação ao ensino 

superior em função das habilitações académicas dos pais. De um modo geral, os resultados 

demonstram a inexistência de valores estatísticos significativos da variável sociodemográfica 

habilitações académicas dos pais face às dimensões da escala de adaptação ao ensino 

superior, tanto no que diz respeito às habilitações académicas do pai como às habilitações 

académicas da mãe. Especial atenção tem sido colocada sobre a escolaridade dos pais como 
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variável que influencia o percurso académico, dado que a existência de um dos progenitores 

com educação ao nível superior favorece o acesso ao mundo universitário (Balsa et al., 2001). 

De igual modo, também Dias (2015) concluiu que estudantes de famílias com menos recursos 

socioculturais ou sem frequência ao nível superior apresentam maiores dificuldades na sua 

adaptação e sucesso académicos. Independentemente dos resultados da maioria da literatura, no 

presente estudo não foi encontrada relação alguma entre as variáveis e portanto a hipótese é 

rejeitada, o que pode ter sido influenciado pelo facto de somente uma pequena percentagem das 

figuras parentais dos participantes terem frequentado o ES (16,6% dos pais e 15,2% das mães). 

Por último, foi analisado o efeito preditor da resiliência na adaptação ao ES. Neste 

sentido, constatam-se vários efeitos de predição, como é o caso da dimensão competência 

pessoal, elevados padrões, controlo e tenacidade que prediz de forma negativa projeto de 

carreira e adaptação pessoal-emocional, mas prediz positivamente a dimensão a adaptação 

ao estudo. Por outro lado, a dimensão confiança nos instintos, tolerância de efeitos negativos 

e efeito de fortalecimento face ao stresse parece predizer positivamente a adaptação pessoal-

emocional. Já a dimensão aceitação positiva da mudança e às relações seguras parece 

predizer de forma positiva a dimensão adaptação social e de forma negativa a dimensão 

projeto de carreira, resultados que parecem transmitir que, quanto mais elevada é a aceitação 

da mudança e o estabelecimento de novos vínculos sociais, menor é o envolvimento com a 

escolha vocacional (projeto de carreira). Não foram encontrados valores significativos 

relativamente à dimensão adaptação institucional, bem como a dimensão da resiliência 

influências espirituais não exerceu um efeito preditor em nenhuma das variáveis, enquanto no 

estudo de Carlotto, Teixeira e Dias (2015) estas se associaram negativamente com a adaptação 

ao ES. Estas conclusões parecem significar que somente algumas dimensões da resiliência, 

nomeadamente a competência pessoal, elevados padrões, controlo e tenacidade, a confiança nos 

instintos, tolerância de efeitos negativos e efeito de fortalecimento face ao stresse e a aceitação 
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positiva da mudança e às relações seguras auxiliam em alguns parâmetros da adaptação ao ES, 

o que nos leva a confirmar parcialmente a hipótese enunciada, tal como aconteceu no primeiro 

objetivo. A contribuição da resiliência para fatores que favorecem a adaptação e o sucesso 

académicos é frequentemente comprovada, através do desenvolvimento de condutas saudáveis, 

bem-estar psicológico e níveis positivos de regulação emocional e de satisfação com a vida 

(Benetti & Crepaldi, 2012; Limonero et al., 2012). Em consonância, Southwick e Charney 

(2018) consideram que a promoção da resiliência pode ser a chave para desenvolver indivíduos 

autónomos, responsáveis e perseverantes, habilidades importantes a reter ao longo do processo 

desafiante que é a adaptação académica (Oliveira & Machado, 2011; Tomás et al., 2014). De 

acordo com diversos autores (Mazé & Verlhiac, 2013; Seco et al., 2005; Soares et al., 2011), o 

sucesso na adaptação académica dependerá sempre da qualidade das características 

desenvolvimentais do estudante (e.g. grau de autonomia e maturidade psicológica), dos seus 

recursos pessoais (e.g. expectativas, estratégias de coping e características da personalidade), 

dos seus sistemas de suporte (e.g. família, grupo de pares e professores), do apoio do corpo 

docente e da instituição de ensino. 

 

Implicações práticas, limitações e pistas futuras 

Tendo como ponto de partida os resultados obtidos, importa salientar as implicações 

práticas e algumas limitações decorrentes da investigação, assim como citar pistas futuras. 

