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resumo 
 
 

O presente estudo pretende analisar as relações existentes entre o optimismo 
disposicional e a vinculação (à mãe, ao pai, a outra pessoa significativa e 
vinculação global) e a adaptação psicológica e académica na transição para o 
ensino superior.  
Através de um design longitudinal, avaliámos uma amostra de estudantes do 
1.º ano do ensino superior. Um total de 316 estudantes foi avaliado num 
primeiro momento (início do 1.º semestre) e um total de 141 estudantes foi 
avaliado num segundo momento (final do 1.º semestre). O optimismo 
disposicional foi avaliado através do Life Orientation Test – Revised (Scheier, 
Carver, & Bridges, 1994; versão Portuguesa: Monteiro, Tavares, & Pereira, 
2006c) e a vinculação foi avaliada através da Avaliação de Relações 
Significativas (ARS; Monteiro, Tavares, & Pereira, 2006b). A adaptação na 
transição para o ensino superior avaliou-se através de indicadores de saúde 
mental e de rendimento académico. A sintomatologia psicopatológica foi 
avaliada através do Brief Symptom Inventory (BSI; Derogatis, 1982; versão 
Portuguesa: Canavarro, 1999a) e o bem-estar psicológico foi avaliado através 
da Échelle de Mesure des Manifestations du Bien-Être Psychologique 
(EMMBEP; Massé et al., 1998; versão Portuguesa: Monteiro, Tavares, & 
Pereira, 2006a). Os estudantes forneceram ainda indicadores de rendimento 
académico (n. º de disciplinas realizadas no 1. º semestre e a respectiva média 
global). 
Os principais resultados são: (a) o estudante do 1.º ano apresenta níveis de 
sintomatologia psicopatológica mais elevados do que a população normal e 
níveis de bem-estar psicológico mais reduzidos do que a população utilizada 
no estudo do instrumento de avaliação do bem-estar psicológico, no início e no 
final do 1.º semestre; (b) o estudante optimista demonstra uma melhor 
adaptação psicológica e académica, no início e no final do 1.º semestre; (c) o 
estudante com estilo de vinculação seguro (mãe, pai, outra pessoa significativa 
e vinculação global) demonstra os níveis mais reduzidos de sintomatologia 
psicopatológica, no início e no final do 1.º semestre; (d) o estudante com estilo 
de vinculação preocupado (mãe, pai e vinculação global) demonstra os níveis 
mais elevados de bem-estar psicológico, no início e no final do 1.º semestre (e) 
o estudante com estilo de vinculação seguro (outra pessoa significativa) 
demonstra os níveis mais elevados de bem-estar psicológico, no início e no 
final do 1.º semestre; (f) o estilo de vinculação parece não estar relacionado 
com a adaptação académica; (g) o suporte social medeia os efeitos do 
optimismo disposicional no bem-estar psicológico, no final do 1.º semestre; e 
(h) o suporte social medeia os efeitos da vinculação na sintomatologia 
psicopatológica, no final do 1.º semestre.  
A interpretação dos resultados, bem como as possíveis implicações destes em 
termos de prevenção e intervenção, são discutidos à luz de literatura relevante. 
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abstract 

 

The present study aims to analyse the relationships between dispositional 
optimism and attachment (to the mother, to the father, to other significant and 
global attachment) and psychological and academic adjustment in the transition 
to higher education.  
Using a longitudinal design, a sample of first-year higher education students 
was assessed. A total of 316 students was assessed in a first moment 
(beginning of the 1. º semester) and a total of 141 students was assessed in a 
second moment (ending of the 1.º semester). Dispositional optimism was 
assessed through the Life Orientation Test – Revised (LOT-R; Scheier, Carver, 
& Bridges, 1994; Portuguese version: Monteiro, Tavares, & Pereira, 2006c) and 
attachment was assessed through the Avaliação de Relações Significativas 
(ARS; Monteiro, Tavares, & Pereira, 2006b). The adjustment in the transition to 
higher education was assessed through indicators of mental health and 
academic achievement. Psychopathological symptomatology was assessed 
through the Brief Symptom Inventory (BSI; Derogatis, 1982; Portuguese 
version: Canavarro, 1999a) and psychological well-being was assessed 
through the Échelle de Mesure des Manifestations du Bien-Être Psychologique 
(EMMBEP; Massé et al., 1998; Portuguese version: Monteiro, Tavares, & 
Pereira, 2006a). Students also provided information about their academic 
achievement (n. º of disciplines they were approved in and global mean score 
of those disciplines). 
Main results are: (a) the first year student reports higher levels of 
psychopathological symptomatology than the normal population and lower 
levels of psychological well-being than the population used in the psychometric 
study of the instrument used to assessed psychological well-being, in the 
beginning and ending of the 1.º semester; (b) the optimistic student reports a 
better psychological and academic adjustment, in the beginning and ending of 
the 1.º semester; (c) the student with a secure attachment style (mother, father, 
other significant and global attachment) reports the lowest levels of 
psychopathological symptomatology, in the beginning and ending of the 1.º 
semester; (d) the student with a preoccupied attachment style (mother, father 
and global attachment) reports the highest levels of psychological well-being, in 
the beginning and ending of the 1.º semester; (e) the student with a secure 
attachment style (other significant) reports the highest levels of psychological 
well-being, in the beginning and ending of the 1.º semester; (f) the attachment 
style seems unrelated to the academic adjustment; (g) social support mediates 
the effects of dispositional optimism in psychological well-being, in the ending 
of the 1.º semester; and (h) social support mediates the effects of attachment in 
the psychopathological symptomatology, in the ending of the 1.º semester. 
Results interpretations as well as possible implications to prevention and 
intervention are discussed in light of relevant literature.  
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Desde o início do curso de Mestrado em Psicologia, Área de especialização em 

Mudança e Desenvolvimento em Psicoterapia, em 2002, que nos interessámos pelo campo 

emergente da psicologia positiva, com particular destaque para o conceito de optimismo 

disposicional, que surge como “um dos importantes tópicos de interesse para a ciência 

social positiva” (Peterson, 2000, p. 44). 

Paralelamente, tivémos o privilégio de colaborar num projecto de investigação 

intitulado Um estudo longitudinal sobre a adaptação parental ao nascimento de uma 

criança: Determinantes psicológicos, médicos e sociais, coordenado pela Professora 

Doutora Cristina Canavarro, colaboração esta em parte expressa na Dissertação de 

Mestrado apresentada na Universidade de Lisboa, subordinada ao tema Contextos 

relacionais na adaptação à maternidade. Estudo da influência das relações afectivas com 

os pais durante a infância e adolescência e do suporte social na idade adulta (Monteiro,  

2005). Com esta colaboração, o interesse pela dimensão relacional, já presente desde o 

início da nossa actividade clínica, ocorrido no ano lectivo 2000/2001, ao realizar o estágio 

curricular na Clínica Psiquiátrica dos Hospitais da Universidade de Coimbra, tornou-se 

ainda mais acentuado. Do mesmo modo, a certeza da importância do estabelecimento de 

relações afectivas priveligiadas para o desenvolvimento global do indivíduo e para a sua 

adaptação psicológica, em momentos distintos do ciclo de vida, tornou-se mais evidente.  

Concomintantemente, em Junho de 2003, iniciámos actividade como Bolseira de 

Investigação no âmbito de um projecto coordenado pelo Professor Doutor José Tavares, 

designado Estratégias de Promoção do Sucesso Académico no Ensino Superior, no 

Departamento de Ciências da Educação da Universidade de Aveiro. A este nível, destaco 

sobretudo o trabalho realizado no âmbito da linha de investigação 6 – Promoção do 

Desenvolvimento Pessoal e Educação para a Saúde, coordenada pela Professora Doutora 

Anabela Pereira, em que tive a grata oportunidade de colaborar no desenvolvimento e 

orientação de módulos de formação, com vista à promoção do desenvolvimento pessoal e 

social e educação para a saúde e bem-estar, acessíveis a toda a comunidade académica 

(Monteiro, Pereira, Tavares, & Gomes, 2005; Pereira & Monteiro, 2004; Pereira, Monteiro, 

Gomes, & Tavares, 2005, 2006; Pereira, Monteiro, Santos, & Vagos, 2007) e da disciplina 

de opção livre Estratégias de Promoção do Sucesso Académico no Ensino Superior 

(Tavares et al., 2006). O trabalho aqui realizado permitiu-nos um contacto mais sistemático 
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e aprofundado com a problemática do sucesso académico e com as diferentes estratégias de 

promoção do mesmo em contexto de ensino superior.  

É neste âmbito que surge o presente trabalho. Perante a necessidade de eleger uma 

área a abordar com vista à elaboração da Tese de Doutoramento, a escolha não se afigurou 

muito complicada. Gostaríamos imenso de continuar a trabalhar nas áreas que se vinham a 

revelar de grande interesse, pelo que problemática da relação entre o optimismo 

disposicional, a vinculação e a adaptação na transição para o ensino superior nos pareceu 

um tópico de grande proveito. 

No entanto, a escolha do tema da presente Tese de Doutoramento não se prendeu 

unicamente com questões de motivação e preferência pessoais. Outros motivos estiveram 

na sua base. A estes nos referimos em seguida. 

Efectivamente, o fenómeno do insucesso académico no ensino superior tem 

atingido proporções dramáticas. Os dados publicados pelo Observatório da Ciência e do 

Ensino Superior, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(OCES/MCTES), relativos ao ano de 2004/2005, revelam taxas de insucesso muito 

elevadas e merecedoras de atenção. No ensino superior universitário, a taxa de insucesso 

foi de 32.9% e no ensino superior politécnico foi de 38.2%, sendo de salientar que existem 

instituições com taxas de insucesso superiores aos 50%. Face a estas taxas de insucesso, 

uma necessidade urgente de analisar, avaliar e, essencialmente, de intervir tem-se feito 

notar através dos inúmeros estudos, teóricos e empíricos, que têm vindo a ser realizados 

acerca dos fenómenos do sucesso e insucesso académicos (e.g., Bessa, 2006; Cabral, 2003; 

Correia, 2003; Gonçalves, 2000; Jardim, 2007; Lencastre, Guerra, Lemos, & Pereira, 2000; 

Pereira, 1999, 2005; Pereira, Vaz, Patrício, Campos, & Pereira, 1999; Monteiro, Tavares, 

& Pereira, 2008; Monteiro, Tavares, Pereira, & Silva, 2008; Santos & Almeida, 2001; 

Simão, Santos, & Costa, 2002; Soares, 2003; Tavares, 2002; Tavares, Pereira, et al., 2006; 

Tavares, Santiago, & Lencastre, 1998; Tavares, Santiago, Taveira, Lencastre, & 

Gonçalves, 2000). 

Embora as principais teorias e modelos de adaptação ao ensino superior (e.g., 

Teoria dos Sete Vectores de Chickering, a Teoria do Envolvimento de Astin, o Modelo do 

Abandono Académico de Tinto e o Modelo Institucional de Pascarella) sirvam de base a 

muita desta investigação realizada, a verdade é que grande parte dela não se inscreve de 

forma evidente em nenhum desses quadros de referência. De qualquer forma, quando nos 
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debruçamos sobre a revisão da literatura empírica relativa aos factores associados à 

adaptação ao ensino superior, é possível encontrar duas orientações marcadamente 

distintas (Soares, 2003): uma mais centrada nos factores individuais (associados aos 

estudantes) e outra mais centrada nos factores contextuais (associados às instituições e à 

qualidade das experiências nelas proporcionadas). 

A orientação mais centrada nos factores individuais (associados aos estudantes) 

comporta factores académicos e factores não-académicos. Os primeiros são considerados 

factores importantes na qualidade do processo de adaptação ao ensino superior e nos seus 

resultados, sobretudo no que se refere às dimensões mais académicas e englobam variáveis 

como: aptidões/capacidades e níveis de preparação académica; competências de estudo, 

abordagens ao estudo e à aprendizagem e ansiedade face aos testes; e percepções pessoais 

de competência. Os factores não-académicos relacionam-se com as variáveis psicossociais 

ou não-intelectuais e englobam aspectos como: medidas de personalidade; auto-conceito e 

auto-estima; stress, redes de suporte social e estratégias de coping; e motivações e 

expectativas académicas. A orientação mais centrada nos factores contextuais (associados 

às instituições e à qualidade das experiências nelas proporcionadas), incorpora variáveis 

como: relacionamento com os professores; práticas/estratégias de ensino e clima relacional 

de sala de aula; e relacionamento com os pares e envolvimento em actividades 

extracurriculares.  

Apesar do reconhecimento dos fenómenos do sucesso e insucesso académicos 

como fenómenos complexos, abrangentes e multidimensionais, que têm na sua origem uma 

grande variedade de factores (Alarcão, 2000; Lencastre et al., 2000, Taveira, 2000; Soares, 

2003) e que deverão incluir designadamente dimensões de desenvolvimento pessoal e 

social dos estudantes, a verdade é que a investigação nacional tem acentuado as 

componentes mais académicas (e.g., Almeida, Soares, & Ferreira, 1999; Diniz, 2001; 

Ferreira, Almeida, & Soares, 2001; Santos & Almeida, 2001). É neste contexto que 

consideramos ser pertinente alargar a compreensão do impacto de características 

individuais do jovem estudante, nomeadamente, do optimismo disposicional e das relações 

de vinculação, na adaptação académica e psicológica, demonstrada na transição para o 

ensino superior.  

Contributos importantes para a compreensão do impacto do optimismo 

disposicional na adaptação psicológica e académica do estudante do ensino superior, têm 
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resultado do campo teórico da psicologia positiva. Ao longo dos últimos anos, têm sido 

realizados estudos que visam compreender o papel que o optimismo desempenha na forma 

como os estudantes se adaptam psicologicamente na transição para o ensino superior 

(Aspinwall & Taylor, 1992; Brissete, Scheier, & Carver, 2002; Segerstrom, Taylor, 

Kemeny, & Fahey, 1998; Stewart et al., 1997) e, mais recentemente, na forma como se 

adaptam academicamente (El-Anzi, 2005; Gibb, Zhu, Alloy, & Abramson, 2002; Haynes, 

Ruthig, Perry, Stupnisky, & Hall, 2006; Martin-Frumm, Sarrazin, & Peterson, 2005; 

Robins & Beer, 2001; Ruthig, Perry, Hall, & Hladkyj, 2004; Satterfield, Monahan, & 

Seligman, 1997; Schulman, 1995).  

Simultaneamente, pistas compreensivas igualmente importantes advêm do campo 

teórico da Teoria da Vinculação. Partindo da conceptualização da transição para o ensino 

superior como uma analogia da situação estranha (Bernier, Larose, & Whipple, 2005; 

Kenny, 1987; Kenny & Donaldson, 1991; Lapsley, Varshney, & Aalsma, 2000; Rice, 

FitzGerald, Whaley, & Gibbs, 1995), têm sido realizados estudos com vista a analisar a 

contribuição das relações de vinculação com as figuras parentais na transição para o ensino 

superior (Bernier et al., 2005; Kenny & Donaldson, 1991; Wintre & Yaffe, 2000), também 

em contexto português (Pinheiro, 2004; Seco, Casimiro, Pereira, Dias, & Custódio, 2005).  

É neste encadeamento que desenvolvemos a presente investigação, com o objectivo 

último de contribuir para um maior conhecimento dos factores de vulnerabilidade e de 

protecção envolvidos no processo de adaptação na transição para o ensino superior, mais 

especificamente no que se refere às relações entre o optimismo disposicional e a 

vinculação – à mãe, ao pai e a outra pessoa significativa e vinculação global – e a 

adaptação psicológica e académica demonstrada pelo estudante do 1.º ano da Universidade 

de Aveiro. 

 

O presente trabalho está organizado em duas partes e oito capítulos.  

 A primeira parte engloba questões teóricas e de revisão empírica sobre o contexto 

de transição para o ensino superior, bem como sobre as duas pincipais variáveis em foco 

no nosso estudo: o optimismo disposicional e a vinculação.  

 No Capítulo 1, dedicamos a nossa atenção ao contexto de transição para o ensino 

superior. Partindo da conceptualização do estudante do ensino superior como um adulto 

emergente, reflectimos acerca do ensino superior em Portugal, da definição do (in)sucesso 
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académico e das diferentes estratégias de promoção do sucesso académico no ensino 

superior. Apresentamos ainda as principais grelhas de leitura da adaptação ao ensino 

superior e finalizamos com a conceptualização integrada do processo de transição e 

adaptação ao ensino superior.  

 No Capítulo 2, a nossa atenção é dedicada ao constructo de optimismo em geral e 

de optimismo disposicional em particular. A partir de uma breve introdução ao campo da 

psicologia positiva, debruçamo-nos sobre questões relacionadas com a conceptualização e 

operacionalização do conceito de optimismo, mais especificamente do optimismo 

disposicional. Analisamos ainda as relações existentes entre o optimismo disposicional e o 

bem-estar psicológico e o coping, bem como entre o optimismo disposicional e o suporte 

social. Finalizamos com a análise das relações existentes entre o optimismo disposicional e 

o bem-estar psicológico e o rendimento académico em contexto de transição para o ensino 

superior.  

 No Capítulo 3, começamos por realizar uma breve abordagem aos conceitos básicos 

da Teoria da Vinculação. Em seguida, referimo-nos ao conceito de relações de vinculação 

ao longo do ciclo de vida e ao conceito de vinculação do adolescente e do adulto. É neste 

seguimento que analisamos as relações de vinculação no adolescente e adulto emergente, 

com destaque para a relação entre as tarefas normativas de desenvolvimento neste período 

e as relações de vinculação e para as transformações relacionais que ocorrem nas relações 

com as figuras parentais e com os pares. São ainda explorados os procedimentos de 

avaliação e tipologias das relações de vinculação do adolescente e do adulto. Prosseguimos 

com a análise das relações entre a vinculação e o suporte social, finalizando com a 

conceptualização da transição para o ensino superior como situação estranha e com a 

revisão empírica acerca do papel das relações de vinculação com as figuras parentais neste 

contexto.  

 A segunda parte deste trabalho, constituída por cinco capítulos, descreve a 

contribuição pessoal realizada para a compreensão das relações entre o optimismo 

disposicional, a vinculação e a sintomatologia psicopatológica, o bem-estar psicológico e o 

rendimento académico em situação de transição para o ensino superior.  

 No Capítulo 4, apresentam-se os objectivos e o desenho e tipo de estudo. 

Seguidamente, referimo-nos à selecção dos participantes, à caracterização da amostra nos 

dois momentos de avaliação considerados e aos procedimentos adoptados. Apresentamos 
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ainda a descrição dos instrumentos de avaliação utilizados no presente estudo, assim como 

as análises estatísticas e software empregues.  

 No Capítulo 5, apresentamos os resultados dos estudos de adaptação e/ou 

construção e validação dos seguintes instrumentos de avaliação: Teste de Orientação de 

Vida – Revisto (TOV-R; Monteiro, Tavares, & Pereira, 2006c), Escala de Medida de 

Manifestação de Bem-Estar Psicológico (EMMBEP; Monteiro, Tavares, & Pereira, 2006a) 

e Avaliação das Relações Significativas (ARS; Monteiro, Tavares, & Pereira, 2006b).  

 O Capítulo 6 é dedicado à apresentação e leitura dos resultados, referentes: à 

caracterização do estudante do 1.º ano da Universidade de Aveiro; à relação entre 

optimismo disposicional, sintomatologia psicopatológica, bem-estar psicológico e 

rendimento académico; à relação entre vinculação, sintomatologia psicopatológica, bem-

estar psicológico e rendimento académico; à relação entre suporte social, sintomatologia 

psicopatológica, bem-estar psicológico e rendimento académico; às variáveis preditoras da 

adaptação na transição para o ensino superior; e ao poder mediador do suporte social.  