Na medida em que o desenvolvimento da resiliência é um fator protetor determinante 

para um crescimento saudável, urge a necessidade de investimento em estudos de intervenção 

que contribuam para a construção de evidências científicas focadas no desenvolvimento da 

resiliência. No âmbito das implicações práticas seria pertinente a utilização dos dados da 

investigação para programas de intervenção em contexto académico direcionado aos estudantes 

universitários, já que as instituições de ensino funcionam como tutoras da resiliência. Com vista 
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à promoção da resiliência e da motivação, para adaptação e superação das adversidades 

inerentes aos múltiplos desafios que o ingresso e a permanência no ES acarretam, seria 

relevante a inclusão desta temática na formação e na educação de forma permanente. A 

instituição de ensino pode colaborar na adaptação e transição ao incentivar a criação de espaços 

colaborativos para que os alunos compartilhem as suas experiências, integrar a história 

antecedente do aluno na formação profissional e adotar estratégias de aprendizagem.  

 Ao longo do processo de investigação verificaram-se algumas limitações inerentes ao 

estudo que importam ser referidas. Primeiramente, os instrumentos de autorrelato utilizados na 

recolha de dados podem ter contribuído para desejabilidade social. Além disso, observa-se uma 

disparidade na amostra, uma vez que esta não representa a realidade portuguesa, não só devido 

à localização geográfica, como em torno das variáveis sociodemográficas questionadas: idade, 

sexo, ano curricular e habilitações académicas dos pais. É possível verificar a predominância 

do sexo feminino e do 1º ano de licenciatura, os participantes não estão distribuídos 

uniformemente por todas as idades e há poucos de idade mais avançada, havendo ainda um 

número reduzido de pais com habilitações académicas ao nível superior. O facto de a 

investigação ser de caráter transversal representa outra limitação, uma vez que impossibilita o 

estabelecimento de relações causa e efeito entre as variáveis. 

Ainda que exista uma produção científica alargada acerca das questões em torno da 

adaptação ao ES, verificou-se que ainda existe uma escassez de informação sobre o efeito da 

resiliência no percurso académico. Considerando os nossos resultados e as conclusões de 

estudos anteriormente realizados, revela-se crucial a realização de investigações mais 

aprofundadas e que explorem em concreto a relação entre estas duas variáveis. Nesta linha, 

como pistas futuras, importa aludir à realização de investigações posteriores que adotem um 

cariz longitudinal e à extensão da recolha de dados a outras áreas geográficas do país. Ademais, 

com vista à obtenção de resultados mais significativos, demonstra-se relevante ampliar a faixa 
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etária da amostra, bem como adicionar novas variáveis sociodemográficas, nomeadamente o 

nível socioeconómico e o local de residência, assim como outro tipo de variáveis 

pessoais/contextuais, tal como as relações interpessoais, o suporte social e a análise de 

comportamentos de risco. 

 

Referências Bibliográficas 

Ainsworth, M. S. (1989). Attachments beyond infancy. American Psychologist, 44(4), 709. 

Aldridge, J. M., Fraser, B. J., Fozdar, F., Ala’i, K., Earnest, J., & Afari, E. (2016). Students’ 

perceptions of school climate as determinants of wellbeing, resilience and identity. 

Improving Schools, 19(1): 5-26. doi: 10.1177/1365480215612616 

Almeida, L. S., Araújo, A. M., & Martins, C. (2016). Transição e adaptação dos alunos do 1º 

ano: Variáveis intervenientes e medidas de atuação. In L. S. Almeida, & R. Vieira de 

Castro (Orgs.), 1.º Seminário “Ser estudante no Ensino Superior: O caso dos estudantes 

do 1º ano” (pp. 146-164). Braga: Universidade do Minho, Centro de Investigação em 

Educação.  

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders DSM-5 (5th ed.). Arglinton: American Psychiatric Association. doi: 

http://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596.744053  

Angst, R. (2009). Psicologia e Resiliência: Uma revisão de literatura. Psicologia Argumento, 

27(58), 253-260. 

Araújo, A. M., Almeida, L. S., Ferreira, J. A., Santos, A. A., Noronha, A. P., & Zanon, C. 

(2014). Questionário de Adaptação ao Ensino Superior (QAES): Construção e validação 

de um novo questionário. Psicologia, Educação e Cultura, 18(1), 131-145. 

Araújo, A. M., Costa, A. R., Casanova, J. R., & Almeida, L. S. (2014). Questionário de 

Perceções Académicas – Expectativas: Contributos para a sua validação interna e 



79 
 

externa. Revista E-Psi: Revista Eletrónica de Psicologia, Educação e Saúde, 4(1), 156-

178.  