 O Capítulo 7 é consagrado à discussão dos resultados, seguindo a sequência do 

capítulo anterior.  

 O Capítulo 8 desta tese integra as principais conclusões do estudo, as suas 

limitações, bem como as implicações práticas e a sugestão de alguns tópicos para futuras 

pesquisas, considerando as questões levantadas por este estudo. 
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O presente capítulo inicia-se com a conceptualização do estudante do ensino 

superior como alguém que se insere num novo período desenvolvimental, marcado por 

características próprias e designado de adultez emergente. Em seguida, tecemos algumas 

considerações gerais a respeito do ensino superior em Portugal e procuramos contribuir 

para a conceptualização do (in)sucesso académico. Posteriormente, referimo-nos à 

promoção do sucesso académico no ensino superior, destacando a contribuição dos 

serviços de aconselhamento psicológico em funcionamento neste contexto. Prosseguimos 

com a apresentação das principais teorias e modelos de adaptação ao ensino superior, 

realçando, no campo do desenvolvimento psicossocial, a Teoria dos Sete Vectores de 

Chickering e, no campo das teorias e modelos de impacto, a Teoria do Envolvimento de 

Astin, o Modelo de Abandono Académico de Tinto e o Modelo Institucional de Pascarella. 

Finalizamos com a conceptualização integrada do processo de transição e adaptação ao 

ensino superior, em que nos referimos, entre outras questões, aos factores associados à 

transição e adaptação ao ensino superior e à adaptação psicológica demonstrada neste 

contexto.  

 

1. O adulto emergente como etapa de desenvolvimento humano 

 Partindo das contribuições de Erikson (1950, 1968), Levinson (1978), Keniston 

(1965, 1971) e dos seus próprios trabalhos, Arnett (1997, 1998, 2000a, 2001, 2004, 2006) 

propôs uma nova etapa de desenvolvimento humano que designou de adultez emergente 

(“emerging adulthood”). Este período desenvolvimental, que decorre entre os 18 e os 25 

anos de idade, corresponde a um período distinto dos períodos desenvolvimentais da 

adolescência e da adultez e é marcado predominantemente pela exploração da identidade, 

pela instabilidade, pelo auto-focus, pela vivência do sentimento “in-between” e pelas 

possibilidades (Arnett, 2004, 2006). 

Uma das primeiras contribuições teóricas para a conceptualização desta etapa de 

desenvolvimento humano corresponde aos trabalhos de Erikson (1950, 1968). Apesar do 

autor, na sua teoria sobre o desenvolvimento humano ao longo do ciclo de vida, não ter 

especificado claramente um estádio equivalente ao da adultez emergente, referiu-se à 

adolescência prolongada (“prolonged adolescence”) típica das sociedades industrializadas 

e à moratória psicossocial “during which the young adult through free role experimentation 

may find a niche in some section of his society” (Erikson, 1968, p. 156). Parece assim que 
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embora sem haver a atribuição de uma designação específica, o autor reconheceu a 

existência de um período situado entre a adolescência e a jovem adultez, durante o qual há 

o adiamento de compromissos e de responsabilidades característicos do adulto e a 

simultânea experimentação de papéis, iniciada na adolescência e agora intensificada. 

 Uma outra contribuição teórica relevante pode ser encontrada no trabalho de 

Levinson (1978). Apesar do autor ter conduzido o seu trabalho com homens de meia-idade, 

obteve igualmente as suas descrições de idades inferiores, pelo que lhe foi possível 

desenvolver uma teoria que incluía também os adolescentes tardios e os jovens adultos. 

Assim, designou a faixa etária dos 17 aos 33 anos como um estádio principiante de 

desenvolvimento (“novice phase of development”), cuja tarefa dominante implica a 

entrada no mundo adulto e a construção de uma estrutura de vida estável. Durante este 

processo, o jovem experimenta uma série de mudanças e instabilidade ao mesmo tempo 

que surgem diversas e variadas possibilidades na vida profissional e na vida afectiva 

(Levinson, 1978). O autor reconheceu que a sua concepção desta fase era similar às ideias 

de Erikson acerca da experimentação de papéis, típica da moratória psicossocial (Levinson, 

1978, pp. 322-323). 

 De entre as teorias acima mencionadas, talvez seja a teoria de Keniston (1965, 

1971) a que tem maior destaque. No mesmo sentido de Erikson (1950, 1968) e de 

Levinson (1978), Keniston (1965, 1971) conceptualizou a juventude (“youth”) como um 

período de experimentação de papéis, situado entre a adolescência e a adultez. Numa época 

em que a sociedade Americana e algumas sociedades da Europa Ocidental estavam 

marcadas por movimentos de protesto conduzidos por jovens acerca do envolvimento dos 

Estados Unidos na guerra do Vietname (entre outros aspectos), o autor descreve a 

juventude como um período de “tension between self and society” (Keniston, 1971, p. 8) e 

de “refusal of socialization” (Keniston, 1971, p. 9).  

 Apesar de Erikson (1950, 1968), Levinson (1978) e Keniston (1965, 1971) terem 

contribuído de forma relevante para o enquadramento teórico da adultez emergente, há que 

ter em conta que a natureza do período descrito pelos autores sofreu alterações profundas 

desde então (Arnett, 2000a). 

As alterações demográficas ocorridas nas últimas décadas no que diz respeito ao 

timing do casamento e da parentalidade tornam a adultez emergente um período 

desenvolvimental típico dos jovens nas sociedades industrializadas. Por exemplo, nos 
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Estados Unidos, em 1970, a idade média do casamento era 21 anos para as mulheres e 23 

anos para os homens; em 1996, tinha aumentado para os 25 para as mulheres e 27 para os 

homens (U.S. Bureau of the Census, 1997). O padrão manteve-se relativamente à idade 

média do nascimento do primeiro filho. Da mesma forma, os jovens Americanos a 

estudarem no ensino superior aumentou dos 14% em 1940, para os 60% em meados dos 

anos 90 (Arnett & Taber, 1994; Bianchi & Spain, 1996). No que diz respeito a Portugal, o 

retardar da idade do casamento é uma tendência que se tem mantido ao longo das últimas 

décadas e para ambos os sexos, embora mais significativamente nas mulheres. Em relação 

à idade média do casamento, registou-se um aumento de 3,4 anos para os homens e de 3,6 

para as mulheres em relação a 1960. A idade média do primeiro casamento tem vindo 

igualmente a aumentar para ambos os sexos, situando-se, em 2005, nos 28,9 anos para os 

homens e nos 27,3 anos para as mulheres. No que se refere à idade média do nascimento 

do primeiro filho, em 1982, era 23,5 anos; em 2005 atinge os 27,8 anos (Instituto Nacional 

de Estatística, 2006). 

Uma das principais características demográficas da adultez emergente é mesmo a 

enorme variabilidade demográfica existente. Ou seja, este período “is the only period of 

life in which nothing is normative demographically” (Arnett, 2000a, p. 471), em virtude da 

sua qualidade exploratória e experimental. Rindfuss (1991) a este propósito, referiu que o 

período situado entre os 18 e os 30 anos é “demographically dense” (p. 496) já que é neste 

intervalo de idades que muitas das transições demográficas ocorrem. 

Tal como referimos anteriormente, Arnett (2000a, 2004, 2006) considera a adultez 

emergente um período desenvolvimental, distinto, quer da adolescência, quer da adultez, 

marcado por características próprias: exploração da identidade, instabilidade, auto-focus, 

sentimento “in-between” e possibilidades. Cada uma destas características irá ser descrita 

mais detalhadamente em seguida. 

A adultez emergente é a idade da exploração da identidade, na medida em que ao 

longo deste período, existe a exploração de diversas possibilidades em áreas distintas, 

principalmente na vida profissional e na vida afectiva. É neste processo de exploração de 

possibilidades que o adulto emergente clarifica as suas identidades. Numa fase em que são 

mais independentes dos seus pais, mas em que ainda não assumiram compromissos típicos 

da idade adulta (e.g., casamento, parentalidade), os adultos emergentes têm uma 

oportunidade única para experimentarem e viverem diferentes possibilidades. 
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As explorações próprias da adultez emergente tornam este período 

excepcionalmente estimulante, mas também excepcionalmente instável. Por exemplo, 

Goldscheider e Goldscheider (1999) referem que a primeira transição residencial acontece 

por norma aos 18/19 anos com a saída de casa dos pais, motivada pela entrada no ensino 

superior, mas que 40% dos adultos emergentes voltam para casa dos pais entre os 20-25 

anos. Em Portugal, questões como o alargamento da escolaridade obrigatória, a dificuldade 

de acesso ao mercado de trabalho, o ingresso em carreiras profissionais mais exigentes ou 

ainda o acesso a habitação própria, tornam este período repleto de instabilidades. Por 

exemplo, em 2005, a taxa de desemprego atingiu os 16,1% no grupo etário dos 15 aos 24 

anos, quando em 1999, era de 8,8% (INE, 2006). Ainda, a população autónoma do ponto 

de vista habitacional em 2004, com idades compreendidas entre os 20 e os 34 anos, é 

apenas cerca de 4,6%, sendo que desta quase 70% afirma que o seu trabalho não é nada 

estável ou que apenas o é em parte (Nico, 2007).  

A adultez emergente é também a idade do auto-focus, no sentido que os adultos 

emergentes têm poucas obrigações e deveres sociais e poucos compromissos com os 

outros, o que lhes permite uma grande autonomia na gestão das suas vidas. Desta forma, 

são relativamente livres para tomarem decisões importantes acerca das suas vidas (Arnett, 

1998). De acordo com Arnett (1998, 2004), o auto-focus cumpre uma função importante, a 

de auto-suficiência, que ocupa um papel central na visão que os adultos emergentes têm 

acerca do ser adulto. 

Um dos motivos subjacentes à designação de adultez emergente relaciona-se com a 

dificuldade dos indivíduos, com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos, 

responderem à questão “Sente que já atingiu a idade adulta?”. A maioria dos adultos 

emergentes responde a esta questão afirmando “De uma certa forma sim, de uma certa 

forma não”. Num estudo conduzido por Arnett (2001), cerca de 60% dos adultos 

emergentes entrevistados responderam desta forma à questão colocada. À medida que os 

entrevistados se aproximam dos 30 anos e nos anos seguintes, a maioria considera ter já 

atingido a idade adulta, embora continue a haver uma percentagem substancial (30%) de 

indivíduos que se sentem “in-between”. Isto é, o sentimento de ter atingido a idade adulta 

demora tempo a ser alcançado, havendo um período substancial em que os indivíduos se 

sentem “in-between”, como se estivessem a emergir na idade adulta embora ainda não se 

sintam completamente lá. Obviamente que esta questão está intimamente relacionada com 
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os critérios segundo os quais os indivíduos se consideram adultos. Diferentes estudos, 

conduzidos em diferentes regiões dos Estados Unidos e noutros países industrializados, 

com grupos étnicos vários, utilizando, quer questionários, quer entrevistas, sugerem três 

critérios principais para se atingir a idade adulta (para uma revisão, cf. Arnett, 2006): 

assumir responsabilidade em nome próprio, tomada de decisão independente e 

independência financeira. 

A adultez emergente é também a idade das possibilidades. E é-o de duas formas 

distintas: a primeira, relaciona-se com o optimismo e esperança no futuro característicos 

deste período, a segunda, tem a ver com o facto deste período representar uma 

oportunidade crucial para os jovens estabelecerem uma identidade independente e tomarem 

decisões acerca do tipo que pessoa que querem ser e do tipo de vida que querem ter no 

futuro. Num estudo conduzido por Hornblower (1997) com jovens Americanos com idades 

compreendidas entre os 18 e os 24 anos, verificou-se que cerca de 96% concordava com a 

afirmação “I am very sure that someday I will get to where I want to be in life”. Parece que 

os adultos emergentes, mesmo os pertencentes a níveis socio-económicos mais baixos, 

tendem a achar que as suas vidas vão ser melhores do que as dos seus pais (Arnett, 2000b). 

Talvez este facto esteja relacionado com a inexistência do teste com a realidade, isto é, 

uma vez que os jovens não assumiram ainda os compromissos definitivos (ou pelo menos, 

duradouros) característicos da idade adulta (e.g., no trabalho) e, por isso, não enfrentaram 

ainda as dificuldades inerentes aos mesmos, têm esperança que tudo aconteça da forma 

como idealizam (e.g., um emprego bem remunerado, um casamento feliz). É também neste 

período de vida que os jovens têm oportunidade de se distanciar das suas famílias de 

origem e tentarem construir os seus próprios caminhos, uma vez que até este período 

(durante a infância e adolescência) são normalmente os pais os responsáveis pelas decisões 

importantes das suas vidas. 

Apesar do período desenvolvimental estudado no contexto da teoria da adultez 

emergente (Arnett, 1997, 1998, 2000a, 2001, 2004, 2006) corresponder à faixa etária 

estudada tradicionalmente em contexto de ensino superior, o autor defende que a sua teoria 

é igualmente válida quando se trata de jovens que não prosseguem os seus estudos para 

além do ensino secundário, uma vez que os princípios desenvolvimentais que propõe são 

universais. Alguns estudos têm sido conduzidos no sentido de comprovar a validade da 

teoria da adultez emergente em jovens que não são estudantes universitários (Gore, 
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Aseltine, Colton, & Lin, 1997; Klerman & Karoly, 1994), fornecendo suporte empírico aos 

pressupostos de Arnett. Por exemplo, Klerman & Karoly (1994) verificaram que a 

instabilidade em termos de transições ocupacionais – uma das características da adultez 

emergente – se verifica em todos os adultos emergentes depois de completarem os seus 

estudos (independentemente do grau de escolaridade obtido).  

Caso o conceito de adultez emergente fosse indissociável da experiência de ensino 

superior, a teoria proposta por Arnett (1997, 1998, 2000a, 2001, 2004, 2006) não 

constituiria um avanço no campo de conhecimento do desenvolvimento do jovem 

estudante universitário já existente (e.g., Chickering, 1969; Evans, Forney, & Guido-

DiBrito, 1998). De qualquer forma, há que ter em conta que o contexto de ensino superior 

poderá ter algum impacto no desenvolvimento do adulto emergente e se, por um lado, 

parece ser verdade que existem algumas características universais (e.g., “in-between”, 

explorações), também é verdade que diferentes contextos poderão estar associados a 

diferenças em aspectos desenvolvimentais e em indicadores de adaptação durante e após 

este período.  

Sabe-se que a frequência do ensino superior tem um efeito indirecto no 

desenvolvimento do adulto emergente em virtude do adiamento de determinados 

compromissos que implica. Os estudantes do ensino superior tendem a adiar, por exemplo, 

a transição para o casamento (Gaughan, 2002; Thornton, Axinn, & Teachman, 1995) e a 

transição para a parentalidade (Wu & Macneill, 2002). Por outro lado, adicionalmente aos 

efeitos indirectos da experiência do ensino superior, existem outros que se julgam directos 

(Arnstein, 1980; para uma revisão, cf. Pascarella & Terenzini, 1991). A frequência do 

ensino superior tem sido associada, por exemplo, ao desenvolvimento moral (Rest & 

Navarez, 1991), assim como ao desenvolvimento cognitivo (Lourenço, 1994; Pascarella, 

Bohr, Nora, & Terenzini, 1995; Perry, 1970). Também Chickering (1969) chamou a 

atenção para o contexto de ensino superior como fornecendo suporte para o 

desenvolvimento psicossocial do estudante universitário ao longo de sete vectores: 

desenvolver um sentido de competência, desenvolver e integrar as emoções, desenvolver a 

autonomia em relação à interdependência, desenvolver as relações interpessoais, 

desenvolver a identidade, desenvolver um sentido de vida e desenvolver a integridade. 
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A este propósito, Tanner (2006) conclui afirmando “college is one ecological niche 

available to individuals who have the resources to delay into adult role, rather than a niche 

that defines emerging adulthood” (p. 47). 

Prosseguimos em seguida com algumas considerações gerais a respeito do ensino 

superior em Portugal, uma vez que a amostra do presente estudo corresponde ao adulto 

emergente, em contexto de frequência do ensino superior Português.  

 

2. Ensino superior em Portugal: Considerações gerais  

O ensino superior em Portugal tem sofrido, nos últimos 30 anos, alterações 

profundas na sua estrutura e configuração. Muitos são os factores que poderão estar na 

origem dessas alterações, designadamente: a formulação de novas expectativas e 

aspirações sociais acerca das funções e papéis das universidades, as alterações nos sistemas 

de financiamento, o desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico, as novas 

estratégias de desenvolvimento interno das organizações, a influência das políticas 

educativas nacionais, o aumento e diversificação da população estudantil, entre outros. De 

todos estes fenómenos, o aumento e a diversificação da população estudantil é o que tem 

tido maior visibilidade no ensino superior (Tavares et al., 1998). 

De facto, a análise da evolução da população estudantil no ensino superior torna 

evidente o aumento verificado nos últimos anos. Se em 1960, o ensino superior em 

Portugal abarcava cerca de 25000 alunos e menos de 50000 em 1970, na década de 90 o 

número de alunos aumenta para 350000 (Amaral, 1999; ME-DGES, 1999). Por outro lado, 

o processo de democratização da sociedade portuguesa contribuiu para que indivíduos 

oriundos de todas as classes sociais pudessem aceder ao ensino superior, conduzindo à 

heterogeneização progressiva da população estudantil (Grácio, 1986; Nico, 1996; Vieira, 

1995). Neste sentido, estudos diversos têm sido realizados com o objectivo de conhecer a 

origem e características dos estudantes que frequentam o ensino superior, seja ao nível das 

suas trajectórias escolares, como ao nível das classificações de entrada, objectivos, 

motivações e expectativas face à frequência do ensino superior (e.g., Almeida, 

Vasconcelos, Machado, Soares, & Morais, 2002; Balsa, 1997; Balsa, Simões, Nunes, 

Carmo, & Campos, 2001; Bessa & Tavares, 2002; Fernandes, 2001; Nico, 1996, 2000; 

Santiago, Oliveira, & Terça, 1995; Soares, 2003; Soares & Almeida, 2001a, 2001b, 2002; 

Tavares et al., 1998; Taveira, 1997, 2000). 
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Paralelamente, assiste-se a um interesse crescente, quer da parte dos investigadores 

e profissionais da educação superior, quer da parte dos políticos e empregadores, acerca do 

papel e funções da educação superior (para uma revisão, cf. Gonçalves e Cruz, 1988; 

Tavares et al., 2000; Soares et al., 2000). Obviamente, a preocupação e o debate em torno 

da missão e finalidades do ensino superior não é independente da constatação da 

heterogeneidade do estudante que frequenta este grau de ensino, o que requer uma reflexão 

sobre as implicações da democratização no acesso ao ensino superior (Herr, Rayman, & 

Garis, 1993).  

 A missão pública de educação e formação, a construção e difusão do conhecimento 

científico e tecnológico, a participação no desenvolvimento económico, social e cultural 

dos cidadãos e da sociedade e a construção local de práticas e políticas de qualidade, são 

alguns dos principais desafios colocados às instituições portuguesas de ensino superior 

(Santiago, Tavares, Taveira, Lencastre, & Gonçalves, 2001). 