Araújo, A. M., Santos, A. A., Noronha, A. P., Zanon, C., Ferreira, J. A., Casanova, J. R., & 

Almeida, L. S. (2016). Dificuldades antecipadas de adaptação ao ensino superior: um 

estudo com alunos do primeiro ano. Revista de Estudios e Investigacion en Psicología 

e Educación, 3(2), 102-111. 

Arnett, J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through 

the twenties. American Psychologist, 55(5), 469–480. doi: http://doi.org/10.1037/0003-

066X.55.5.469  

Arnett, J. J. (2004). Emerging adulthood: The winding road from the late teens through the 

twenties. New York: Oxford University Press. 

Arnett, J. J. (2007). Emerging adulthood: what is it, and what is it good for?. Child Development 

Perspectives, 1(2), 68-73. 

Balsa, C., Simões, J. A., Nunes, P., Carmo, R., & Campos, R. (2001). Perfil dos estudantes do 

ensino superior: Desigualdades e diferenciação (CEOS, Inquéritos, V.1). Lisboa: 

Edições Colibri. 

Barreira, D. D., & Nakamura, P. A. (2006). Resiliência e a auto-eficácia percebida: Articulação 

entre conceitos. Aletheia, 23, 75-80.  

Benetti, I. C., & Crepaldi, M. A. (2012). Resiliência revisitada: Uma abordagem para 

principiantes. Revista Electrónica de Investigación y Docencia, 7(1),7-30. 

Bento, R. D. C. P. (2017). Bem-estar psicológico em estudantes do 1º ano do ensino superior: 

relação com um programa de tutoria, a atividade física e a perceção de suporte social 

(Dissertação de Mestrado). Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real. 



80 
 

Blinn-Pike, L., Worthy, S., Jonkman, J., & Smith, G. (2008). Emerging adult versus adult status 

among college students: Examination of explanatory variables. Adolescence, 43(171), 

577-591. 

Botto, S. F. V. D. (2013). Vinculação em jovens adultos: processo de individuação em contexto 

universitário (Dissertação de Mestrado). Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

Vila Real.  

Bowlby, J. (1976). A natureza da ligação da criança com a mãe. In L. Soczka (Ed,), As Ligações 

Infantis (pp. 105-153). Lisboa: Livraria Bertrand. 

Cabral, B. M., & Mineiro, J. (2015), Desobedecer à Praxe. Porto: Deriva Editores.  

Carlotto, R., Teixeira, M. A., & Dias, A. C. (2015). Adaptação académica e coping em 

estudantes universitários. Psico-USF, 20(3), 421-432. 

Carmona, V. C., Guimarães, Y. B. T., & Rodrigues, L. C. (2013). Resiliência Organizacional: 

Uma Meta-Análise da Produção Científica Nacional. Universidade Nove de Julho, 

Brasil. 

Casanova, J. R., & Almeida, L. S. (2016). Diversidade de públicos no Ensino Superior: 

Antecipando riscos na qualidade da adaptação e do sucesso académico em estudantes 

do 1.º ano. Psicologia, Educação e Cultura, XX(1), 27-45. 

Caspi, A. (2002). Social selection, social causation and developmental pathways: Empirical 

strategies for better understanding how individuals and environments are linked across 

the life course. In L. Pulkkinen & A. Caspi (Eds.), Paths to successful development: 

Personality in the life course (pp. 281 – 301). Cambridge, UK: Cambridge University 

Press. 

Castanheira, F. (2013). A Relação entre a Resiliência e a Vulnerabilidade ao Stresse: estudo 

numa organização de práticas positivas (Tese de Mestrado). Instituto Superior de 

Línguas e Administração, Leiria. 



81 
 

Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The 

Connor–Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18(2), 76–82. 

doi:10.1002/da.10113 

Costa, S. I. F. C. (2008). Saúde e bem-estar na transição para o ensino superior: Influência 

dos estilos de vida nos processos de adaptação (Dissertação de Mestrado). Universidade 

do Algarve, Algarve.  

Crockett, L. J., Iturbide, M. I., Torres-Stone, R. A., McGinley, M., Raffaelli, M., & Carlo, G. 

(2007). Acculturative stress, social support, and coping: Relations to psychological 

adjustment among Mexican American college students. Cultural Diversity and Ethnic 

Minority Psychology, 13(4), 347-355. 

Dias, D. (2015). Democratização versus massificação: Um olhar do acesso ao sucesso. In CNE 

(Ed.), Acesso ao Ensino Superior: Desafios para o século XXI (pp. 68-77). Lisboa: 

Conselho Nacional de Educação. 

Duran, N. O., & Yüksel, A. (2011). The effects of coping humor and gender on college 

adjustment in turkish freshmen. Education, 130(3), 470-478. 