Neste sentido, é necessário que a universidade se reinvente, numa nova 

organização, englobando e alterando a forma como a sociedade produz, cria e difunde os 

seus valores, de forma a promover a melhoria da condição humana nas suas diversas 

dimensões (Pereira, 2005; Tavares, 2002). Para tal, é necessário que as instituições de 

ensino superior repensem e reformulem os conteúdos de ensino ministrados, a organização 

curricular, os métodos de ensino e o perfil de competências a desenvolver (Almeida, 2002; 

Amaral, 2000; Cardoso, 2004; Silva, 2002). 

No contexto actual, de globalização e competitividade internacional crescentes, as 

instituições de ensino superior, cuja missão quase exclusiva foi, durante muito tempo, o 

desempenho de funções de ensino e investigação, têm agora que se assumir como 

instituições com relevância social e económica, contribuindo para a resolução de 

problemas e para a evolução das sociedades (Caraça, Conceição, & Heitor, 1996; OCDE, 

1987; Santos, 2000; Silva, 2002; Simão et al., 2002; UNESCO, 1998). 

Sendo assim, as instituições de ensino superior devem formar e preparar os 

estudantes “proporcionando-lhes a obtenção de graus, fornecendo-lhes saberes que lhes 

permitam integrar-se na vida activa de forma a exercer tarefas diferenciadas para o 

desenvolvimento económico e social” (Crespo, 2003, p. 41). No mesmo sentido, a 

UNESCO (1998) chama a atenção para que, apesar das missões tradicionais dos sistemas 

de ensino superior (educar, realizar investigação e fornecer serviços à comunidade) 
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continuarem válidas, actualmente a sua principal missão é educar cidadãos responsáveis e 

fornecer um espaço aberto para as aprendizagens superiores e a aprendizagem ao longo de 

toda a vida. Neste contexto, o alargamento da compreensibilidade dos fenómenos de 

sucesso e de insucesso académicos é essencial, no sentido de haver uma definição clara e 

precisa dos factores que estão na sua origem, para posteriormente implementar medidas 

consistentes de combate ao insucesso académico e de promoção do sucesso académico.  

 

3. Conceptualização do (in)sucesso académico 

Um dos problemas que a democratização do ensino superior implicou foi o 

desajuste entre um sistema de ensino estruturado para um grupo de elite, mais homogéneo, 

e um novo modelo de ensino, mais adequado à população estudantil numerosa e 

heterogénea, caracterizada por uma enorme diversificação etária, sociocultural, económica 

e étnica. Neste sentido, é solicitado às instituições de ensino superior que adequem as suas 

respostas às características desta nova população estudantil, nomeadamente ao nível da 

cultura académica e do conhecimento científico e tecnológico. De acordo com Tavares et 

al. (1998) algumas dessas respostas relacionam-se com os problemas colocados pelo 

aumento das dificuldades de aprendizagem e do insucesso académico. 

Efectivamente, os dados publicados pelo Observatório da Ciência e do Ensino 

Superior, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (OCES/MCTES), 

relativos, por exemplo, ao ano de 2004/2005, revelam taxas de insucesso elevadas 

merecedoras de atenção. Referem que a taxa de insucesso foi de: 35.2% no Ensino 

Superior Público, 30.2% no Ensino Superior Militar e Policial e de 31.9% no Ensino 

Superior Não Público. De salientar que no Ensino Politécnico, a taxa de insucesso (38.2%) 

foi superior à verificada no Ensino Universitário (32.9%) e que existem instituições com 

taxas de insucesso superiores aos 50%. No caso específico da Universidade de Aveiro, a 

taxa de insucesso verificada foi de 32.30% no Ensino Universitário e de 48.10% no Ensino 

Politécnico. Neste caso, para o cálculo do sucesso escolar foi adoptado o conceito de 

“survival rate” da OCDE: “Survival rate at the tertiary level is defined as the proportion of 

new entrants to the specified level of education who successfully complete a first 

qualification. It is calculated as the ratio of the number of students who are awarded an 

initial degree to the number of new entrants to the level n years before, n being the number 

of years of full-time study required to complete the degree”, indicador utilizado na 



22 

informação estatística divulgada internacionalmente. Desta forma, este conceito relaciona 

os diplomados num ano lectivo com os alunos que se inscreveram no 1.º ano, pela primeira 

vez, n-1 anos antes, sendo n a duração normal do curso. 

Se é verdade que em 1998, na realidade portuguesa, “os estudos sobre o 

sucesso/insucesso dos alunos do Ensino Superior são ainda muito escassos ou quase 

inexistentes” (Tavares et al., 1998, p. 13), desde então o fenómeno do insucesso académico 

tem vindo a tornar-se numa área de interesse na investigação pelos responsáveis de 

educação, não só ao nível dos ensinos básico e secundário, mas também ao nível do ensino 

superior, sentindo-se uma necessidade urgente de analisar, avaliar e fundamentalmente de 

intervir, dadas as elevadas taxas de insucesso verificadas neste contexto de formação. Esta 

preocupação é bastante visível nos inúmeros estudos, teóricos e empíricos, que têm vindo a 

ser realizados sobre o insucesso/sucesso dos alunos no ensino superior (e.g., Alarcão, 

2000; Bessa, 2006; Cabral, 2003; Correia, 2003; Gonçalves, 2000; Jardim, 2007; Lencastre 

et al., 2000; Pereira, 1999, 2005; Pereira et al., 1999; Monteiro, Tavares, & Pereira, 2008; 

Monteiro, Tavares, Pereira, & Silva, 2008; Santos & Almeida, 2001; Simão et al., 2002; 

Soares, 2003; Tavares, 2002; Tavares, Pereira, et al., 2006; Tavares, Santiago, & 

Lencastre, 1998; Tavares, Santiago, Taveira, et al., 2000).  

 Numa tentativa de conceptualização dos fenómenos de insucesso/sucesso escolares 

no ensino superior, Alarcão (2000) elabora um quadro de referência na base do qual 

pretende que se possam analisar as diversas situações de insucesso, defendendo que “muito 

raramente, o fenómeno do insucesso se pode atribuir a uma só causa. Normalmente, ele 

acontece na encruzilhada de vários factores que interactivamente o ocasionam, o que 

confere ao conceito de causalidade uma dimensão difícil de operacionalizar” (p. 15). 

Assim, a autora sistematiza os factores intervenientes no fenómeno do insucesso em quatro 

grandes categorias, referentes: ao aluno, ao professor, ao currículo e à instituição. 

 Os factores referentes ao aluno incluem aspectos relacionados com a transição 

ecológica do estudante do ensino secundário para o ensino superior em termos 

psicossociais (desenraizamento familiar e social, sentimentos de emancipação e libertação, 

conflitualidade de valores entre os vários registos de vida), metodológicos (absentismo às 

aulas, aceitação da reprovação como normal, dispersão por demasiadas actividades, 

desajuste nos métodos de estudo), de integração institucional (medo da praxe, ter entrado 

num curso em primeira opção mas involuntariamente, não ter sido colocado no curso que 
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desejava) e condições familiares, profissionais e socioeconómicas (problemas pessoais, 

dificuldades económicas, condição de trabalhador-estudante, conflito de valores).  

 Os factores relativos ao professor referem-se à preparação para a função de ensino 

(distanciamento em relação aos alunos, fraca competência científica e pedagógica, cultura 

de eliminação dos menos capazes, desajuste entre ensino e avaliação, fraca despistagem de 

desajustes e dificuldades) e incluem também aspectos de natureza estatutária (despistagem 

por diversas actividades e pouca valorização das actividades pedagógicas para efeitos de 

progressão na carreira). 

 Na terceira categoria, referente ao currículo, incluem-se factores como o desajuste 

entre níveis de ensino, insuficiência ou pouca qualidade de recursos didácticos, 

inflexibilidade curricular, desarticulação vertical e horizontal entre conteúdos, integração 

deficiente das componentes teórica e prática, demasiado tempo despendido em exames em 

detrimento do tempo que devia ser dedicado ao ensino e à aprendizagem, má organização 

de horários e calendários de testes. 

 Finalmente, a quarta categoria, referente à instituição, inclui aspectos relacionados 

com as condições físicas e instrumentais (falta de espaços de estudo, falta de equipamentos 

ou outros instrumentos de trabalho, más condições laboratoriais), organizacionais (turmas 

demasiado grandes, descoordenação de serviços e órgãos de gestão, inadequado 

funcionamento dos conselhos pedagógicos) ou com condições de má integração 

institucional dos estudantes (fraca clarificação das regras, deveres e direitos, condições 

deficientes de aconselhamento, má clarificação do que se espera deles, pouca capacidade 

de recuperação dos menos capazes).  

 Alarcão (2000) chama ainda a atenção para a necessidade de integrar as categorias 

referidas anteriormente, assim como os elementos que delas fazem parte, no 

enquadramento macrossistémico constituído por ideologias, valores e preconceitos 

vigentes. 

De forma similar ao que aconteceu para o fenómeno do insucesso académico, 

também no que se refere ao fenómeno do sucesso académico, Alarcão (2000) apresenta os 

factores intervenientes agrupados nas mesmas quatro categorias: o aluno, o professor, o 

currículo e a instituição. Nas suas palavras, “os factores de sucesso são o espelho positivo 

dos factores de insucesso” (p. 20). 
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No mesmo sentido, Taveira (2000) sugere que os fenómenos de insucesso/sucesso 

no ensino superior devem ser encarados como o resultado de um processo complexo e 

abrangente, que envolve diversos factores, individuais e contextuais.  

Os factores individuais englobam aspectos biodemográficos (estatuto 

socioeconómico e deficiência), académicos (motivação para a realização académica, 

importância relativa atribuída ao papel de estudante/trabalhador, atribuições de auto-

eficácia escolar, competências de escrita), de personalidade (capacidades, valores 

profissionais, interesses profissionais, celeridade, nível, frequência e persistência na 

interacção com o ambiente, perfeccionismo social associado a stress, individualismo-

colectivismo, ansiedade-traço, disposição para o optimismo, vigor, locus de controlo, 

perspectiva temporal de futuro, auto-estima, identidade do ego, estilo de autoridade, estilo 

de adaptação aos ambientes, atitude exploratória) e papéis (género).  

Os factores do contexto incluem o contexto universitário (ambiente no campus, 

ambiente nas residências universitárias, apoio psicológico), o contexto familiar 

(autonomia, práticas educativas e valores familiares, divórcio dos pais) e, por último, o 

contexto dos pares (suporte social).  

Os fenómenos de insucesso/sucesso escolares no ensino superior têm sido assim 

conceptualizados como processos complexos, abrangentes e multidimensionais, que têm na 

sua origem uma grande variedade de factores (Alarcão, 2000, Lencastre et al., 2000, 

Taveira, 2000). Em face deste circunstancialismo, torna-se óbvio que a definição de 

insucesso/sucesso académico ultrapassa largamente a noção de rendimento escolar, 

havendo necessidade de uma visão mais abrangente e contextualizada destes fenómenos. 

Neste sentido, a promoção do sucesso académico no ensino superior terá que passar por 

uma perspectiva multidisciplinar e transversal que envolva políticas educativas, 

instituições, currículos, alunos e professores (Arroteia & Martins, 1998; Santiago et al., 

2001; Tavares, 2003).  

 

4. Promoção do sucesso académico no ensino superior 

Medidas recentes do Ministério da Educação comprovam a relevância da 

implementação de estratégias de promoção do sucesso académico no ensino superior. O 

Despacho nº 6659/99 (2ª série do Diário da República), de 5 de Abril, lançou as bases de 

um programa de combate ao insucesso escolar no ensino superior, distinguindo “situações 
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de insucesso escolar persistente”, traduzidas em elevadas taxas de reprovação em 

determinadas áreas científicas e motivadas por causas estruturais ou conjunturais, de 

“outras situações” que se traduzem em reprovações resultantes do desinteresse individual, 

do absentismo e da ausência de esforço efectivo por parte dos estudantes. Propôs-se: 1) às 

instituições que, no prazo de seis meses, promovessem a identificação das situações de 

insucesso escolar persistente e a definição de medidas correctivas a tomar, bem como a 

apresentação à tutela de programas concretos com vista à celebração de contratos de 

qualidade nas situações que o justificassem; e 2) à Direcção-Geral do Ensino Superior que, 

no mesmo prazo, promovesse a preparação dos contratos de qualidade tipo a adoptar. A 

Lei nº 1/2003, de 6 de Janeiro, que aprovou o regime jurídico do desenvolvimento e da 

qualidade do ensino superior, especificou que competia ao Estado, no domínio do ensino 

superior, promover a avaliação da sua qualidade científica, pedagógica e cultural (Artigo 

1º), sendo função do Governo criar mecanismos que assegurassem essa avaliação (Artigo 

2º). Ainda, a Lei nº 37/2003, de 22 de Agosto, estabeleceu novas bases de financiamento 

do ensino superior, que se deveria processar, a partir de então, “de acordo com critérios 

objectivos, indicadores de desempenho e valores padrão relativos à qualidade e excelência 

do ensino ministrado” (Artigo 1º), prevendo a celebração de contratos-programa 

destinados, entre outros fins, à promoção do sucesso escolar, devendo neles as instituições 

participar com um montante mínimo de 20% (Artigo 7º).  

Em resultado destas medidas, diversos projectos de investigação e intervenções 

dirigidas à promoção do sucesso académico, foram definidos e implementados (e.g., 

Alarcão, 2000; Bessa, 2006; Cabral, 2003; Correia, 2003; Gomes, 2006; Gonçalves, 2000; 

Huet e Silva, 2005; Jardim, 2007; Lencastre et al., 2000; Pereira, 1999, 2005; Pereira et al., 

1999; Monteiro et al., 2008; Santos, 2001; Santos & Almeida, 2002; Simão et al., 2002; 

Soares, 2003; Tavares, 2002, 2003; Tavares, Pereira, et al., 2006; Tavares, Santiago, & 

Lencastre, 1998; Tavares, Santiago, Taveira, et al., 2000). Apresentamos seguidamente 

algumas destas estratégias de investigação-acção, direccionadas para quatro vectores de 

formação – a instituição, o currículo, os professores e os alunos – visando a maximização 

do sucesso académico.  

Um dos primeiros projectos realizados sobre a temática dos factores de 

insucesso/sucesso dos alunos do ensino superior denominou-se Factores de 

sucesso/insucesso no 1.º ano das licenciaturas em Ciências e Engenharia do Ensino 
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Superior, tendo sido iniciado na Universidade de Aveiro por José Tavares e apoiado 

financeiramente pelo Programa PRAXIS XXI, um dos sistemas de financiamento à 

investigação promovidos pela FCT (Tavares et al., 2000). Este projecto, que decorreu de 

1996 a 1998, focalizou-se em objectivos de diagnóstico, com vista à identificação dos 

factores de sucesso e de insucesso dos alunos do 1.º ano, e de intervenção, através do 

desenvolvimento de programas de acções psicopedagógicas.  

Com o objectivo de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo projecto 

referido anteriormente, iniciaram-se os projectos Estratégias de Promoção do Sucesso 

Académico no Ensino Superior (EPSAES) e Laboratório de Estudo e Intervenção no 

Ensino Superior (LEIES), ambos coordenados pela Universidade de Aveiro.  

O projecto EPSAES, decorrido entre 2001 e 2005, teve como principal objectivo a 

investigação-acção junto dos estudantes, professores, currículos e instituições aos níveis 

micro, meso, exo e macro, contemplando ainda o objectivo do diagnóstico. Contou com a 

participação de diversos pólos, designadamente: a Universidade do Algarve, a 

Universidade de Aveiro, a Universidade do Minho, a Universidade de Lisboa e a 

Universidade do Porto (Tavares, 2003). 

O projecto LEIES, decorrido entre 2002 e 2004 enquanto projecto financiado pela 

Fundação Calouste Gulbenkian, teve como objectivo geral a promoção do sucesso 

académico no ensino superior através de acções de diagnóstico e de intervenção e como 

objectivos específicos os seguintes: (1) recolher dados sobre as características educativas, 

científicas e pedagógicas em instituições do ensino superior no âmbito da transição e 

progressão académica, (2) conceber novos instrumentos de diagnóstico e intervenção, (3) 

equacionar a qualidade educativa, científica e pedagógica das práticas institucionais, dos 

seus agentes, processos e mecanismos de ensino/ aprendizagem, (4) reflectir sobre e propor 

estratégias de intervenção e inovação, (5) promover a discussão sobre as problemáticas da 

transição, pedagogia universitária e sucesso académico, envolvendo alunos, professores, 

responsáveis político-educativos, gestores académicos, investigadores, técnicos e outros 

profissionais, (6) recolher dados sobre características pessoais, competências, atitudes, 

comportamentos e experiências de alunos e professores, e (7) identificar e fazer a análise 

de diferentes práticas curriculares. 

Apesar do LEIES ter surgido em 2002 enquanto projecto financiado, acabou por se 

tornar num “estaleiro” de investigações e projectos que lhe deram continuidade, apoiado 
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no Centro de Investigação em Educação e Ciências do Comportamento (CIECC) que até 

2007 era denominado de Unidade de Investigação Construção do Conhecimento 

Pedagógico nos Sistemas de Formação (CCPSF), entre os quais merecem realce, os 

projectos de investigação Ensino Superior. Um Estar entre Duas Transições: Ensino 

Secundário e Vida Profissional (ESEDTESVP) e Pesquisa, Análise, Compreensão e 

Gestão da Informação (PACGI), o espaço de divulgação on-line d@es – Docência e 

Aprendizagem no Ensino Superior e a rede de investigação Docência, Aprendizagem, 

Desenvolvimento e Avaliação no Ensino Superior (DADAES). 

O ESEDTESVP está em funcionamento desde 2003 e pretende reunir e potenciar 

todo um esforço de investigação já realizado e em curso por elementos do CIECC, 

incidindo em três eixos: transição para o ensino superior, estar e envolver-se durante a 

permanência nas instituições do ensino superior e a transição para a vida profissional e 

mercado de emprego configurados nas tarefas de investigação centradas no 

desenvolvimento, na aprendizagem, na docência e respectiva avaliação. 

Por outro lado, partindo do pressuposto que a pesquisa, a análise, a recuperação, a 

compreensão e a gestão da informação são competências que têm de ser promovidas nos 

alunos com vista ao sucesso académico e a uma inserção mais eficiente e eficaz na vida 

activa e no mundo do trabalho, desenvolveu-se o PACGI, a decorrer desde 2006, com o 

principal objectivo de aproveitar, reutilizar e reciclar instrumentos, dados e resultados de 

investigações realizadas e em realização pelos vários membros da equipa do projecto. 

Com o objectivo de potenciar e optimizar o esforço realizado por muitos 

investigadores e articular os muitos trabalhos de investigação realizados e em curso, 

constituiu-se, em 2004, a d@es, e em 2005, a DADES. A DADES é uma rede de 

investigação em que participam investigadores de várias instituições, entre elas a 

Universidade de Aveiro, com enfoque nos processos de docência, aprendizagem, 

desenvolvimento e avaliação no ensino superior. De entre os objectivos desta rede, 

destacam-se os seguintes: interligar investigadores nacionais e internacionais, fazer o ponto 

da situação dos trabalhos realizados a nível nacional e internacional, desenvolver projectos 

de investigação conjuntos, incentivar a publicação dos trabalhos levados a cabo, realizar 

materiais de aprendizagem, desenvolvimento, docência e avaliação e construir 

conhecimento em contexto. O desenvolvimento desta Rede baseia-se no pressuposto de 

que a docência, a aprendizagem, o desenvolvimento e a avaliação são realidades que se 
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implicam mutuamente, pelo que a sua compreensão deve ser feita à luz deste mesmo 

pressuposto e dos variados contextos em que se realizam.  