Dyson, R., & Renk, K. (2006). Freshmen adaptation to university life: Depressive symptoms, 

stress, and coping. Journal of Clinical Psychology, 62(10), 1231-1244. 

Faria, J., & Ribeiro, M. T. (2008). Tradução e adaptação da CD-RISC à População 

Portuguesa. Lisboa: Faculdade de Psicologia de Lisboa, Trabalho não publicado.  

Fernandes, V. M. P. (2011). Adaptação académica e auto-eficácia em estudantes universitários 

do 2º ciclo de estudos (Dissertação de Mestrado). Universidade Fernando Pessoa, Porto.  

Fleming, M. (2005). Entre o medo e o desejo de crescer: Psicologia da adolescência. Porto: 

Edições Afrontamento. 

Franco, A. R., Almeida, L. S., & Saiz, C. (2014). Pensamiento crítico: Reflexión sobre su lugar 

en la Enseñanza Superior. Educatio Siglo XXI, 32(2), 81-96. 



82 
 

Freitas, H. C. N. M., Raposo, N. A. V., & Almeida, L. S. (2007). Adaptação do estudante ao 

ensino superior e rendimento académico: Um estudo com estudantes do primeiro ano 

de enfermagem. Revista Portuguesa de Pedagogia, 41, 179-188.  

Furnham, A., Chamorro-Premuzic, T., & McDougall, F. (2003). Personality, cognitive ability, 

and beliefs about intelligence as predictors of academic performance. Learning and 

Individual Differences, 14, 49-66. doi:10.1016/j.lindif.2003.08.002 

Garcia, N. R., & Boruchovitch, E. (2014). Atribuições de causalidade para o desempenho 

escolar e resiliência em estudantes. Psico-USF, 19(2), 277-286. doi: 10.1590/1413-

82712014019002003 

Granado, J. I. F., Santos, A. A., Almeida, L. S., Soares, A. P., & Guisande, M. A. (2005). 

Integração académica de estudantes universitários: Contributos para a adaptação e 

validação do QVA-r no Brasil. Psicologia e Educação, 4, 31-41.  

Infante, F. (2005). A resiliência como processo: Uma revisão da literatura recente. In A. Mellilo, 

E. Ojeda e colaboradores (Eds.), Resiliência, descobrindo as próprias fortalezas (pp. 

23-38). Porto Alegre: Editora Artmed. 

Kyalo, P. M., & Chumba, R. J. (2011). Selected factors influencing social and academic 

adjustment of undergraduate students of Egerton University: Njoro campus. 

International Journal of Business and Social Science, 18, 274-290.  

Li, M. H. (2008). Relationships among stress coping, secure attachment, and the trait of 

resilience among Taiwanese College students. College Student Journal, 42(2), 312-325. 

Lillis, M. P. (2012). Faculty emotional intelligence and student-faculty interactions: 

Implications for student retention. Journal of College Student Retention: Research, 

Theory & Practice, 13, 155-178. doi: 10.2190/CS.13.2.b   

Limonero, J. T., Tomás-Sábado, J., Fernández-Castro, J., Gómez-Romero, M. J., & 

Ardilla-Herrero, A. (2012). Estrategias de afrontamiento resilientes y regulación 



83 
 

emocional: Predictores de satisfacción con la vida. Behavioral Psychology/Psicologia 

Conductual, 20(1), 183-196. 

Madeira, S. (2013). Relação entre as características da situação vivida, suporte social e 

resiliência, após a vivência de um acontecimento potencialmente traumático 

(Dissertação de Mestrado). Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia, Lisboa. 

Marôco, J. (2010). Análise de equações estruturais: Fundamentos teóricos, software & 

aplicações. Pêro Pinheiro: ReportNumber, Lda. 

Masten, A. S., & Powell, J. L. (2003). A resilience framework for research, policy, and practice. 

In S. S. Luthar (Ed.), Resilience and vulnerability. Adaptation in the context of 

childhood adversities (pp. 1-25). Cambridge: Cambridge University Press. 

Mazé, C., & Verlhiac, J. F. (2013). Stress et stratégies de coping d’étudiants en première année 

universitaire: Rôles distinctifs de facteurs transactionnels et dispositionnels. 

Psychologie Française, 2, 89-105. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.psfr.2012.11.001 

Mendes, J. M., Duarte, M., Araújo, P., & Lopes, R. (2013). Violência e relações de intimidade 

no ensino superior em Portugal: Representações e práticas. Teoria & Sociedade, 21(2), 

87-112.  

Monteiro, S., Tavares, J., & Pereira, A. (2009). Adultez emergente: Na fronteira entre a 

adolescência e a adultez. Revista @mbienteeducação, 2(1), 129-137. 

Moutinho, P. (2017). Efeitos de um programa de tutoria na sintomatologia psicopatológica, 

perceção de suporte social e otimismo de jovens universitários (Dissertação de 

Mestrado). Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real. 

Ogushi, M. M. P., & Bardagi, M. P. (2015). Reflexões sobre a relação estudante-universidade 

a partir de uma experiência de atendimento em orientação profissional. Extensio: 

Revista Eletrônica de Extensão, 12(19), 33–50. doi:10.5007/1807-

0221.2015v12n19p33  



84 
 

Oliveira, M. F., & Machado, T. S. (2011). Tradução e validação da Escala de Resiliência para 

Estudantes do Ensino Superior. Análise Psicológica, 29(4), 579-591. 

Pereira, J. M. D. (2016). Perceção de apoio social, adaptação ao ensino superior e bem-estar 

subjetivo (Dissertação de Mestrado). Universidade de Coimbra, Coimbra. 

Pesce, R., Assis, S., Santos, N., & Oliveira, R. (2004). Risco e protecção: Em busca de um 

equilíbrio promotor de resiliência. Psicologia Teoria e Pesquisa, 20(2), 135-143.  

Porta-Nova, R. (2009). Adaptabilidade, competências pessoais e bem-estar psicológico de 

jovens do ensino superior na área das ciências da saúde. (Dissertação de Mestrado). 

Universidade do Porto, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto. 

Ravert, R. D. (2009). You’re only young once: Things college students report doing now before 

it is too late. Journal of Adolescent Research, 24(3), 376-396. 

Ribeiro, F. B., Cabreira, C., Silva, A. P., & Cravino, J. P. (2017). Intervir para reduzir o 

abandono: Recursos, respostas institucionais e intervenção em situações de risco de 

abandono na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. In L. S. Almeida & R. V. 

de Castro, Ser estudante no ensino superior: as respostas institucionais à diversidade 

de públicos (pp. 177-196). Braga: Centro de Investigação em Educação (CIEd) e 

Instituto de Educação, Universidade do Minho. 

Rosa-Rodríguez, Y., Cartagena, N., Peña, Y., Berrios, A., & Osorio, N. (2015). Dimensiones 

de bienestar psicológico y apoyo social percibido con relación al sexo y nivel de estudio 

en universitarios. Avances en Psicología Latinoamericana, 33(1), 31-43. doi: 

dx.doi.org/10.12804/apl33.01.2015.03. 

Rutter, M. (2007). Resilience, competence and coping. Child Abuse & Neglect, 31, 205-209. 

Saavedra, L., Vieira, C. M., Araújo, A. M., Faria, L., Silva, A. D., Loureiro, T., & Taveira, M. 

C. (2011). (A)Simetrias de género no acesso às Engenharias e Ciências no Ensino 

Superior Público. Ex-aequo, 23, 163-177. 



85 
 

Santos, A., Salgado, A., Barreto, J. F., Martins, H., & Dores, A. R. (2010). Problem-Based 

Learning e suas implicações: Breve revisão teórica. In I Congresso Internacional da 

Saúde Gaia-Porto. Instituto Politécnico do Porto, Escola Superior de Tecnologia da 

Saúde do Porto-Politema. 

Santos, B. (2014). Relação entre a perceção das atitudes parentais, a capacidade de resiliência 

e a motivação para a aprendizagem em adolescentes (Dissertação de Mestrado). 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real. 

Seco, G., Pereira, I., Dias, I., Casimiro, M., & Custódio, S. (2005). Para uma abordagem 

psicológica da transição do ensino secundário para o ensino superior: Pontes e alçapões. 

Psicologia e Educação, 4, 7-21.  

Silva, E., & Tucci, A. (2016). Padrão de consumo de álcool em estudantes universitários 

(calouros) e diferença entre os gêneros. Temas em Psicologia, 24, 313-323. 

doi:10.9788/TP2016.1-21  

Soares, A. P., Almeida, L. S., & Guisande, M. A. (2011). Ambiente académico y adaptación a 

la Universidad: Un estudio con estudiantes de 1º año de la Universidad do Minho. 

Revista Iberoamericana de Psicologia y Salud, 2, 99-121. 

Soares, A., Guisande, A., & Almeida, L. (2007). Autonomía y ajuste académico: Un estudio 

con estudiantes portugueses de primer año. International Journal of Clinical and Health 

Psychology, 7(3), 753–765.  