Na Universidade de Açores, foi desenvolvido, entre 2000 e 2004, o projecto 

Estratégias de Aprendizagem e Desenvolvimento Cognitivo de Estudantes no Ensino 

Superior, com a colaboração de investigadores das Universidades de Aveiro, de Coimbra e 

do Minho. 

Na Universidade do Minho, desenvolveu-se entre 2002 e 2003, o projecto 

Transição, Adaptação e Sucesso Académico de Jovens no Ensino Superior, apoiado pela 

Fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito do Programa de Apoio a Projectos de Pesquisa 

no Domínio Educativo (Almeida et al., 2004). Este projecto apresentava como objectivos, 

entre outros, a caracterização sócio demográfica dos alunos que ingressavam na 

Universidade do Minho, avaliar as suas expectativas e motivações de ingresso, o seu grau 

de concretização no 1º ano e o seu impacto no sucesso académico, caracterizar os seus 

métodos de estudo e identificar factores de adaptação à universidade e dificuldades na 

transição para a vida activa. 

Na Universidade de Coimbra, por intermédio do GAP-SASUC, em 2002, 

implementou-se o projecto Estilos de Vida Saudável versus Insucesso Escolar: Sua 

Etiologia, Programas de Acção e Estratégias Promotoras de Qualidade, projecto este 

apoiado financeiramente pela Fundação Calouste Gulbenkian e coordenado por Anabela 

Pereira, António Vaz e Elisa Deq Motta.  

Também no Instituto Politécnico de Leiria, no ano lectivo 2003/2004, decorreu o 

projecto de investigação Para uma abordagem psicológica da transição entre o Ensino 

Secundário e o Ensino Superior: pontes e alçapões, realizado no âmbito do concurso de 

bolsas de investigação lançado, em 2003, pela POLITÉCNICA – Associação de 

Politécnicos do Centro, tendo sido integrado no plano de actividades do Centro de Estudos 

e Investigação da Escola Superior de Educação de Leiria. Este projecto pretendeu avaliar 

as relações existentes entre as redes de suporte social e a adaptação do jovem ao contexto 

do ensino superior, assim como analisar a influência de variáveis relativas ao perfil do 

estudante no processo de transição e adaptação. 

Merece ainda destaque a implementação da disciplina (em formato de opção livre) 

Estratégias de Promoção do Sucesso Académico no Ensino Superior na Universidade de 

Aveiro, desde o ano lectivo 2004/2005, cujo objectivo principal é levar os alunos a reflectir 
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sobre as suas próprias estratégias de estudo, de trabalho, de aprendizagem, de lazer e de 

bem-estar físico, biológico, social, cultural, e humano, no sentido de mobilizar todas as 

suas capacidades numa perspectiva de sucesso académico (Tavares et al., 2006).  

 Noutra ordem de considerações, passamos a referir algumas estratégias com 

objectivos claramente interventivos, visando o incremento do sucesso académico através 

da intervenção nos desequilíbrios emocionais, da promoção do desenvolvimento pessoal e 

da educação para a saúde. 

 O projecto L.U.A. – Linha da Universidade de Aveiro, a primeira experiência de 

peer counselling em contexto de ensino superior, desenvolveu-se na Universidade de 

Aveiro, no ano lectivo 1994/1995. Este programa de aconselhamento de pares constituiu-se 

como a primeira linha de apoio a alunos universitários por universitários, em 

funcionamento todas as noites, entre as 8h da noite e as 8h da manhã, tendo tido como 

principal objectivo ajudar os alunos a lidarem com os seus problemas, através de apoio 

emocional e de escuta activa (Pereira, 2005). 

 Como resultado da experiência anteriormente descrita, foram desenvolvidas por 

algumas instituições de ensino superior, estruturas idênticas de apoio aos alunos, 

nomeadamente: o projecto Apoio a Alunos por Alunos desenvolvido na Universidade de 

Coimbra e o projecto Elos de Apoio desenvolvido na Universidade de Évora.  

O projecto Apoio a Alunos por Alunos, baseou-se no modelo conceptual da L.U.A. 

e encontra-se em funcionamento desde o ano lectivo de 1999/2000. Trata-se de um 

programa de aconselhamento de pares dirigido aos alunos com problemas a residir nas 

residências universitárias, implementado através do Gabinete de Aconselhamento 

Psicopedagógico dos Serviços de Acção Social da Universidade de Coimbra (GAP-

SASUC), tendo sido financiado pela FCG. A finalidade principal deste projecto é o 

desenvolvimento pessoal do jovem universitário, a promoção da integração dos alunos que 

ingressam no ensino superior e, mais especificamente, o apoio a alunos com problemas nas 

residências. 

O projecto Elos de Apoio, igualmente baseado no modelo conceptual da L.U.A., foi 

criado, em 2003, na Universidade de Évora, com a finalidade de formar e acompanhar 

estudantes (elos de apoio) em regime de voluntariado, para prestarem apoio emocional aos 

pares, facilitar a adaptação e integração e promover a saúde e o bem-estar durante o seu 

percurso na universidade (Carreiro, 2005).  
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De destacar ainda a realização de módulos de formação com vista à Promoção do 

Desenvolvimento Pessoal e Educação para a Saúde, conduzidos na Universidade de 

Aveiro desde o ano lectivo de 2002/2003 e dirigidos a toda a comunidade académica 

(Monteiro et al., 2005; Pereira, Monteiro, Gomes, et al., 2005; Pereira, Monteiro, Santos, et 

al., 2007). 

Efectivamente, a promoção do sucesso académico no ensino superior tem recebido 

uma atenção considerável e crescente em Portugal, visível no elevado número de projectos 

de investigação e intervenções definidos e implementados, com vista à maximização do 

sucesso académico (e.g., Alarcão, 2000; Bessa, 2006; Cabral, 2003; Correia, 2003; Gomes, 

2006; Gonçalves, 2000; Huet e Silva, 2005; Jardim, 2007; Lencastre et al., 2000; Pereira, 

1999, 2005; Pereira et al., 1999; Santos & Almeida, 2001; Simão et al., 2002; Soares, 

2003; Tavares, 2002, 2003; Tavares, Pereira, et al., 2006; Tavares, Santiago, & Lencastre, 

1998; Tavares, Santiago, Taveira, et al., 2000). No entanto e apesar da validade de todo 

este esforço, a verdade é que grande parte das investigações conduzidas têm sido realizadas 

no âmbito de projectos de investigação, dissertações de mestrado e teses de doutoramento, 

com uma duração e financiamentos limitados. Neste contexto, é necessário que as 

instituições de ensino superior apostem cada vez mais na implementação de medidas de 

promoção do sucesso académico, aos mais variados níveis – políticas educativas, 

insituições, currículos, alunos e professores – para que uma transformação efectiva e 

consistente ocorra. Uma medida de promoção do sucesso académico que tem recebido 

bastante aceitação por parte das instituições de ensino superior Portuguesas diz respeito à 

implementação de serviços de aconselhamento psicológico, a que nos referimos em 

seguida.  

 

4.1. Serviços de aconselhamento psicológico no ensino superior 

 Os Estados Unidos foram pioneiros, a nível mundial, da criação dos serviços de 

aconselhamento psicológico no ensino superior. O aumento explosivo da população 

universitária nos anos 40, a par da preocupação crescente por parte dos investigadores, 

educadores e políticos com o bem-estar psicossocial, a saúde e o desenvolvimento holístico 

dos estudantes do ensino superior, estiveram na base da criação destes serviços. Desde 

então, a necessidade de serviços de aconselhamento psicológico junto das instituições 
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universitárias tem sido enfatizada na literatura da área (Bishop, 1990; Stone & Archer, 

1990; Valerio, 1996).  

Em Portugal, a criação e regulamentação dos serviços psicológicos de apoio aos 

alunos enquadra-se no espírito da Resolução da Assembleia da República n.º 71/2000, de 7 

de Novembro, que recai sobre a necessidade de um debate abrangente acerca dos factores e 

comportamentos de risco no adolescente e no jovem adulto, assim como da definição de 

necessidades de diagnóstico e de soluções a desenvolver. Entre estas, a “criação de 

gabinetes de apoio aos alunos nas universidades…, ligados a centros de psicologia….”. Por 

outro lado, os problemas vividos pelos jovens na transição do ensino secundário para o 

ensino superior com repercussões ao longo do percurso académico (e.g., Bessa & Tavares, 

2000; Rebelo & Lopes, 2001; Soares et al., 2000), assim como a preocupação com o 

desenvolvimento psicossocial do jovem estudante (Dias & Fontaine, 1996, 1999, 2000), 

fomentaram, a par da investigação, a criação de um número crescente de serviços de 

aconselhamento psicológico aos estudantes do ensino superior no seio das respectivas 

instituições.  

Assim e apesar das preocupações com o aconselhamento e acompanhamento 

psicológicos, no âmbito do ensino superior, serem relativamente recentes em Portugal 

(Ferreira, 1991b; Gonçalves & Bastos, 1996; Gonçalves & Cruz, 1988), tem havido a 

aceitação destes serviços por parte de utentes e órgãos de gestão das instituições de ensino 

superior portuguesas. Neste momento, existe mesmo no nosso país uma Rede de Serviços 

de Aconselhamento Psicológico no Ensino Superior (RESAPES), que conta com a 

participação de 38 serviços de aconselhamento psicológico, em funcionamento em 

diferentes instituições de ensino superior (cf. Tabela 1). 

A RESAPES constituiu-se em Novembro de 2000, como iniciativa de alguns 

responsáveis de serviços de aconselhamento psicológico no ensino superior e define-se 

como uma “associação de carácter profissional e científico, sem fins lucrativos e de 

duração ilimitada, compreendendo profissionais envolvidos no âmbito do apoio 

psicológico no ensino superior”. Mais especificamente, os objectivos desta associação são: 

(1) trocar informações e experiências a nível nacional e internacional entre os profissionais 

que se ocupam do apoio psicológico no ensino superior; (2) desenvolver a cooperação e 

intercâmbio com associações e instituições nacionais e estrangeiras, na área do apoio 

psicológico; (3) promover o apoio psicológico no ensino superior e sensibilizar para tal o 
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Ministério que tutela o ensino superior, o Conselho de Reitores das Universidades 

Portuguesas, o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, as 

associações de estudantes e outras entidades pertinentes; (4) melhorar a qualidade e 

eficácia do apoio psicológico através do apoio mútuo e da cooperação na formação, a nível 

nacional e internacional, entre os seus associados; (5) estimular a investigação na área do 

apoio psicológico, publicar e divulgar os resultados, organizar seminários, conferências e 

congressos nesta área; (6) actuar conjuntamente para a definição de formas de 

financiamento e normas de funcionamento dos serviços de apoio psicológico no ensino 

superior; (7) promover a construção de um código ético e deontológico comum; (8) 

promover o desenvolvimento de critérios de avaliação dos serviços de apoio psicológico no 

ensino superior; e (9) fomentar a comunicação entre os membros, nomeadamente através 

da edição de um periódico. 

 

Tabela 1 

Serviços de apoio psicológico no ensino superior em Portugal (RESAPES, 2006) 

Nome do Serviço Instituição 

Apoio Psicológico dos Serviços de Acção Social Universidade Nova de Lisboa 

Apoio Psico-Pedagógico – Divisão Técnico-
Pedagógica do Departamento Académico 

Universidade de Coimbra 

Centro de Aconselhamento Psicológico e de 
Promoção do Sucesso Escolar 

Universidade Técnica de Lisboa 

Centro de Apoio Psico-Terapêutico Universidade Técnica de Lisboa 

Centro de Estudos e Intervenção Psicológica Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra 

Clínica Psicológica Universitária do Centro de 
Aconselhamento para Estudantes 

Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias 

Gabinete de Aconselhamento para a Carreira e 
Desenvolvimento Pessoal 

Universidade Independente 

Gabinete de Aconselhamento Psicopedagógico Universidade dos Açores 

Gabinete de Aconselhamento Psicopedagógico dos 
Serviços de Acção Social 

Universidade de Coimbra 

Gabinete de Apoio ao Aluno Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade de Coimbra 
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Gabinete de Apoio ao Estudante Instituto Politécnico do Porto 

Gabinete de Apoio ao Estudante Faculdade de Medicina Veterinária da 
Universidade Técnica de Lisboa 

Gabinete de Apoio Psicológico Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa 

Gabinete de Apoio Psicológico e Aconselhamento 
do Centro de Apoio ao Aluno 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa 

Gabinete de Apoio Psicopedagógico Instituto Politécnico de Portalegre 

Gabinete de Apoio Psicopedagógico Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa 

Gabinete de Apoio Psico-Pedagógico Universidade de Évora 

Gabinete de Apoio Psico-Pedagógico dos Serviços 
de Acção Social 

Instituto Politécnico de Beja 

Gabinete de Inserção na Vida Activa Faculdade de Direito da Universidade do 
Porto 

Gabinete de Orientação ao Aluno Instituto Superior de Engenharia do Porto 

Gabinete de Psicologia dos Serviços de Acção 
Social 

Instituto Politécnico de Coimbra 

Gabinete de Psicologia dos Serviços de Acção 
Social 

Instituto Politécnico de Leiria 

Gabinete de Psicologia e Apoio Psicopedagógico Universidade do Algarve 

Gabinete Pedagógico Universidade de Aveiro 

Instituto de Orientação Profissional Universidade de Lisboa 

Núcleo de Apoio Médico e Psicológico Instituto Superior Técnico da Universidade 
Técnica de Lisboa 

Núcleo de Apoio Psicológico Instituto Politécnico do Cavado e do Ave 

Secção de Integração Académica e Profissional – 
Gabinete de Apoio ao Aluno 

Faculdade de Economia da Universidade do 
Porto 

Serviço Aluno e Carreiras Universidade Católica Portuguesa 

Serviço de Aconselhamento Psicológico dos 
Serviços de Acção Social 

Instituto Politécnico de Setúbal 

Serviço de Apoio Psicológico e Aconselhamento do 
Gabinete de Saúde Escolar 

Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha 
Portuguesa 

Serviço de Atendimento a Universitários Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
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Educação da Universidade de Lisboa 

Serviço de Atendimento Psicológico do Núcleo 
Cognitivo-Comportamental 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade de Lisboa 

Serviço de Carreiras e de Apoio ao Aluno Escola Superior de Biotecnologia da 
Universidade Católica 

Serviço de Consulta Psicológica e 
Desenvolvimento Humano 

Universidade do Minho 

Serviço de Integração Escolar e de Apoio Social Universidade do Porto 

Serviço de Psicoterapia e de Orientação Vocacional Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade do Porto 

Unidade para a Orientação e Integração – Área de 
Apoio Psicológico 

Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto 

 

Embora cada um destes serviços de aconselhamento apresente objectivos 

específicos, podemos referir que todos visam a promoção do sucesso académico dos 

estudantes do ensino superior, através do apoio ao processo educativo e da promoção do 

desenvolvimento pessoal e prevenção de comportamentos de risco.  

É de destacar que a avaliação do trabalho de intervenção dos serviços de 

aconselhamento psicológico em Portugal tem vindo a ser objecto de investigação empírica, 

sugerindo resultados encorajadores. Os efeitos positivos das intervenções, quer ao nível da 

promoção do bem-estar psicológico e desenvolvimento pessoal dos estudantes, quer ao 

nível da promoção do seu rendimento académico têm sido revelados de forma evidente 

(e.g., Azevedo, Dias, & Conceição, 2000; Dias, 1988; Dias & Almeida, 1991; Gonçalves, 

1997; Welling & Silva, 2000). Ainda, dados provenientes dos Estados Unidos indicam que 

os estudantes que recorrem aos serviços de aconselhamento psicológico desistem dos seus 

cursos, em média, 50% menos que a generalidade da população estudantil e terminam os 

seus estudos em menor número de anos (RESAPES, 2002).  

Também a satisfação dos estudantes com a qualidade dos serviços prestados no 

âmbito dos serviços de aconselhamento tem sido avaliada (McIntyre et al., 2001; Pereira et 

al., 2005). Num estudo conduzido pelo Serviço de Consulta da Universidade do Minho, em 

2001, com uma amostra representativa aleatória do seus utentes, verificou-se que 46.30% 

dos utentes avaliaram os cuidados como “Muito Bons”, outros 46.30% como “Bons” e 

7.30% como “Razoáveis”. Apesar de todas as dimensões terem sido avaliadas 

positivamente, as dimensões com as quais os utentes se encontravam mais satisfeitos foram 
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os aspectos interpessoais da consulta, assim como a qualidade técnica dos psicólogos 

(McIntyre et al., 2001). Pereira et al. (2005) conduziram um outro estudo respeitante à 

avaliação de módulos de formação realizados na Universidade de Aveiro, com vista à 

promoção do desenvolvimento pessoal e educação para a saúde. Estes módulos de 

formação versaram diversos temas, designadamente: controlo de stress e ansiedade aos 

exames, pensamentos automáticos negativos, higiene do sono, gestão das emoções, 

expressividade corporal e actividades promotoras de bem-estar, e foram avaliados em 

diferentes âmbitos (e.g., actualidade, utilidade, dinâmica). Salienta-se o facto de a 

avaliação dos participantes acerca da utilidade dos módulos se situar em torno do “Bom” e 

do “Muito Bom”. 

De uma forma geral, é possível referir que os serviços de aconselhamento 

psicológico, implementados em contexto de ensino superior, desempenham um papel de 

importância primordial no desenvolvimento académico, social e emocional dos estudantes, 

através de estratégias multifacetadas e de parcerias várias. Segundo a RESAPES (2002), as 

questões abordadas no âmbito destes serviços podem englobar “as políticas e 

procedimentos académicos, as competências e atitudes face ao estudo, as estratégias de 

gestão do tempo, o desenvolvimento de competências de comunicação e de 

relacionamento, o pluralismo cultural, a redução do stress, a saúde e o bem-estar, a 

exploração vocacional, a preparação para a inserção no mercado de trabalho, o 

estabelecimento de objectivos de vida, a motivação, o desenvolvimento pessoal e os 

problemas do foro psicopatológico” (p. 14). De salientar ainda que diferentes valências 

poderão ser desenvolvidas no âmbito destas estruturas de apoio aos estudantes, 

nomeadamente: (1) prestar serviços remediativos – que consistem essencialmente na 

psicoterapia, dirigida a estudantes que apresentam problemas de adaptação merecedores de 

atenção profissional imediata; (2) prestar serviços preventivos – objectivando a diminuição 

de determinados problemas, mediante a identificação e controlo dos factores de risco; (3) 

prestar serviços ao nível da realização de acções de desenvolvimento pessoal – que 

consistem na implementação de acções de promoção e optimização do desenvolvimento 

psicológico; e, finalmente, (4) investigar acerca dos processos de transformação e 

desenvolvimento humanos – visando o avanço do conhecimento acerca dos mecanismos 

reguladores desses mesmos processos (Gonçalves & Cruz, 1988). 
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Sintetizando, as instituições de ensino superior que apoiam e sustentam a existência 

de serviços de aconselhamento psicológico para os seus alunos assumem a função de 

promoção do bem-estar do estudante, condição essencial aos processos de aprendizagem e 

sucesso académico.  

 

5. Teorias e modelos de adaptação ao ensino superior 

 Após a contextualização do estudante do ensino superior como adulto emergente, 

de algumas considerações a propósito do enquadramento do ensino superior em Portugal e 

dos fenómenos de sucesso e de insucesso académicos, fizemos também uma revisão acerca 

dos principais projectos de investigação e intervenções destinados à promoção do sucesso 

académico. Neste momento torna-se, a nosso ver, indispensável, uma reflexão integrada 

sobre o aluno do ensino superior, quer no processo de transição para o ensino superior (a 

situação dos estudantes que frequentam pela primeira vez o ensino superior), quer no 

processo de adaptação do estudante à transição referida ou a outras verificadas neste 

contexto.  

 Na literatura da área, a adaptação ao ensino superior tem sido conceptualizada 

como um processo complexo e multidimensional, envolvendo factores múltiplos, tanto de 

natureza intrapessoal, como de natureza contextual (e.g., Alarcão, 2000; Almeida et al., 

1999; Baker & Siryk, 1984; Brooks & Dubois, 1995; Diniz, 2001; Diniz & Almeida, 2005, 

2006; Lencastre et al., 2000; Pinheiro, 2004; Polydoro, Primi, Serpa, Zaroni, & Pombal, 

2001; Soares, 1998, 2003; Taveira, 2000; Santiago et al., 2001; Tavares, 2003). A análise 

deste fenómeno – a adaptação ao ensino superior – tende a orientar-se para duas vertentes: 

a académica, relacionada com as experiências académicas vividas no campus (e.g., 

rendimento académico) e a social, relativa às experiências de relacionamento interpessoal 

em contexto de ensino superior (e.g., relacionamento com os pares). Diniz e Almeida 

(2006) chamam a atenção para o facto de ambas as vertentes serem importantes, já que, 

quer as actividades académicas, quer as actividades sociais, são factores importantes na 

aprendizagem e desenvolvimento dos jovens adultos (Astin, 1997; Kuh, 1995). 

Nos últimos anos, temos assistido ao crescente surgimento de estudos que 

evidenciam o impacto das instituições de ensino superior no desenvolvimento psicossocial 

do estudante (Chickering, 1969; Chickering & Reisser, 1993; Costa, 1991), no rendimento 

académico demonstrado (Pascarella, 1985, 1991; Pascarella & Terenzini, 1991) e também 
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na adaptação a este novo contexto (Astin, 1975, 1984, 1993; Pascarella, 1985; Tinto, 1975, 

1987). Pascarella e Terenzini (1991) organizaram este enorme aglomerado de dados em 

dois grandes grupos, designadamente, as teorias e modelos estruturais e psicossociais do 

desenvolvimento e os modelos de impacto do meio ambiente nas vivências do estudante. 

Centrando-nos nas teorias psicossociais, consideramos suas representantes as teorias de 

Chickering (1969), Erikson (1968, 1982), Marcia (1976, 1980) e Schlossberg (1978). No 

que se refere às teorias e modelos de impacto, destacamos as contribuições de Astin (1975, 

1977, 1993, 1996, 1999), de Tinto (1975, 1987, 1993) e de Pascarella (1985, 1991; 

Pascarella & Terenzini, 1991, 1998). 

 

5.1. Desenvolvimento psicossocial do estudante do ensino superior 

5.1.1. Teoria dos Sete Vectores de Chickering 

De entre as diversas teorias do desenvolvimento psicossocial do estudante do 

ensino superior, a teoria de Chickering é considerada a mais atractiva e com maior poder 

explicativo relativamente a esta fase do ciclo de vida (Ferreira, Medeiros, & Pinheiro, 

1997; White & Hood, 1989). Trata-se de uma teoria que interliga os vectores do 

desenvolvimento psicossocial com os contextos académicos do ensino superior, 

assumindo-se como uma abordagem holística e abrangente, “dando coerência à riqueza de 

dados empíricos recolhidos por vários investigadores” (Ferreira, 1991a, p. 113) e de grande 

utilidade para a compreensão do indivíduo enquanto aluno do ensino superior.  

Partindo da teoria de Erikson (1968, 1982), dos modelos de Sanford (1962) e Heath 

(1968) e dos seus próprios trabalhos de investigação, Chickering (1969; Chickering et al., 

1981; Chickering & Reisser, 1993) formula a sua teoria acerca do desenvolvimento 

psicossocial do estudante universitário, conceptualizando-o através de sete vectores, os 

quais apresentam uma ordem gradativa específica, nomeadamente: (1) desenvolver um 

sentido de competência; (2) desenvolver e integrar as emoções; (3) desenvolver a 

autonomia em relação à interdependência; (4) desenvolver as relações interpessoais; (5) 

desenvolver a identidade; (6) desenvolver um sentido de vida; e (7) desenvolver a 

integridade. O autor considera que a resolução das tarefas de desenvolvimento próprias de 

um vector preparam o indivíduo para as tarefas seguintes, inerentes a outro vector de 

desenvolvimento. 
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Chickering (1969) utiliza preferencialmente o termo “vector” em detrimento dos 

termos “fase” ou “estádio” na medida, em que no seu entender os vectores parecem ter 

direcção e magnitude. A resolução de cada vector poderá ser positiva ou negativa, no 

sentido de favorável ou não à continuação do desenvolvimento, afectando sempre a 

resolução dos vectores seguintes (Ferreira & Hood, 1990).  

Com base nos trabalhos de Sanford (1962), Chickering explica o desenvolvimento 

psicossocial do estudante evocando os princípios de que o desenvolvimento ocorre através 

de ciclos de diferenciação e integração e de que o impacto das experiências depende das 

características do indivíduo sujeito à experiência (Chickering, 1969; Chickering & Reisser, 

1993). A diferenciação “ocorre quando se percebem as partes interactivas de algo, outrora 

percebido como unitário; quando se distinguem conceitos que outrora parecem similares; 

quando as acções correspondem mais a objectivos ou a condições exteriores; quando os 

interesses se tornam mais variados, os gostos mais diversificados, as reacções mais subtis” 

(Chickering, 1969, p. 292). Trata-se de um processo de crescente complexificação do 

indivíduo. Para o autor, um nível elevado de desenvolvimento da personalidade é assim 

caracterizado principalmente por uma complexidade e totalidade, por um nível elevado de 

diferenciação e de integração, em que as diferentes partes, sem perderem a sua identidade 

essencial, se organizam num todo mais complexo. 

Pinheiro (2004) na análise que leva a cabo acerca dos vectores do desenvolvimento 

psicossocial propostos por Chickering, refere que ressaltam duas grandes áreas 

desenvolvimentais: uma que se relaciona com os aspectos desenvolvimentais 

predominantemente pessoais, onde se incluem os vectores cuja tónica é colocada nas 

questões de natureza intrapessoal; a outra, que diz respeito aos aspectos do 

desenvolvimento predominantemente interpessoais, onde se incluem os vectores cuja 

tónica é posta nas questões de natureza relacional (cf. Figura 1). 
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Figura 1. Aspectos interpessoais e intrapessoais considerados na teoria de Chickering (1969) 

(adapt. de Pinheiro, 2004). 

 

Descrevemos, em seguida, os vectores de desenvolvimento psicossocial propostos 

por Chickering (1969; Chickering & Reisser, 1993). 

 

Desenvolver um sentido de competência 

O vector desenvolver um sentido de competência é composto por três áreas 

interrelacionadas, designadamente, a área intelectual, a área física e manual e a área 

interpessoal. A competência intelectual, que tem sido a esfera mais estudada do estudante 

do ensino superior, relaciona-se com os ganhos ao nível do pensamento e da abstracção, 

com a aquisição de conhecimentos em áreas específicas do saber e com o desenvolvimento 

de competências cognitivas mais complexas. No que diz respeito às competências físicas e 

manuais, estas relacionam-se com o desenvolvimento de aspectos como a robustez e a 

destreza física e motora, a auto-disciplina e a capacidade para cuidar de si. De acordo com 

Chickering (1969), as competências físicas, juntamente com as actividades de natureza 

cognitiva, tornam os indivíduos mais activos nas diversas áreas do desenvolvimento e da 

vida. Por outro lado, a ausência de combinação das actividades referidas, torna os 

indivíduos mais passivos. Finalmente, Chickering (1969) refere a área interpessoal, que 

considera muito importante, na medida em que a maior parte das tarefas do estudante do 
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ensino superior acontece num contexto de interacção com os outros. Esta área está 

relacionada com o desenvolvimento de competências nas áreas da comunicação, da 

liderança e do trabalho em equipa. 

O sentido de competência, em qualquer uma das três áreas, assenta na avaliação 

favorável que o indivíduo faz das suas próprias capacidades de segurança, de confiança, de 

produtividade e de eficiência face às situações que ocorrem, promovendo as condições 

para que este se envolva em novas transacções com o ambiente, promotoras elas próprias 

de maiores níveis de desenvolvimento.  

 

Desenvolver e integrar as emoções 

 O vector desenvolver e integrar as emoções relaciona-se com o aumento da 

consciencialização dos sentimentos e emoções e com a integração desses sentimentos e 

emoções. Essa integração estrutura-se no sentido de uma maior aceitação das emoções, de 

um maior conhecimento interno e de uma maior flexibilidade de expressão das mesmas. 

Na formulação inicial da teoria, Chickering (1969) considera que na fase do estudante do 

ensino superior, as emoções que exigem uma maior gestão e adequação são a agressividade 

e o sexo. No entanto, mais recentemente, aumenta o leque de emoções, incluindo emoções 

negativas (ansiedade, depressão, raiva, vergonha e culpa) e emoções positivas (cuidar dos 

outros, optimismo e inspiração) (Chickering & Reisser, 1993).  

 

Desenvolver a autonomia em direcção à interdependência  

O vector desenvolver a autonomia em direcção à interdependência engloba três 

dimensões, designadamente a independência emocional, a independência instrumental e o 

reconhecimento da independência. A independência emocional implica a diminuição das 

necessidades contínuas e urgentes de segurança, afecto e aprovação. Este processo de 

independência emocional, iniciado na adolescência, começa com a progressiva separação 

dos pais e culmina com a diminuição da dependência face aos pares e às regras 

institucionais. A independência instrumental traduz-se na capacidade de implementação de 

actividades por iniciativa própria e de resolução de problemas sem a necessidade de 

procura sistemática de apoio. O reconhecimento e aceitação da independência conduzem 

ao desenvolvimento da autonomia, que requer que o indivíduo esteja mais consciente das 

suas responsabilidades em relação à sua própria vida. 
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Desenvolver as relações interpessoais 

 O vector desenvolver as relações interpessoais perspectiva a capacidade do 

indivíduo desenvolver a tolerância, o respeito e a aceitação pelas diferenças individuais e 

simultaneamente, de estabelecer relações interpessoais mais íntimas e mais intensas. No 

que diz respeito ao desenvolvimento da tolerância, significa que o indivíduo é capaz de 

lidar com o desconforto gerado por algumas relações e de agir mais em conformidade com 

os direitos das pessoas. Simultaneamente, a qualidade das relações interpessoais 

estabelecidas também se altera. A mudança na qualidade das relações interpessoais 

relaciona-se com a mudança das relações de dependência em direcção a relações de 

interdependência, mais alargadas e diversificadas. De acordo com Chickering e Reisser 

(1993) “desenvolver relações maduras significa não só libertar-se do narcisismo, mas 

também a habilidade para escolher relações saudáveis e fazer compromissos baseados na 

honestidade, prontidão e olhar incondicional” (p. 48). Estão assim criadas as condições 

favoráveis ao desenvolvimento de relacionamentos mais intensos e duradouros, baseados 

na igualdade, na reciprocidade e na partilha.  

 

Desenvolver a identidade 

 O vector desenvolver a identidade é considerado, no âmbito da teoria de 

Chickering, a tarefa psicossocial mais importante do jovem adulto, na medida em que se 

apoia no desenvolvimento de um sentido de competência, das emoções, da autonomia e 

das relações interpessoais (os quatro vectores anteriores). A construção da identidade 

implica a construção de um sentido do eu sólido, cuja principal componente diz respeito à 

clarificação, quer das concepções respeitantes às necessidades físicas, à aparência e às 

características pessoais, quer da identidade sexual, dos papéis e dos comportamentos 

sexuais. A concretização desta tarefa implica que o indivíduo clarifique o seu auto-

conceito, desenvolva a sua auto-estima, assuma um conjunto de papéis/compromissos e 

adira a um determinado estilo de vida.  

 

Desenvolver um sentido de vida 

 O vector desenvolver um sentido de vida implica a capacidade crescente de 

formular planos de acção e estabelecer prioridades, ao nível de três domínios, 

nomeadamente, interesses não vocacionais e recreativos, projectos e aspirações 
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vocacionais e considerações acerca do estilo de vida. A este propósito, citamos Chickering 

(1969): “the dilemma is not just who am I? but who am I going to be; not just where am I 

but where am I going?” (pp. 15-16). Os interesses não vocacionais e recreativos são 

desenvolvidos ao longo da frequência do ensino superior e surgem por intermédio das 

interacções sociais e do envolvimento em actividades extra-curriculares. No que diz 

respeito aos projectos e aspirações vocacionais, estes são estruturados de acordo com as 

necessidades e aspirações dos indivíduos, na medida em que estes aumentam o 

conhecimento acerca dos seus próprios valores e interesses. Em relação ao estilo de vida, 

espera-se que os estudantes sejam capazes de perspectivar o que por eles é pretendido. 

Consequentemente, considerações sobre estilos de vida englobam a integração dos planos 

vocacionais e de interesses não vocacionais e recreativos e do próprio estilo de vida 

desejado. 

 

Desenvolver a integridade 

 O desenvolvimento da integridade “é a clarificação de um conjunto equilibrado de 

crenças pessoais que sejam razoável e internamente consistentes e que sirvam, pelo menos 

de linha orientadora ao comportamento do indivíduo” (Ferreira & Hood, 1990, p. 398). O 

vector desenvolver a integridade implica três aspectos, designadamente, a humanização 

dos valores, a personalização dos valores e o desenvolvimento da congruência entre 

valores, crenças e comportamentos. A humanização dos valores implica que os indivíduos 

progridem de um entendimento rígido das regras para um entendimento flexível e relativo, 

consoante o contexto, a situação e as circunstâncias. A personalização dos valores diz 

respeito ao desenvolvimento, pelo indivíduo, do seu próprio código de valores, que passa a 

orientar os seus comportamentos futuros. É através deste código de valores que se 

desenvolve a congruência entre os valores, as crenças e os comportamentos, isto é, os 

comportamentos ocorrem de acordo com as crenças do indivíduo e a personalização dos 

valores.  

 

Nas suas investigações, Chickering (1969) refere ter encontrado, em alunos do 1.º e 

2.º anos dos cursos universitários, uma maior preocupação com as tarefas relativas aos 

primeiros vectores, enquanto que as tarefas relativas aos quatro últimos vectores foram 

mais frequentemente encontradas nos alunos dos dois últimos anos universitários. A 



 43 

resolução favorável dos primeiros três vectores (desenvolver um sentido de competência, 

desenvolver e integrar as emoções e desenvolver a autonomia em relação à 

interdependência) que manifestava uma tendência para ascender simultaneamente e antes 

dos outros quatro, parecia então necessária para o desenvolvimento da identidade que, por 

sua vez, era fundamental para permitir uma resolução favorável dos últimos três vectores 

(desenvolver as relações interpessoais, desenvolver um sentido de vida e desenvolver a 

integridade), também eles tendentes a ascender simultaneamente. Contudo, o autor adverte 

para o facto de qualquer vector se tornar importante aquando da entrada no ensino 

superior, podendo ser a sua expressão e intensidade extremamente variadas. 

Apesar da teoria defender que os vectores de desenvolvimento psicossocial estão 

presentes desde o início do desenvolvimento de cada indivíduo, independentemente do 

grau de ensino a que pertence, é principalmente nos estudantes do ensino superior que 

estes são mais notórios e atingem o seu expoente máximo. Reconhece-se às instituições de 

ensino superior uma função primordial no desenvolvimento psicossocial do aluno, pelas 

condições sociais e pessoais que se organizam para novas necessidades e comportamentos 

do jovem.  

 Não esquecendo as críticas de que tem sido alvo, nomeadamente em relação ao seu 

carácter global, à sua falta de especificidade e precisão quanto aos comportamentos e 

atitudes que definem cada vector de desenvolvimento (Ferreira & Hood, 1990; White & 

Hood, 1989), destacamos a importância da teoria na compreensão do processo de 

adaptação ao ensino superior e de persistência académica.  

 

5.2. Teorias e modelos de impacto 

A par das teorias do desenvolvimento psicossocial do estudante do ensino superior, 

existe um outro grupo de teorias e modelos – designados de teorias e modelos de impacto – 

que salientam a influência multifacetada dos contextos de vida académicos nos estudantes, 

seja ao nível da aprendizagem e da persistência académica, seja ao nível da adaptação e do 

desenvolvimento vivido durante os anos de frequência do ensino superior (e.g., Astin, 

1975, 1977, 1993, 1996, 1999; Pascarella, 1985, 1991; Pascarella & Terenzini, 1991, 1998; 

Tinto, 1975, 1987, 1993). 

Enquanto que a teoria do desenvolvimento psicossocial do estudante universitário 

se centra nas mudanças internas operadas no estudante ao longo da sua frequência 
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universitária, as teorias e modelos de impacto, focalizam-se, principalmente nas fontes 

dessas mesmas mudanças. Pelo que, o focus de análise passa a ser o indivíduo em 

interacção com o contexto em que está inserido, em substituição do indivíduo encarado 

isoladamente. Diversos autores (King, 1994; Pascarella & Terenzini, 1991, 1998; Soares, 

2003) consideram-nos, por isso, modelos mais contextualizados e que oferecem 

contribuições maiores ao nível da intervenção. Soares (2003) acrescenta que “numa lógica 

de intervenção, a informação relativa ao contexto torna-se particularmente crítica, na 

medida em que são precisamente esses os factores que estão mais sob o controlo dos vários 

elementos da comunidade académica (professores, funcionários, administradores).” (p. 

118).  

Se seguida, passamos a descrever e analisar algumas das principais teorias e 

modelos que, desde a década de 70, têm procurado estudar o papel exercido pelo meio no 

processo de adaptação ao ensino superior. Assim, começamos por analisar os contributos 

da Teoria de Envolvimento de Astin (1975, 1977, 1993, 1996, 1999) para, de seguida, 

analisarmos o Modelo de Abandono Académico de Tinto (1975, 1987, 1993) e o Modelo 

Institucional de Pascarella (1985, 1991; Pascarella & Terenzini, 1991, 1998).  

 

5.2.1. Teoria do Envolvimento de Astin 

Astin (1975, 1977, 1984, 1993, 1996, 1999) propôs um dos modelos mais populares 

de avaliação do impacto do ambiente do ensino superior, a “theory of involvement”, 

procurando explicar os mecanismos através dos quais os estudantes se adaptam e 

desenvolvem em contexto universitário. 

Para Astin (1984), o conceito de envolvimento é essencial, assumindo-se como o 

principal mecanismo responsável pelos resultados do ensino superior nos seus estudantes. 

O envolvimento é definido como “(…) the amount of physical and psychological energy 

that the student devotes to the academic experience” (p. 297).  

Baseado no princípio que o envolvimento dos estudantes é fundamental para as 

suas aprendizagens, desenvolve um conjunto de cinco postulados que os reforçam e que 

passamos a explicitar: 

1. “o envolvimento refere-se à quantidade de energia física e psicológica que o 

estudante investe em vários objectos. Os objectos variam no seu grau de 
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especificidade, podendo ser definidos de uma forma genérica (e.g., a experiência 

académica) ou específica (e.g, preparar-se para um determinado exame); 

2. o envolvimento ocorre num continuum, isto é, os estudantes podem manifestar 

diferentes graus de envolvimento em relação a diferentes objectos e, face a um 

mesmo objecto, esse envolvimento pode variar ao longo do tempo; 

3. o envolvimento pode ser caracterizado, tanto quantitativa, como qualitativamente. 