Southwick, S., & Charney, D. (2018). Resilience. In Resilience: The Science of Mastering Life’s 

Greatest Challenges (p. I). Cambridge: Cambridge University Press. doi: 

10.1017/9781108349246 

Starr, R., Newfrock, J., & Delurey, M. (2003). Enterprise resilience: Managing risk in the 

networked economy. Strategy and Business, 30, 70-79. 



86 
 

Strahan, E. Y. (2003). The effects of social anxiety and social skills on academic performance. 

Personality and Individual Differences, 34, 347-357. doi: 

http://dx.doi.org/10.1016/S0191-8869(02)00049-1 

Tavares, D. M. (2012). Adaptação ao ensino superior e otimismo em estudantes do 1º ano 

(Dissertação de Mestrado). Universidade Fernando Pessoa, Porto. 

Tavares, C. (2014). Adaptação ao Ensino Superior, personalidade e otimismo em estudantes 

universitários do 1º ciclo de estudos (Dissertação de Mestrado). Universidade Fernando 

Pessoa, Porto. 

Thurber, C., & Walton, E. (2012). Homesickness and adjustment in university students. Journal 

of American College Health, 60(5), 415–9. doi: 

http://doi.org/10.1080/07448481.2012.673520.  

Tognoli, J., Thurber, C., Walton, E., Stroebe, M., van Vliet, T., Hewstone, M., … Bromnick, 

R. (2007). Homesickness in University Students: The Role of Multiple Place 

Attachment. British Journal of Psychology, 22(3), 425–441. doi: 

http://doi.org/10.1016/j.chc.2007.05.003 

Tomás, R. A., Ferreira, J. A., Araújo, A. M., & Almeida, L. S. (2014). Adaptação pessoal e 

emocional em contexto universitário: O contributo da personalidade, suporte social e 

inteligência emocional. Revista Portuguesa de Pedagogia, 48(2), 87–107 

doi:10.14195/1647-8614_48-2_5 

Tosevski, D., Milovancevic, M., & Gajic, S. (2010). Personality and psychopathology of 

university students. Psychopathology of university students, 23, 48-52. 

doi:10.1097/YCO.0b013e328333d625 

Valadas, S. T., Araújo, A. M., & Almeida, L. S. (2014). Abordagens ao estudo e sucesso 

académico no ensino superior. Revista E-Psi, 4(1), 47-67. 



87 
 

Vieira de Castro, R., & Almeida, L. S. (2016). Ser estudante no Ensino Superior: Observatório 

dos Percursos Académicos dos Estudantes da UMinho. In L.S. Almeida, & R. Vieira de 

Castro (Orgs.), 1.º Seminário “Ser estudante no Ensino Superior: O caso dos estudantes 

do 1º ano” (pp. 1-14). Braga: Universidade do Minho, Centro de Investigação em 

Educação. 

Wintre, M., & Sugar, L. (2000). Relationships with parents, personality, and the university 

transition. Journal of College Student Development, 41(2), 202-214. 

Yang, C., Sharkey, J. D., Reed, L. A., Chen, C., & Dowdy, E. (2018). Bullying victimization 

and student engagement in elementary, middle, and high schools: Moderating role of 

school climate. School Psychology Quarterly, 33(1), 54-64. doi: 10.1037/spq0000250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Referências Gerais 

Albornoz, A., Garcia, C., & Bandeira, D. (2010). Eventos de vida: Investigações sobre a 

violência sexual contra crianças e adolescentes. Interamerican Journal of Psychology, 

44(3), 489–497. 

 Araújo, A. M., Costa, A. R., Casanova, J. R., & Almeida, L. S. (2014). Questionário de 

Perceções Académicas – Expectativas: Contributos para a sua validação interna e 

externa. Revista E-Psi: Revista Eletrónica de Psicologia, Educação e Saúde, 4(1), 156-

178.  

Arnett, J. J. (2005). The developmental context of substance use in emerging adulthood. Journal 

of Drug Issues, 35, 235-253. 

Binelli, C., Ortiz, A., Muñiz, A., Gelabert, E., Ferraz, L., Filho, A., … Martín-santos, R. (2012). 

Eventos negativos na infância e ansiedade social em estudantes universitários. Revista 

Brasileira de Psiquiatria, 34(1), S76–80.  

Bonanno, G. A. (2004). Loss, Trauma, and Human Resilience: Have We Underestimated the 

Human Capacity to Thrive After Extremely Aversive Events?. American Psychologist, 

59(1), 20–28. doi: https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.1.20  

Camargo, I. M., Fernandes, M. N., Yakuwa, M. S., Carvalho, A. M., Santos, P. L., Gherardi-

Donato, E. C., & Mello, D. F. (2017). Resiliência em crianças e adolescentes vítimas de 

estresse precoce e maus-tratos na infância. SMAD Revista Eletrônica Saúde Mental 

Álcool e Drogas (Edição em Português), 13(3), 156-166. 