O envolvimento do estudante no trabalho académico, por exemplo, poderá ser 

avaliado quantitativamente (a partir do número de horas que o estudante despende 

no estudo) e qualitativamente (a partir da qualidade da aprendizagem realizada); 

4. a quantidade de aprendizagem que o estudante obtém num determinado programa 

educativo é directamente proporcional à quantidade e à qualidade do seu 

envolvimento nesse programa; 

5. a eficácia de qualquer política ou programa educativo relaciona-se, directamente, 

com a sua capacidade para promover o envolvimento do estudante” (Astin, 1984, p. 

298). 

Apesar de, nas formulações iniciais da teoria, Astin (1975, 1977) atribuir ao aluno 

um papel passivo, posteriormente, o autor defende que o estudante desempenha também 

um papel importante (Astin, 1984, 1993). O papel activo reservado ao estudante é o de 

exploração e investimento físico e psicológicos, sendo as mudanças no seu 

desenvolvimento e as aprendizagens que realiza entendidas como resultantes da interacção 

entre as características pessoais e as do meio. A este propósito, Astin (1996) afirma “(…) a 

particular curriculum, to achieve the effects intended, must elicit sufficient student effort 

and investment of energy to bring about the desired learning and development. Simply 

exposing the student to a particular sets of courses may or may not work” (p. 522).  

 Astin (1984) elaborou diversos instrumentos de avaliação que versavam sobre 

características institucionais, dos currículos, do ambiente que caracteriza o ambiente de 

pares, do ambiente que se vive na instituição, das características dos alunos que 

frequentavam o primeiro ano (local de residência, a situação económica e a escolha de 

curso) e das vivências, que considerou a medida do envolvimento. Considerou essencial 

avaliar as “(…) environmental experiences that occur only after the student has been 

enrolled in college for a period of time. These intermediate outcomes are primarily 

indicative of the quantity and quality of student involvement with academic work, faculty, 
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the student peer group, work, and miscellaneous other non-academic involvements” (Astin, 

1997, p. 82). Apesar do conceito de envolvimento ser relativamente claro, a verdade é que 

a sua avaliação tem colocado mais problemas, como reconhece Astin (1984, 1993, 1996). 

Torna-se complicado traçar a natureza exacta da intensidade e qualidade do envolvimento 

dos estudantes. De qualquer forma, de acordo com a teoria em análise, um estudante 

envolvido, é aquele que, por exemplo, dedica uma energia considerável ao estudo, 

dispende muito tempo no campus, participa activamente nas organizações e grupos 

estudantis e interage, frequentemente, com os professores, funcionários e com os colegas 

do seu e/ou doutros cursos da instituição (Astin, 1984, 1999). Esta hipótese tem recebido 

suporte empírico (Astin, 1975, 1977, 1993). Entre as várias formas de envolvimento 

testadas, o envolvimento académico, o envolvimento com os professores e o envolvimento 

com o grupo de pares foram as formas de envolvimento que se revelaram mais efectivas.  

No entanto e apesar do reconhecido contributo de Astin, Pascarella e Terenzini 

(1991) consideram que as ideias apresentadas pelo autor não constituem uma teoria no 

sentido estrito, valendo como um conjunto de princípios gerais do que como uma descrição 

pormenorizada e sistemática de comportamentos ou fenómenos previsíveis. Soares (2003) 

afirma a este propósito “As variáveis que se presumem influenciarem o ambiente, os 

mecanismos pelos quais essas variáveis se relacionam, ou a natureza precisa dos processos 

através dos quais o desenvolvimento ocorre não são explicitados.” (p. 126).  

Para terminar, uma das implicações mais relevantes da teoria do envolvimento 

relaciona-se com chamada de atenção para a necessidade de construção de ambientes de 

aprendizagem mais eficazes, capazes de fomentar o envolvimento dos estudantes e dessa 

forma, optimizar o impacto do ambiente da instituição no desenvolvimento individual 

(Astin, 1993, 1996).  

 

5.2.2. Modelo do Abandono Académico de Tinto 

Tinto (1975, 1987, 1993) propõe um modelo que procura compreender e explicar o 

processo a partir do qual os estudantes universitários abandonam as instituições de ensino 

superior antes de concluírem os seus estudos e obterem o seu diploma.  

Para Tinto (1975), o problema do abandono académico é um problema complexo 

que resulta das interacções dinâmicas e recíprocas que se estabelecem, ao longo do tempo, 

entre as características dos estudantes que decidem prosseguir estudos superiores (que 
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ingressam nas instituições com uma série de atributos pré-universitários e compromissos), 

os membros dos subsistemas académico e social que integram a comunidade universitária 

(e.g., professores, funcionários, grupos de pares) e os elementos da comunidade externa 

envolvente (família, amigos, tecido económico-empresarial). 

De acordo com Tinto (1975, 1987, 1993), os jovens que decidem ingressar numa 

instituição de ensino superior trazem consigo uma série de atributos que os predispõem a 

persistir ou a desistir. Esses atributos incluem: características familiares (e.g., nível sócio-

económico e cultural dos pais), atributos individuais (e.g., sexo, raça e handicaps físicos), 

recursos financeiros e disposições (e.g., motivações, preferências intelectuais, sociais e 

políticas) e características do percurso escolar anterior (e.g., médias obtidas no ensino 

secundários e nas provas de acesso). Espera-se que cada um destes atributos tenha efeitos, 

directos ou indirectos, no comportamento de persistência/abandono académico dos 

estudantes. As intenções e compromissos iniciais podem assumir duas formas: o 

compromisso pela obtenção de objectivos educativos e o compromisso pela concretização 

desses mesmos objectivos numa dada instituição de ensino superior. Quanto mais fortes 

forem estes dois tipos de compromissos, tanto maior será a probabilidade dos estudantes se 

adaptarem, obterem bons resultados e persistirem até à obtenção do diploma (Tinto, 1993). 

O autor refere ainda que a par destes compromissos, o grau de 

envolvimento/comprometimento do estudante com a comunidade externa pode também 

condicionar, de forma significativa, o comportamento de persistência/abandono 

académico. Desta forma, o modelo passa a contemplar a possibilidade dos estudantes 

desistirem, mesmo quando as suas experiências com os elementos que constituem a 

comunidade académica são positivas.  

Embora os atributos pré-universitários sejam factores importantes na compreensão 

do comportamento de persistência/abandono académico, outros factores explicativos 

poderão ser indicados, como o contexto universitário. As instituições de ensino superior 

são constituídas por dois subsistemas – subsistema académico e subsistema social – cada 

um com características próprias e com estruturas formais e informais de funcionamento. O 

subsistema académico relaciona-se com a educação formal dos estudantes, podendo 

distinguir-se duas estruturas, que interagem influenciando-se reciprocamente: o subsistema 

académico formal (salas de aula) e o subsistema académico informal (e.g., contactos com 

professores fora da salas de aula). O subsistema social é constituído pelo conjunto de 
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interacções recorrentes que os estudantes estabelecem com os outros membros da 

comunidade universitária fora do domínio formal das salas de aula, envolvendo, estruturas 

formais (e.g., participação em actividades extracurriculares de natureza desportiva, 

recreativa e/ou cultural) e estruturas informais (e.g., saídas e encontros ocasionais com 

colegas). Também estas estruturas interagem, influenciando-se reciprocamente.  

Assim, de acordo com Tinto (1975, 1987, 1993), a percepção das interacções que 

os estudantes estabelecem com os membros dos subsistemas académico e social como 

positivas e satisfatórias, conduzirá à promoção da integração, que reforçará as intenções e 

os compromissos educativos e institucionais inicialmente assumidos pelo estudante e 

consequentemente a decisão de manutenção nesse ambiente – a persistência. Se, pelo 

contrário, as interacções e as experiências forem negativas, haverá uma tendência para 

reduzir a integração, para enfraquecer as intenções e os compromissos assumidos à partida, 

para afastar o estudante da comunidade académica e eventualmente, para estimular o 

abandono – a desistência.  

Os conceitos de integração académica e integração social são centrais na sua teoria. 

A integração é definida por Tinto (1993) como um processo complexo que define o grau 

em que os estudantes se sentem membros efectivos da comunidade universitária que 

frequentam, ou o grau em que se identificam, partilham e incorporam as atitudes 

normativas e os valores dos membros dessa mesma comunidade. A integração académica 

pode ser definida como o desenvolvimento de uma afiliação forte com o meio académico 

ou os aspectos académicos da instituição e do meio (quer seja dentro, quer fora da sala de 

aula). A integração social diz respeito ao desenvolvimento de uma afiliação forte com o 

meio social ou os aspectos sociais da instituição e do meio (dentro e fora da sala de aula). 

O termo integração abrange também o nível de partilha de cada estudante em relação às 

atitudes e valores normativos dos colegas, do curso e da instituição e ainda, a forma como 

colabora com as exigências formais e informais que são feitas aos grupos de que faz parte. 

A este propósito, Pascarella e Terenzini (1991) referem que “Academic and social 

integration may describe a condition (that is, the individual’s place in the academic and 

social system) or an individual perception (that is, the individual’s personal sense of place 

in those systems)” (p. 51). Quanto mais forte for o nível de integração académica dos 

estudantes, maior será o nível de compromisso subsequente com os objectivos educativos, 

quanto maior for o nível de integração social dos mesmos, maior será o nível de 
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compromissos institucional subsequente. Quanto maiores forem os níveis de compromissos 

institucional e educativo, maior será a probabilidade do indivíduo se manter em contexto 

universitário, persistindo até à graduação (Tinto, 1993).  

Neste processo, Tinto (1993) prevê a possibilidade de um estudante enfrentar 

algumas dificuldades, decorrentes dos fenómenos da incongruência pessoal e do 

isolamento individual. O grau de incongruência pessoal refere-se ao grau de 

incompatibilidade entre as necessidades, interesses e competências dos estudantes e das 

comunidades que integram as instituições universitárias. O isolamento individual surge 

quando as interacções entre os estudantes e os membros da comunidade universitária são 

pobres e/ ou insuficientes. Desta forma, a integração académica e social dos estudantes é 

um processo complexo, pelo que a análise do processo de abandono académico deve 

atender, por um lado, à qualidade das experiências que ocorrem em cada um dos 

subsistemas da comunidade universitária, mas também à qualidade das interacções que 

entre eles se estabelecem (Tinto, 1993). 

Tinto (2000, 2002, 2003) sugere que as instituições de ensino superior deverão 

possuir determinadas características que irão promover a integração académica e social dos 

estudantes e a consequente permanência na instituição até à graduação, nomeadamente: (1) 

a demonstração de expectativas elevadas acerca das suas performances; (2) o fornecimento 

de suporte pessoal, social e académico; (3) o provimento de feedback frequente e precoce 

acerca dos seus desempenhos; (4) a promoção do sentimento de envolvimento; e (5) o 

cultivo da aprendizagem.  

Apesar das críticas de que tem sido alvo, nomeadamente em relação à falta de 

especificidade do conceito de integração ou ainda à concepção subjacente de que toda a 

persistência é positiva (e.g., Pascarella & Terenzini, 1991; Rummel, Acton, Costello, & 

Gillan, 1999; Soares, 2003), o modelo de abandono académico de Tinto (1975, 1987, 

1993) é considerado por muitos autores como uma modelo quase-paradigmático no estudo 

do comportamento da persistência académica dos estudantes no ensino superior (Berger & 

Millem, 1999; Millem & Berger, 1997; Pascarella & Terenzini, 1991). 

 

5.2.3. Modelo Institucional de Pascarella 

Pascarella (1985, 1991), a partir de um conjunto coerente de dados obtidos nos seus 

próprios estudos e nos trabalhos de outros autores (Lacy, 1978; Pace, 1979; Weidman, 
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1984), sugeriu um modelo de compreensão do impacto dos aspectos institucionais no 

processo de adaptação do estudante ao ensino superior, o chamado modelo institucional. 

Interessado em desenvolver um modelo geral de avaliação das mudanças (Pascarella & 

Terenzini, 1991), o autor pretendeu sistematizar um conjunto de variáveis, com efeitos 

directos e indirectos nas mudanças ao nível das aprendizagens e do desenvolvimento 

cognitivo do estudante. 

Num trabalho de revisão dos modelos de impacto dos ambientes universitários, 

Ferreira (2000) apresenta cinco conjuntos de variáveis abordadas no Modelo Institucional 

de Pascarella (1985, 1991), a saber: (1) características socio-económicas, culturais e 

pessoais dos estudantes no momento de entrada para a universidade; (2) características 

gerais, estruturais e organizacionais ou funcionais das instituições de ensino superior (e.g., 

modelo de acesso, rácio professor/aluno, estruturas de acolhimento, residência dos 

estudantes, currículos, metodologias gerais de avaliação); (3) ambiente institucional; (4) 

interacção com os agentes de socialização actuantes na instituição universitária; e (5) a 

qualidade do esforço do estudante. Este esforço é influenciado, tanto pelo ambiente 

institucional (que é influenciado pelas características estruturais/organizacionais da 

instituição e pelas variáveis de estatuto socio-económico e cultural do estudante), como 

pelas interacções que o estudante estabelece como os agentes de socialização (e.g., 

docentes, colegas, funcionários).  

Desta forma, as mudanças que se desenvolvem no estudante são vistas como função 

directa das características socio-económicas, culturais e pessoais dos estudantes no 

momento de entrada para a universidade, das interacções com os agentes de socialização 

actuantes na instituição universitária e da qualidade dos próprios esforços dos estudantes 

para se desenvolverem e aprenderem. Para além desta influência directa, sobre estes 

aspectos, verifica-se a influência indirecta das características gerais, estruturais e 

organizacionais ou funcionais das instituições de ensino superior e do ambiente 

institucional geral.  

Pascarella e Terenzini (1991) alertam para o facto de não se poderem atribuir as 

mudanças ao resultado isolado do ambiente universitário, ou seja, as mudanças que 

ocorrem durante a permanência no ensino superior podem não ser única e exclusivamente 

devidas ao ensino superior. Há que contar com o impacto de outros ambientes e com as 

mudanças decorrentes da própria continuidade do desenvolvimento.  
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Embora Pascarella (1985), nas formulações iniciais da teoria, se tenha centrado 

essencialmente nas mudanças no desenvolvimento cognitivo, existem outras dimensões do 

desenvolvimento, como sejam o psicossocial, o moral e o vocacional, que também 

registam mudanças e podem igualmente afectar as aprendizagens (Pascarella & Terenzini, 

1991).  

Um conjunto de medidas com vista à promoção do bem-estar e do desenvolvimento 

dos estudantes foi proposto por Pascarella e Terenzini (1991), nomeadamente a 

necessidade das instituições de ensino superior prestarem uma atenção especial aos alunos 

do primeiro ano e de funcionarem em unidades de dimensões reduzidas que permitam a 

interacção social com pequenos grupos de pessoas. A importância da realização de 

seminários dirigidos especificamente a alunos do primeiro ano como forma de combater o 

abandono académico e promover a permanência no ensino superior foi muito recentemente 

reconhecida por Goodman e Pascarella (2006). Rematando, é importante que as 

instituições de ensino superior fomentem e criem as condições necessárias para que os seus 

alunos revelem interesse e satisfação, dentro e fora da sala de aula. Níveis elevados de 

envolvimento serão considerados óptimos promotores da aprendizagem e do 

desenvolvimento.  

 

6. Transição e adaptação ao ensino superior 

 Acontecimentos de vida como o casamento, o nascimento de filhos, o divórcio, a 

morte, as mudanças de residência, a adaptação a um novo parceiro, um novo emprego ou a 

transição para o ensino superior, implicam o lidar com situações novas, muitas delas 

difíceis, e a consequente necessidade de desenvolvimento de estratégias para lidar com 

essas novas etapas de vida. 

A transição para o ensino superior representa o confronto directo com um novo 

espaço institucional, com regras próprias e distintas das vividas anteriormente pelo 

estudante e com tarefas académicas exigentes, não só ao nível das competências de estudo, 

mas também da organização, da autonomia e do envolvimento do próprio aluno. Para a 

maioria dos jovens estudantes, esta nova etapa indica o início da sua independência. O sair 

de casa, a separação dos pais, vivida por muitos de forma dolorosa e acompanhada de 

sentimentos de solidão, isolamento e abandono, obriga à adopção de novas atitudes e 

responsabilidades para as quais os estudantes poderão não se encontrar ainda preparados, 
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podendo, por isso, desencadear problemas, não só de índole académica, mas também 

pessoal e social. 

De facto, a natureza stressante que o papel de estudante do ensino superior acarreta 

foi desde há muito reconhecida (Ellis, 1968). Apesar de representar uma forma natural de 

separação, em contraste com a separação induzida por dificuldades emocionais ou 

familiares, a frequência de manifestações sintomáticas verificadas durante o primeiro ano 

do ensino superior, quer nos jovens, quer na unidade familiar, identifica este período como 

altamente gerador de stress (Akgun & Ciarrochi, 2003; Aspinwall & Taylor, 1992; 

Brissette et al., 2002; Chemers, Hu, & Garcia, 2001; Dyson & Renk, 2006; Ferraz & 

Pereira, 2002; Lapsley, Rice, & Shadid, 1989; Nico, 1996; Pereira, 1997, 2001; Shields, 

2001; Wintre & Sugar, 2000). Apesar do interesse pela problemática da transição e da 

adaptação ao ensino superior não ser um fenómeno recente, foi apenas a partir da última 

década do século XX que a investigação acerca da forma como os estudantes se 

desenvolvem e adaptam ao contexto de ensino superior ganhou expressão (e.g., Almeida et 

al., 1999; Diniz, 2001; Fernandes et al., 2005; Machado & Almeida, 2000; Pinheiro, 2004; 

Silva, 2003). 

Partindo da conceptualização do conceito de adaptação ao ensino superior como um 

processo complexo e multidimensional que reflecte a forma como os jovens estudantes se 

adaptam ao novo contexto e aos desafios, pressões e exigências inerentes (Almeida, 

Soares, & Ferreira, 2000; Baker & Siryk, 1984, 1989; Pascarella & Terenzini, 1991, 1998; 

Soares, 1998, 2003; Upcraft & Gardner, 1989), é possível referir quatro grandes áreas ou 

dimensões na conceptualização deste processo: (1) a adaptação académica, que se 

relaciona com a adaptação dos jovens às questões de natureza mais estritamente educativa / 

académica colocadas por um nível de ensino com um grau de exigência mais elevado; (2) a 

adaptação social, que tem que ver com a forma como os estudantes interagem com os 

vários elementos da comunidade universitária (professores, funcionários, grupos de pares); 

(3) a adaptação pessoal e emocional, que envolve essencialmente aspectos associados ao 

bem-estar e ao equilíbrio físico e psicológico dos alunos; e (4) a adaptação institucional, 

que se relaciona com o grau de comprometimento dos estudantes na concretização dos seus 

objectivos educativos/profissionais na instituição que frequentam e ao grau de satisfação 

que demonstram em relação à experiência universitária na globalidade (Almeida et al., 
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1999; Baker & Siryk, 1984, 1989; Gerdes & Mallinckrodt, 1994; Russell & Petrie, 1992; 

Upcraft & Gardner, 1989).   

 Soares (2003), na revisão da literatura empírica que levou a cabo acerca dos 

factores associados à adaptação ao ensino superior, estabeleceu dois grandes grupos: um 

primeiro respeitante aos factores individuais e um segundo referente aos factores 

contextuais. 

 O primeiro grupo – factores individuais – diz respeito aos factores associados aos 

estudantes, comportando factores académicos e factores não-académicos. Os factores 

académicos surgem como aqueles que exercem uma influência significativa na qualidade 

do processo de adaptação ao ensino superior e nos seus resultados, sobretudo no que se 

refere às dimensões mais académicas. Estes englobam variáveis como: 

aptidões/capacidades e níveis de preparação académica; competências de estudo, 

abordagens ao estudo e à aprendizagem e ansiedade face aos testes; e percepções pessoais 

de competência.  

Nisbet, Ruble e Schurr (1982) referem que as variáveis académicas, 

tradicionalmente mais consideradas na investigação, deixam por explicar 65 a 78% da 

variância dos resultados. De uma forma geral, a percentagem de variância explicada 

aumenta 7% na predição do rendimento académico e 11% na predição dos níveis de 

retenção, quando aos factores académicos tradicionais são adicionados factores não 

académicos ou psicossociais (Ting, 1997, 2000). Desta forma, é justificado o interesse dos 

investigadores pela inclusão de outras variáveis não estritamente académicas na tentativa 

de compreensão do processo de adaptação ao ensino superior.  

Assim, os factores não-académicos relacionam-se com as variáveis não-intelectuais 

ou psicossociais que têm sido consideradas no processo de adaptação ao ensino superior, 

englobando aspectos como: medidas de personalidade; auto-conceito e auto-estima; stress, 

redes de suporte social e estratégias de coping; e motivações e expectativas académicas. 

 O segundo grupo – factores contextuais – diz respeito aos factores associados ao 

ambiente/contexto associados à qualidade das experiências nas instituições de ensino 

superior e incorpora variáveis como: relacionamento com os professores; 

práticas/estratégias de ensino e clima relacional de sala de aula; e relacionamento com os 

pares e envolvimento em actividades extracurriculares. Relativamente à importância dos 

factores contextuais na qualidade da adaptação dos estudantes ao ensino superior, podemos 
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dizer que “a investigação acerca dos aspectos ambientais/contextuais da experiência 

académica mantém-se um dos tópicos mais negligenciados na literatura do estudante 

universitário” (Soares, 2003, p. 196).  

 

6.1. Adaptação psicológica na transição e adaptação ao ensino superior 

 O momento de transição e adaptação dos jovens ao ensino superior pode assumir-se 

como um potenciador de crises e/ou desafios desenvolvimentais facilitadores do 

crescimento e do desenvolvimento ou, pelo contrário, de desequilíbrio e de deterioração 

psicológica (Bastos, 1993, 1998; Ferreira & Hood, 1990; Stewart, 1982). Efectivamente, 

uma das grandes áreas consideradas no processo de adaptação do jovem estudante ao 

ensino superior é a adaptação psicológica, que envolve principalmente aspectos 

relacionados com o bem-estar e com o equilíbrio físico e emocional dos alunos (Almeida et 

al., 1999; Baker & Siryk, 1984, 1989; Gerdes & Mallinckrodt, 1994; Russell & Petrie, 

1992; Upcraft & Gardner, 1989).   

Estudos realizados demonstram que um elevado número de estudantes que 

ingressam no ensino superior revelam dificuldades pessoais e académicas, havendo um 

aumento dos níveis de psicopatologia na população universitária (Herr & Cramer, 1992; 

Leitão & Paixão, 1999; Ratingan, 1989; Stone & Archer, 1990). Para além dos problemas 

académicos, vocacionais e desenvolvimentais, as dificuldades sociais e pessoais interferem 

no amadurecimento psicossocial e no rendimento escolar e taxa de desistência dos cursos 

(Rockwell & Talley, 1985).  

A relevância desta questão é reforçada por um estudo levado a cabo no Reino 

Unido no âmbito da Association for University and College Counselling (AUCS), uma 

divisão da British Association for Counselling (BAC). No relatório “Degrees of 

Disturbance: The New Agenda. The Impact of Increasing Levels of Psychological 

Disturbance amongst Students in Higher Education”, que vários responsáveis de serviços 

de aconselhamento elaboraram em 1999, chama-se a atenção para o facto de os problemas 

de saúde mental estarem a aumentar entre os jovens, englobando doenças psiquiátricas, 

distúrbios do comportamento e dificuldades psicológicas e sociais.  

No mesmo sentido, o National Survey of Counseling Center Directors de 2001 

assinala que nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, tem-se notado igualmente um 

aumento de problemas psicológicos e psicopatologia grave nos estudantes universitários 
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(O’Connor, 2001). O inquérito que abrange 300 instituições de ensino superior conclui que 

nos últimos 10 anos se verificou um aumento de problemas de abuso de álcool e uso de 

drogas ilícitas, problemas de aprendizagem, desordens de alimentação e vitimização 

sexual. 

Em Portugal, estudos realizados salientam igualmente as dificuldades de ordem 

pessoal e emocional demonstradas pelos estudantes do ensino superior (e.g., Ferraz, 2000; 

McIntyre, 1996; Pereira, 1997, 1998; Pereira, Motta, et al., 2006; Pereira & Williams, 

2001; Ramalho & McIntyre, 2001; Tavares et al., 1998). 

Num estudo de Tavares et al. (1998), realizado com 376 alunos do 1.º ano 

distribuídos por cursos de Licenciatura nas áreas das Ciências, Engenharias, Gestão e 

Planeamento na Universidade de Aveiro, pretendeu-se analisar, entre outras variáveis, a 

percepção que estes tinham acerca dos seus problemas. Os resultados sugerem que cerca de 

70% dos indivíduos refere apresentar problemas, destacando-se os relacionados com a falta 

de atenção nas aulas e as dificuldades encontradas no estudo. No entanto e apesar de com 

percentagens inferiores, situadas entre os 15% e os 25%, problemas ligados à ansiedade, ao 

mal-estar e à depressão também surgem mencionados. 

 Segundo um outro estudo realizado por Ferraz (2000), conduzido igualmente com 

alunos do 1.º ano dos cursos de Licenciaturas nas áreas de Ciências e Engenharias da 

Universidade de Aveiro, constatou-se que os principais problemas apontados pelos jovens 

estão relacionados com os estudos e com a capacidade de atenção e concentração nos 

mesmos. No entanto, mais uma vez, variáveis como a ansiedade e o mal-estar físico 

aparecem também entre os problemas identificados e como factores perturbadores do bem-

estar académico. 

 Ainda a este propósito, resultados provenientes da L.U.A. – Linha da Universidade 

de Aveiro indicam que os problemas relacionados com o desenvolvimento pessoal, 

seguidos dos problemas académicos, são os mais frequentes (Pereira, 1997, 1998; Pereira 

& Williams, 2001).  

Dados resultantes de serviços de aconselhamento psicológico reforçam 

conformemente a convicção de que a presença de psicopatologia em estudantes do ensino 

superior não deve ser subestimada.  

Por exemplo, um inquérito realizado aos utentes do Serviço de Consulta 

Psicológica da Universidade do Minho revela que as razões principais subjacentes ao 
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pedido de ajuda são, por ordem decrescente, as seguintes: ansiedade (35%), depressão 

(32%), problemas interpessoais (22%) e problemas académicos (11%). Na mesma amostra, 

o diagnóstico principal identificado foi por ordem decrescente: sem critérios para um 

diagnóstico clínico (39%), desordens de humor (20%), desordens de ansiedade (19%), 

problemas relacionais (8%), desordens de ajustamento (4%), problemas de identidade 

(2%), desordens de personalidade (2%) e outros (6%) (McIntyre, 1996). Um estudo 

posterior apenas na população estudantil feminina (Ramalho & McIntyre, 2001), revelou 

como problemáticas principais das jovens universitárias os problemas de ansiedade (46%) 

e de depressão (30.2%), muitas vezes com necessidade de intervenção psiquiátrica.  

Um outro exemplo deriva da Consulta de Psicologia e Apoio Psicopedagógico, em 

funcionamento nos Serviços Médico-Universitários da Universidade de Coimbra. Neste 

caso, as razões de pedido de ajuda, nos últimos três anos, foram por ordem decrescente, as 

seguintes: distúrbios de ansiedade, depressão, problemas relacionados com os métodos de 

estudo ou dificuldades escolares, aconselhamento e adaptação e problemas familiares 

(Pereira et al., 2006).  

Apesar deste aumento de psicopatologia poder ser atribuído a uma maior facilidade 

de procura de aconselhamento psicológico associado a um menor estigma que rodeia os 

problemas de saúde mental, importa salientar um aumento real das dificuldades 

psicológicas manifestadas pelos estudantes do ensino superior (RESAPES, 2002), que não 

podem ser negligenciadas pelas instituições de ensino superior. 

 

7. Síntese 

 Neste capítulo, começámos por contextualizar o período desenvolvimental no qual 

o estudante do ensino superior se insere, como um período distinto dos períodos 

desenvolvimentais da adolescência e da adultez e marcado predominantemente pela 

exploração da identidade, pela instabilidade, pelo auto-focus, pela vivência do sentimento 

“in-between” e pelas possibilidades (Arnett, 2004, 2006). 

Em seguida, tecemos algumas considerações gerais a respeito do ensino superior 

em Portugal e procurámos contribuir para uma conceptualização mais completa do 

(in)sucesso académico. Neste ponto, chamámos a atenção essencialmente para a 

complexidade, abrangência e muldimensionalidade dos conceitos de insucesso/sucesso 
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académicos e procurámos realçar a necessidade de conceptualizar estes conceitos como 

fenómenos que ultrapassam largamente a noção de rendimento escolar.  

Posteriormente, dedicámo-nos à promoção do sucesso académico no ensino 

superior, com ênfase para as medidas recentes do Ministério da Educação que comprovam 

a relevância da implementação de estratégias de promoção do sucesso académico no 

ensino superior e para os diversos projectos de investigação e intervenções que têm sido 

definidos e implementados em contexto nacional. Neste contexto, destacámos ainda a 

contribuição dos serviços de aconselhamento psicológico em funcionamento no ensino 

superior, como representando um papel primordial no apoio ao processo educativo, na 

promoção do desenvolvimento pessoal e na prevenção de comportamentos de risco e, em 

última análise, na promoção do sucesso académico dos estudantes do ensino superior.  

Prosseguimos com a apresentação das principais teorias e modelos de adaptação ao 

ensino superior, destacando, no campo do desenvolvimento psicossocial, a Teoria dos Sete 

Vectores de Chickering e no campo das teorias e modelos de impacto, a Teoria do 

Envolvimento de Astin, o Modelo de Abandono Académico de Tinto e o Modelo 

Institucional de Pascarella.  

Finalizámos com a conceptualização integrada do processo de transição e adaptação 

ao ensino superior, em que nos referimos, entre outras questões, aos factores associados à 

transição e adaptação ao ensino superior e à adaptação psicológica demonstrada neste 

contexto. Neste encadeamento, pareceu-nos evidente que as dificuldades, quer de ordem 

académica, quer de ordem psicológica associadas ao processo de transição para o ensino 

superior podem advir directamente de exigências académicas superiores (factores 

académicos) ou, indirectamente, de algumas vulnerabilidades prévias (factores não-

académicos ou variáveis psicossociais). Desta forma, é nosso objectivo investigar as 

relações existentes entre as variáveis não-académicas optimismo disposicional e 

vinculação e a adaptação psicológica (avaliada através de indicadores de sintomatologia 

psicopatológica e de bem-estar psicológico) e académica (avaliada através de indicadores 

de rendimento académico). Neste sentido, sentimos a necessidade de abordar com maior 

detalhe os conceitos de optimismo disposicional e de vinculação e as suas relações com 

indicadores de adaptação psicológica e académica em contexto de ensino superior – é o 

que realizaremos nos capítulos seguintes.  
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CAPÍTULO 2 

OPTIMISMO DISPOSICIONAL NA TRANSIÇÃO PARA O ENSINO SUPERIOR 
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Este segundo capítulo é consagrado ao conceito de optimismo em geral e de 

optimismo disposicional em particular. Apresentamos, num primeiro momento, uma breve 

introdução ao conceito de psicologia positiva, contexto que serviu de base ao aparecimento 

do optimismo como um tópico de interesse. De seguida, debruçamo-nos sobre questões 

relacionadas com a conceptualização e operacionalização do conceito de optimismo, em 

particular do optimismo disposicional. Posteriormente, analisamos as relações existentes 

entre o optimismo disposicional e o bem-estar psicológico e o coping. Discutimos ainda a 

relação entre o optimismo disposicional e o suporte social, com especial ênfase para a 

hipótese do suporte social poder desempenhar um papel mediador na relação entre o 

optimismo disposicional e a posterior adaptação, avaliada através de diferentes 

indicadores. Finalmente, referimo-nos às relações existentes entre o optimismo 

disposicional e o bem-estar psicológico e o desempenho académico no contexto específico 

de transição para o ensino superior.  

 

1. Introdução à psicologia positiva 

Desde a II Guerra Mundial, a psicologia consagrou-se à avaliação e cura do 

sofrimento individual, concentrando-se na reparação do dano, com base num modelo de 

doença para a compreensão do comportamento humano. Esta quase exclusiva atenção à 

patologia conduziu a uma negligência de conceitos positivos, de que são exemplo a 

realização, qualidades, virtudes, recursos, satisfação, bem-estar, prazer, felicidade, 

optimismo, esperança e prosperidade da comunidade, bem como daquilo que faz com que 

a vida valha a pena ser vivida (Seligman, 2002; Seligman & Csiksentmihalyi, 2000).  

Por outro lado, uma nova forma de encarar a saúde surgiu desde que a Organização 

Mundial de Saúde reconheceu o estado de saúde como “um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social, e não como a mera ausência de disfunção ou doença” (Organização 

Mundial de Saúde, 1958). Orientações inovadoras nas políticas de saúde foram 

desencadeadas, valorizando-se uma preocupação com a saúde positiva, encarada como um 

funcionamento físico e psicológico interligados e satisfatórios, em detrimento da mera 

ausência de sintomas e disfunções físicas e/ou psicológicas. Esta perspectiva enfatiza a 

importância do desenvolvimento dos recursos pessoais (e.g., empowerment) como forma 

de capacitar os indivíduos para a construção de um projecto de vida.  
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No sentido de ilustrar a negligência das emoções positivas por parte da psicologia, 

Myers (2000) analisou citações a partir de uma pesquisa da PsychInfo desde 1967 e 

encontrou cerca de  5,548 artigos que mencionam raiva, 41,416 sobre ansiedade e 54,040 

sobre depressão, mas apenas 415 sobre alegria, 1,7100 sobre felicidade e 2,582 sobre 

satisfação com a vida.  Foram encontrados 21 artigos sobre emoções negativas para cada 

artigo sobre emoções positivas.  

Na última década do século XX e início do presente século, parece afirmar-se na 

psicologia o interesse em entender e promover os factores que permitem aos indivíduos, 

comunidades e sociedades florescer. 

A publicação de um número e secções especiais no American Psychologist (Janeiro 

de 2000 e Janeiro de 2001, respectivamente) dedicados à psicologia positiva e, por 

exemplo, o destaque dado a dimensões como o optimismo, a criatividade e a capacidade 

lúdica numa edição especial do Journal of Personality Assessment (1999, vol. 72, n.º 2) 

dedicada à avaliação da saúde psicológica, são marcadores acentuados do início do 

movimento da psicologia positiva.  

Desde então e ao longo dos últimos sete anos, a psicologia positiva floresceu. 

Desenvolvimentos importantes ocorreram no campo incluindo a publicação de inúmeros 

livros e centenas de artigos, a organização de cursos e de encontros científicos. Alguns 

desses livros são: Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize 

Your Potential for Lasting Fulfillment (Seligman, 2002), Handbook of Positive Psychology 

(Snyder & Lopez, 2002), A Psychology of Human Strengths (Aspinwall & Staudinger, 

2003), Flourishing: Positive Psychology and the Life Well-Lived (Keyes & Haidt, 2003), 

Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification (Peterson & Seligman, 

2004), Positive Psychology Assessment: A Handbook of Models and Measures (Lopez & 

Snyder, 2004), Positive Psychology in Practice (Linley & Joseph, 2004), Oxford 

Handbook of Methods in Positive Psychology (Ong & van Dulmen, 2006), Positive 

Psychology: The Scientific and Practical Explorations of Human Strengths (Snyder & 

Lopez, 2007).  

Assim, com base nos trabalhos pioneiros de Rogers (1951), Maslow (1954, 1962), 

Jahoda (1958), Erikson (1950, 1968, 1982), Vaillant (1977), Deci e Ryan (1985) e Ryff e 

Singer (1996) – entre muitos outros – os psicólogos positivos têm aumentado o 
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conhecimento acerca de como, porquê e em que condições as emoções positivas, o carácter 

positivo e as instituições florescem (Seligman, Steen, Park, & Peterson, 2005). 

Mas afinal em que consiste a psicologia positiva? De acordo com Seligman e 

Csiksentmihalyi (2000), este movimento consiste no estudo das experiências positivas, dos 

traços individuais positivos e das instituições positivas; segundo Sheldon e King (2001), 

consiste na tentativa de levar os psicólogos contemporâneos a adoptarem uma visão mais 

aberta e apreciativa dos potenciais, das motivações e das capacidades humanas. É um 

campo interessado no bem-estar e funcionamento óptimos, tendo-se desenvolvido visando 

aumentar o foco da psicologia clínica para além do sofrimento e do seu alívio directo. A 

psicologia positiva assume-se assim como um movimento que engloba as teorias e 

investigações centradas nos aspectos que tornam a vida merecedora de ser vivida (Peterson 

& Park, 2003).  

Se bem que é verdade que os psicólogos positivos não inventaram os conceitos de 

emoções positivas ou de bem-estar, nem sequer foram pioneiros no estudo científico destes 

conceitos, é só agora que se verifica um esforço de unificar aquilo que tem sido trabalhado 

de forma espartilhada ou em linhas distintas de teoria e investigação (Duckworth, Steen, & 

Seligman, 2005; Peterson & Park, 2003). 

Apesar da psicologia positiva ser considerada por muitos como um movimento 

promissor, tem sido alvo de algumas críticas (Carstensen & Charles, 2003; Held, 2002, 

2004). Num artigo intitulado The negative side of positive psychology, Held (2004) critica 

o movimento da psicologia positiva em três aspectos que intitula de: a) Os efeitos 

colaterais negativos: a tirania da mensagem dominante da atitude positiva e da mensagem 

dominante da psicologia positiva; b) O negativismo dos psicólogos positivos; e c) O bom 

senso de William James. De seguida, desenvolveremos resumidamente cada um dos 

aspectos criticados. 

No que diz respeito à primeira crítica – os efeitos colaterais negativos: a tirania da 

mensagem dominante da atitude positiva e da mensagem dominante da psicologia positiva 

– Held (2004) refere que uma pressão para se ser positivo ou assertivo pode gerar efeitos 

contrários e contribuir até para certas formas de infelicidade. A cultura popular Americana 

e a cultura profissional (com o movimento da psicologia positiva) estão saturadas com a 

ideia que temos que ter pensamentos positivos, que temos que cultivar emoções e atitudes 

positivas e que temos que unir as nossas forças para sermos felizes e saudáveis. Uma das 
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possíveis e não intencionais consequências de proclamar a positividade nos círculos 

populares e profissionais relaciona-se com esta tirania da psicologia positiva. Se 

eventualmente um de nós se sentir mal relativamente às suas dificuldades de vida e não as 

conseguir gerir adequadamente a ponto de ultrapassar/transcender o sofrimento 

(independentemente do esforço que faça), pode acabar por se sentir ainda pior com isso, 

poderá sentir-se culpado ou imperfeito por não ter a atitude correcta (que seria a atitude 

positiva) perante as dificuldades. Esta mensagem também está muito relacionada com a 

proliferação da vasta evidência empírica que sugere que o optimismo e a positividade estão 

muito associados à saúde e à longevidade, enquanto que o pessimismo e a negatividade 

têm o efeito oposto (Peterson & Bossio, 2002; Peterson, Seligman, Yurko, Martin, & 

Friedman, 1998; Taylor, Kemeny, Reed, Bower, & Gruenewald, 2000). 