Costa, V., & Sani, A. (2007). Sintomatologia de pós-stresse traumático em crianças expostas a 

violência interparental. Revista da Faculdade de Ciências da Saúde, 4, 284-290. 

Credé, M., & Niehorster, S. (2012). Adjustment to college as measured by the Student 

Adaptation to College Questionnaire: A quantitative review of its structure and 



89 
 

relationships with correlates and consequences. Educational Psychology Review, 24, 

133-165. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10648-011-9184-5 

Diehl, M., Hay, E. L., & Chui, H. (2012). Personal risk and resilience factors in the contexto of 

daily stress. Annual review of gerontology & geriatrics, 32(1), 251. doi:10.1891/0198-

8794.32.251 

Flouri, E., & Panourgia, C. (2011). Adverse life events and emotional and behavioral problems 

in adolescence: The role of non-verbal cognitive ability and negative cognitive errors. 

Journal of Abnormal Child Psychology, 39(5), 695–709. 

Gress-Smith, J. L., Roubinov, D. S., Andreotti, C., Compas, B. E., & Luecken, L. J. (2015). 

Prevalence, severity and risk factors for depressive symptoms and insomnia in college 

undergraduates. Stress and Health: Journal of the International Society for the 

Investigation of Stress, 31(1), 63–70. doi: http://doi.org/10.1002/smi.2509 

Herrenkohl, T. I., Jung, H., Klika, J. B., Mason, W. A., Brown, E. C., Leeb, R. T., & Herrenkohl, 

R. C. (2016). Mediating and moderating effects of social support in the study of child 

abuse and adult physical and mental health. American journal of orthopsychiatry, 86(5), 

573. 

Herrman, H., Stewart, D., Diaz-Granados, N., Berger, E., Jackson, B., & Yuen, T. (2011). What 

Is Resilience?. Canadian Journal of Psychiatry, 56(5), 258-265. 

Huh, H. J., Kim, S. Y., Yu, J. J., & Chae, J. H. (2014). Childhood trauma and adult interpersonal 

relationship problems in patients with depression and anxiety disorders. Annals of 

General Psychiatry, 13, 26. doi: http://doi.org/10.1186/s12991-014-0026-y 

Infurna, M. R., Reichl, C., Parzer, P., Schimmenti, A., Bifulco, A., & Kaess, M. (2016). 

Associations between depression and specific childhood experiences of abuse and 

neglect: A meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 190, 47–55. doi: 

http://doi.org/10.1016/j.jad.2015.09.006 



90 
 

Koller, S., & De Antoni, C. (2011). Violência intrafamiliar: Uma visão ecológica. In S. Koller, 

Ecologia do desenvolvimento humano: Pesquisa e intervenção no Brasil. São Paulo: 

Casa do Psicólogo. 

Marôco, J. (2010). Análise de equações estruturais: Fundamentos teóricos, software & 

aplicações. Pêro Pinheiro: ReportNumber, Lda. 

McCrory, E., De Brito, S. A., & Viding, E. (2010). Research review: The neurobiology and 

genetics of maltreatment and adversity. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 

51(10), 1079-1095. doi:10.1111/j.1469-7610.2010.02271.x 

McLaughlin, K. A. (2016). Future directions in childhood adversity and youth 

psychopathology. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 45(3), 361-382. 

doi:10.1080/15374416.2015.1110823 

Mendes, J. M., Duarte, M., Araújo, P., & Lopes, R. (2013). Violência e relações de intimidade 

no ensino superior em Portugal: Representações e práticas. Teoria & Sociedade, 21(2), 

87-112.  

Oldehinkel, A. J., & Ormel, J. (2014). A longitudinal perspective on childhood adversities and 

onset risk of various psychiatric disorders. European Child & Adolescent Psychiatry, 

641–650. doi: http://doi.org/10.1007/s00787-014-0540-0 

Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (2005). How college afects students: A third decade of 

research. São Francisco: Jossey-Bass. 

Pereira, M., & Monteiro-Ferreira, J. (2003). Stress Traumático: aspectos teóricos e 

intervenção. Lisboa: Climepsi. 

Rutter, M. (2007). Resilience, competence and coping. Child Abuse & Neglect, 31, 205-209. 

Scott, K. M., Von Korff, M., Angermeyer, M. C., Benjet, C., Bruffaerts, R., De Girolamo, G., 

... & Tachimori, H. (2011). Association of childhood adversities and early-onset mental 



91 
 

disorders with adult-onset chronic physical conditions. Archives of General Psychiatry, 

68(8), 838-844. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2011.77 

Sierra, V., & Mesquita, W. (2006). Vulnerabilidades e Fatores de risco na Vida de crianças e 

adolescentes. São Paulo Em Perspectiva, 20(1), 148–155. 

Torres Bernal, A., & Mille, D. (2011). Healing from Trauma: Utilizing Effective Assessment 

Strategies to Develop Accessible and Inclusive Goals. Kairos, Slovenian Journal of 

Psychotherapy, 5. 

Vieira de Castro, R., & Almeida, L. S. (2016). Ser estudante no Ensino Superior: Observatório 

dos Percursos Académicos dos Estudantes da UMinho. In L. S. Almeida, & R. Vieira 

de Castro (Orgs.), 1.º Seminário “Ser estudante no Ensino Superior: O caso dos 

estudantes do 1º ano” (pp. 1-14). Braga: Universidade do Minho, Centro de 

Investigação em Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

ANEXO 1 

1.1 Consentimento Informado 

1.2 Questionário Sociodemográfico 

 

ANEXO 2 

2.1 Pedido de autorização para recolha de dados à instituição de Ensino Superior 

2.2 Parecer da Comissão de Ética da UTAD (1º projeto de investigação) 

2.3 Parecer da Comissão de Ética da UTAD (2º projeto de investigação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
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1.1 Consentimento Informado 

 

 

 

 

 

 

Caro(a) Estudante, 

 

Sou aluna do Mestrado em Psicologia Clínica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro e pretendo realizar o meu projeto de investigação, com vista à obtenção do grau de 

Mestre em Psicologia.  

Esta investigação centra-se em perceber os fatores e acontecimentos que influenciam a 

adaptação ao Ensino Superior e a resiliência dos estudantes universitários. 

Assim, solicito a tua colaboração para o preenchimento do presente questionário, pelo 

que peço que leias com atenção as instruções que vão surgindo. O preenchimento demora cerca 

de 10 minutos. Não existem respostas certas ou erradas, somente pretendo saber o que pensas 

ou sentes em relação a certos assuntos. É importante referir que a participação é anónima e, 

portanto, os dados e resultados serão totalmente confidenciais. Agradeço, desde já, a tua 

disponibilidade. 

 

 

A Investigadora, 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA 

MESTRADO EM PSICOLOGIA CLÍNICA 

 

PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO  

Consentimento Informado 
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1.2 Questionário Sociodemográfico 

 

 

 

1. Sexo                                                     2. Idade                                                    3.  Ano Curricular                                                 

        Masculino          Feminino 

 

4. Habilitações Académicas do Pai 

       Ensino Primário     

       Ensino Básico         

       Ensino Secundário 

       Ensino Superior 

Outra: 

 

5. Habilitações Académicas da Mãe 

       Ensino Primário    

       Ensino Básico         

       Ensino Secundário 

       Ensino Superior 

Outra:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

1º ano da Licenciatura 

2º ano da Licenciatura 

3º ano da Licenciatura 
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2.1 Pedido de autorização para recolha de dados à instituição de Ensino Superior  

Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Ética da Universidade XXXX,   

 

Assunto: Pedido de apreciação sobre protocolo de investigação  

 

No seguimento da elaboração de um projeto de investigação a decorrer no âmbito do 2º  

ciclo de Psicologia Clínica, na qualidade de aluna, Cláudia Raquel Pereira Teixeira, sob 

orientação da Professora Doutora Maria Cristina Quintas Antunes, da Escola Superior de Saúde 

e do Professor Doutor Ricardo Nuno Serralheiro Gonçalves Barroso, da Escola de Ciências 

Humanas e Sociais – Departamento de Educação e Psicologia, da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, vimos por este meio solicitar à Comissão de Ética da Universidade 

XXXX, a apreciação do protocolo de recolha de dados que integra o projeto intitulado: 

Experiências Traumáticas na Infância e Resiliência em Jovens Adultos: Relação com 

a Adaptação ao Ensino Superior, cuja síntese e protocolo seguem anexados a este pedido.  

 

Com os melhores cumprimentos,  

 

 

_________________________________________ 

  

 

Vila Real, XX de XXXX de 2017 
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2.2 Parecer da Comissão de Ética da UTAD (1º projeto de investigação) 
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2.3 Parecer da Comissão de Ética da UTAD (2º projeto de investigação) 

 

 