Apesar da tirania da mensagem dominante da atitude positiva e da mensagem 

dominante da psicologia positiva “An emerging but still nondominant message of some 

members of the movement gives evidence of the dominant Message by expressing 

dissatisfaction with it (…) desire for a more nuanced and integrative – a less separist or 

polarizing – message (…)” (Held, 2004, p. 13). Ao longo da literatura positiva, são vários 

os exemplos disso: “It would be a mistake to assume that all that is positive is good… 

Instead, efforts to understand when positive beliefs are linked to good outcomes, when 

they may not be, and why will yield a more realistic and balanced view.” (Aspinwall & 

Staudinger, 2003, p. 18), “Another pitfall of focusing on positive emotional experience as 

definitive of good life is the tendency to view any negative emotion as problematic” (King, 

2001, p. 53), entre outros.  

 Relativamente à segunda crítica – o negativismo dos psicólogos positivos – Held 

(2004) acredita que existe um lado negro escondido no movimento da psicologia positiva, 

devido à incapacidade deste conhecer a sua própria negatividade. A negatividade é um 

aspecto normal e algumas vezes adaptativo da natureza humana, por isso importa 

perguntar: os psicólogos positivos são negativos acerca de quê? Parece que alguns 

psicólogos positivos proeminentes mantêm visões equilibradas acerca da positividade e da 

negatividade. Por exemplo, Seligman (1990) no seu livro Learned Optimism diz que não 

devemos ser “slave to the tyrannies of optimism…. We must be able to use pessimism 

keen sense of reality when we need it” (p. 292). No livro Authentic Happiness, Seligman 

(2002) refere que a “Positive Psychology aims for the optimal balance between positive 
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and negative thinking” (pp. 288-289). Apesar deste reconhecimento, ao longo dos muitos 

artigos e livros publicados no âmbito deste movimento, é notória a negatividade em relação 

à própria negatividade. 

No que diz respeito à terceira crítica – o bom senso de William James – Held 

(2004) sugere que é possível encontrar um significado positivo no lado negativo da 

psicologia positiva. Este significado pode encontrar-se na mensagem mais integrativa 

(ainda não dominante) do movimento da psicologia positiva, compatível com as reacções 

de alguns psicólogos humanistas à psicologia positiva. Segundo o movimento da 

psicologia positiva, uma vida vivida sem ser analisada, sem se ter consciência dela, não 

vale a pena ser vivida, já que é uma vida sem significado. Então, se os psicólogos positivos 

defendem que enfrentam a realidade, mesmo que negativa, em vez de a negar com ilusões 

positivas (através da redefinição do optimismo como realista) e se aceitam que na 

adversidade se pode desenvolver o coping, a saúde e o crescimento (Aspinwall & 

Staudinger, 2003; King, 2001; Ryff & Singer, 2003), então poderemos perguntar se os 

psicólogos positivos são realmente diferentes dos psicólogos negativos de quem 

proclamam independência? Aliás, podemos ainda perguntar se esta distinção faz sentido? 

Porque não chamar a todos psicólogos? A autora remata sugerindo que nesta mensagem 

não dominante da psicologia positiva, pode encontrar-se um significado positivo – o 

reconhecimento do lado negativo da existência humana numa abordagem muito mais 

integrativa e inclusiva do que começou por ser o movimento da psicologia positiva 

enquanto movimento separatista da psicologia.  

Em Portugal, de um modo geral, as referências e os estudos sobre a psicologia 

positiva e os seus constructos são ainda escassos. No entanto, os estudos teóricos e 

empíricos sobre os mesmos têm vindo a aumentar (e.g., Galinha & Pais Ribeiro, 2005; 

Meneses, 2006; Pais Ribeiro, 2006), em particular no diz respeito ao constructo de 

optimismo (Barros, 1998, 2001; Bernardes, Lima, & Paulino, 2002; Monteiro, 2006; 

Monteiro, Tavares, & Pereira, 2006c, no prelo; Neto & Marujo, 2001; Neto, Marujo, & 

Perloiro, 2001; Pais Ribeiro & Pedro, 2006). 

 

2. Optimismo: Conceptualização e operacionalização 

Segundo Peterson (2000), o optimismo “promete ser um dos importantes tópicos de 

interesse para a ciência social positiva” (p. 44). E, realmente, podemos constatar que 
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durante os últimos anos os conceitos de optimismo e de pessimismo têm suscitado muito 

interesse e investigação nas áreas da psicologia da personalidade, da psicologia social e da 

psicologia clínica e da saúde (Brissette et al., 2002; Chang, 1996, 1998a, 1998b, 2002; 

Fontaine, Manstead, & Wagner, 1993; Gillham, 2000; Gillham & Reivich, 2004; Giltay, 

Zitman, & Kromhout, 2006; Hatchett & Park, 2003; Lucas, Diener, & Suh, 1996; Peterson, 

2000; Reich, 2004; Seligman, 1990; Scheier, Carver, & Bridges, 1994, 2002; Üstündag-

Budak & Mocan-Aydin, 2005).  

Revisões recentes têm discutido vários modelos e constructos sobrepostos com o 

conceito de optimismo (Peterson, 2000; Snyder, 2000).  

Numa revisão que Norem e Chang (2002a) fazem dos diferentes tipos de optimismo 

e pessimismo encontrados na literatura, torna-se evidente a confusão existente. As 

referências são vastas: optimismo e pessimismo disposicionais (Scheier & Carver, 1985), 

estilos explicativos optimistas e pessimistas (Peterson & Seligman, 1987), optimismo naive 

(Epstein & Meier, 1989), ilusões optimistas (Taylor & Brown, 1988), optimismo irrealista 

(Weinstein & Klein, 1996), pessimismo irrealista (Dolinski, Gromski, & Zawisza, 1987), 

pessimista realista (Frese, 1992) e pessimismo defensivo e optimismo estratégico (Norem 

& Cantor, 1986a, 1986b).  

As distinções entre estes conceitos são mais do que meras distinções semânticas já 

que os diferentes constructos mostram-se associados a diferentes consequências e 

implicações. Logo, apesar da evidência substancial de que o optimismo se relaciona com 

melhores resultados (e.g., coping, satisfação, bem-estar), medido de diferentes formas e em 

diferentes contextos, é importante que não se cultive a cultura one-size-fits-all, já que, quer 

o optimismo, quer o pessimismo podem apresentar custos e benefícios associados (Gibson 

& Sanbonmatsu, 2004; Norem, 2001; Norem & Chang, 2002b). 

Apresentamos, em seguida, a conceptualização do optimismo disposicional 

(conceptualização esta subjacente ao nosso estudo empírico), do estilo atribucional 

optimista (pela proximidade teórica evidente existente com o primeiro conceito) e, por 

último, do optimismo estratégico (por ser uma abordagem teórica ao conceito de 

optimismo bastante menos difundida na literatura e também por se diferenciar claramente 

das demais existentes).  
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2.1. Optimismo disposicional 

Scheier e Carver (1985, 1992) definem o optimismo e o pessimismo disposicionais 

como expectativas generalizadas positivas e negativas, respectivamente, representando 

variáveis relativamente estáveis, que promovem ou diminuem o bem-estar psicológico e 

físico. O constructo de optimismo disposicional é aquele que mais vai de encontro às 

noções intuitivas (e definições de dicionário) que temos do conceito.  

De acordo com esta perspectiva, os indivíduos optimistas são aqueles que, quando 

confrontados com dificuldades ou adversidades, têm a expectativa de ultrapassar as 

situações e de alcançar resultados positivos, enquanto que os indivíduos pessimistas, face 

às dificuldades, esperam resultados negativos. Estas expectativas de resultados negativos 

conduzirão a uma tendência marcada para o aparecimento de sentimentos negativos, como 

a ansiedade, culpa, raiva, tristeza ou desespero.  

Carver e Scheier (Carver, 1979; Carver & Scheier, 1981, 1982, 1985, 1990a, 

1990b, 2002a, 2002b, 2003; Scheier & Carver, 1988, 2003) desenvolveram um modelo 

compreensivo e integrativo da motivação humana, emoção e comportamento, a partir do 

qual tentaram explicar os fenómenos subjacentes ao funcionamento do optimismo e do 

pessimismo disposicionais. De acordo com os autores, as variáveis e os processos 

considerados no seu modelo eram efectivamente muito simples, tentando explicar os 

fenómenos emocionais como resultado de processos de auto-regulação. Esta teoria parte de 

uma noção central da teoria de controlo de sistemas que é a redução de discrepância numa 

malha de alimentação, retomando a tradição cibernética iniciada por Wiener (1948) e a 

descrição dos processos homeostáticos de Cannon (1932). 

Carver e Scheier (2002a, 2002b) salientam dois elementos conceptuais que 

consideram de primordial importância no seu modelo: (1) o pressuposto de que o 

comportamento se organiza em volta da persecução de objectivos, e (2) o conceito de 

expectativa, definido como o sentimento de confiança ou dúvida acerca da tangibilidade de 

um objectivo (ou do evitamento de um anti-objectivo).  

Nesta teoria, um estado actual observado é comparado com um valor de referência 

(por exemplo, um objectivo). Quando uma discrepância é detectada entre o estado actual e 

o valor de referência, um comportamento específico é realizado para reduzir a 

discrepância. Desta forma, a realimentação do sistema com a informação de que existe 
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uma discrepância conduz à aproximação do estado actual ao valor de referência (Carver & 

Scheier, 2002a, 2002b). Este processo é ilustrado na Figura 2.  

Em termos de comportamento humano, o controlo por “realimentação” significa 

que um indivíduo age de modo a minimizar qualquer discrepância entre a situação actual e 

os padrões comportamentais de referência (Coulson, 2004). Segundo Scheier e Carver 

(2002a, p. 305) “there is another kind of loop that enlarges discrepancies between present 

states and the reference value”. Neste caso, os padrões comportamentais de referência são 

designados de anti-objectivos. A auto-regulação referente a um anti-objectivo envolve a 

fuga, a desistência ou o evitamento. De qualquer forma, um indivíduo pode também evitar 

um anti-objectivo, procurando alcançar um objectivo que se opõe ao primeiro (Carver, 

Lawrence, & Scheier, 1999; Elliott, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ilustração esquemática de uma malha de realimentação, a unidade base de controlo 

cibernética (adapt. de Carver & Scheier, 1990a). 

 

Um outro princípio base subjacente a esta abordagem é a noção de organização 

hierárquica do comportamento. Em termos de teoria de controlo, isto significa que a saída 

de um sistema de alimentação num determinado nível pode determinar os valores de 

referência noutros níveis da hierarquia. A organização hierárquica da Figura 3 mostra 3 

níveis de controlo. No nível mais elevado (designado de conceitos de sistema) encontram-

se valores de carácter abstracto, tornando-se mais concretos à medida que se desce na 

hierarquia. 
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Figura 3. Hierarquia de malhas de alimentação (adapt. de Carver & Scheier, 1990a). 

 

No modelo proposto, são propostos mecanismos que permitem auto-avaliar a 

actividade dos vários sistemas de retroacção. Com base nessa capacidade de auto-

avaliação, um sistema de meta-monitorização verifica a taxa de redução de discrepância ao 

longo do tempo. Os autores propõem que o próprio nível de monitorização funciona como 

uma malha de alimentação. Neste caso, o valor de referência será a taxa de redução de 

discrepância desejável. Assim como nos restantes subsistemas, esta discrepância é 

motivadora de comportamento no sentido de corrigir a mesma. 

Carver e Scheier propõem que o resultado destes mecanismos de comparação é 

manifestado de duas formas: (a) através de uma sensação de expectativa de resultados; e 

(b) sob a forma de uma qualidade afectiva, expressa através de uma sensação de 

positividade ou de negatividade (cf. Tabela 2). 
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Tabela 2 

Relação entre a variação da taxa de discrepância e o afecto em três condições de comportamento 

(adapt. de Carver & Scheier, 1990a) 

Comportamento Acção Situação Afecto 

Progresso em direcção ao 
objectivo, a uma taxa 
igual à de referência 

Redução de discrepância em relação ao 
objectivo 

Não há 
discrepância 

Nenhum 

Progresso em direcção ao 
objectivo, a uma taxa 
inferior à de referência 

Redução de discrepância em relação ao 
objectivo 

Discrepância Negativo 

Progresso em direcção ao 
objectivo, a uma taxa 
superior à de referência 

Redução de discrepância em relação ao 
objectivo 

Discrepância 
positiva 

Positivo 

 

A expectativa acerca de um eventual resultado é um factor determinante importante 

no comportamento que um indivíduo demonstra face à adversidade, isto é, se continua a 

esforçar-se por alcançar um determinado objectivo ou se, em vez disso, se desliga dessa 

tentativa (Carver & Scheier, 1990a). Por outro lado, assume-se que as consequências 

comportamentais de expectativas de resultados divergentes têm um paralelismo em termos 

de experiência afectiva (Carver, 1979). Quando as expectativas são favoráveis, o indivíduo 

tende a ter sentimentos positivos, que são vividos de formas variadas, enquanto 

entusiasmo, esperança, excitação, alegria. Quando as expectativas são desfavoráveis, o 

indivíduo tende a ter sentimentos negativos, como ansiedade ou desespero.  

 

2.2. Estilo atribucional optimista 

Uma segunda abordagem aos conceitos de optimismo e pessimismo alicerça-se nos 

Reformulated Learned-Helplessness Model e o Hopelessness Models da depressão que 

enfatizam o papel das explicações que as pessoas dão aos acontecimentos que ocorrem nas 

suas vidas (Abramson, Seligman, & Teasdale, 1978; Abramson, Alloy, & Metalsky, 1989).  

Quando um indivíduo se depara com determinados acontecimentos, particularmente 

quando estes são negativos, procura uma explicação. De acordo com a Reformulated 

Learned Helplessness Theory (RLHT; Abramson et al., 1978), a forma habitual através da 

qual um indivíduo explica os acontecimentos da vida pode drenar a sua motivação, reduzir 

a sua persistência ou torná-lo vulnerável à depressão. De forma alternativa, o estilo 
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atribucional pode ajudá-lo na resolução de problemas e torná-lo mais resiliente face à 

adversidade.  

A RLHT descreve três dimensões nas quais as atribuições podem variar: 

internalidade versus externalidade, estabilidade versus instabilidade e globalidade versus 

especificidade. As explicações pessimistas para os acontecimentos de vida negativos são 

internas, estáveis e globais, o que significa que a adversidade é atribuída às suas próprias 

características, a factores que tendem a permanecer ao longo do tempo e a circunstâncias 

que afectam vários domínios das suas vidas. As explicações optimistas mostram o padrão 

inverso. Os acontecimentos negativos são atribuídos a factores ambientais ou situacionais 

que são temporários e que afectam poucas áreas da vida. No que diz respeito à explicação 

de acontecimentos de vida positivos, as explicações optimistas são internas, estáveis e 

globais. A teoria prediz que as explicações optimistas e pessimistas vão conduzir a 

diferentes expectativas relativamente ao futuro. Os indivíduos que consideram que os 

acontecimentos negativos são estáveis e globais irão esperar acontecimentos incontroláveis 

no futuro. Por outro lado, aqueles que consideram que os acontecimentos negativos são 

instáveis e devidos a causas especificas irão esperar um maior controlo no futuro e, por 

isso, serão mais resilientes. 

 

2.3. Optimismo estratégico  

A terceira abordagem que iremos abordar é a de Norem e Cantor (Norem, 2001, 

2002; Norem & Cantor, 1986a, 1986b), abordagem esta menos difundida na literatura, uma 

vez que hipotetiza que o pessimismo defensivo poderá desempenhar funções positivas para 

quem o utiliza. Esta posição parece contrária à maioria da investigação disponível, na qual 

o pessimismo (ao contrário do optimismo) aparece invariavelmente associado a resultados 

mais negativos.  

O termo pessimismo defensivo foi inventado nos anos 80 por Cantor e 

colaboradores (Norem & Cantor, 1986a; Norem & Cantor, 1986b), sendo definido como 

uma estratégia cognitiva através da qual os indivíduos desenvolvem expectativas baixas 

acerca de uma situação futura, apesar de, em situações passadas semelhantes, terem tido 

bons desempenhos. Teoricamente, o desenvolvimento de expectativas baixas pode ajudar a 

amortecer as consequências do fracasso. Os indivíduos que utilizam esta estratégia 

antecipam e reflectem extensivamente sobre aquilo que pode acontecer na situação futura 
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prestando especial atenção aos problemas que possam surgir. Desta forma, antecipando 

tudo aquilo que pode correr mal, trabalham para preparar a situação vindoura e, por 

conseguinte, quer a ansiedade, quer a sensação de falta de controlo iniciais, dão lugar a 

uma sensação de controlo (Norem & Cantor, 1986a, 1986b). Por exemplo, Showers e 

Ruben (1990) verificaram que os pessimistas defensivos não utilizam o evitamento como 

estratégia de coping encontrada nas pessoas com perturbações depressivas, nem a 

ansiedade e a ruminação persistem depois das situações indutoras de stress. De modo 

similar, Ronan e colaboradores (Cuddihy & Ronan, 1990; Hammontree & Ronan, 1992) 

demonstraram que os indivíduos que utilizam o pessimismo defensivo utilizam estratégias 

de confronto de problemas mais efectivas do que os indivíduos moderadamente 

deprimidos. 

O optimismo estratégico refere-se a uma estratégia utilizada pelos indivíduos que 

não se sentem tipicamente ansiosos numa determinada situação. Pelo contrário, sentem que 

controlam os seus resultados e estabelecem expectativas elevadas que são, de forma geral, 

congruentes com as percepções que estas pessoas têm de si próprias e das suas 

experiências passadas. As pessoas que utilizam esta estratégia tendem a evitar pensar 

acerca das tarefas futuras, apesar de tenderem a fazer aquilo que é preciso para estarem 

preparados.  

A definição do optimismo estratégico e do pessimismo defensivo como estratégias, 

implica considerar que: (1) o mesmo indivíduo pode utilizar o optimismo estratégico e o 

pessimismo defensivo em diferentes tipos de situação, já que apesar das estratégias 

descreverem diferenças individuais importantes, não são tidas como estáveis ao longo do 

tempo e consistentes em diferentes situações, ao contrário, dos traços, motivos ou estilos; 

(2) estes conceitos referem-se a processos que de se desenvolvem ao longo do tempo. No 

que diz respeito ao pessimismo defensivo, por exemplo, o desenvolvimento da estratégia 

inicia-se no momento em que se estabelecem expectativas baixas em resposta à ansiedade. 

A estratégia continua assim que o indivíduo antecipa diferentes cenários. Isto implica que 

os diferentes componentes das estratégias tenham efeitos diferentes, quando actuam 

separada ou conjuntamente. Ou seja, o pessimismo, por si só, poderia conduzir a um 

aumento de ansiedade mas, para as pessoas habituadas a utilizarem o pessimismo 

defensivo, tende a diminuir a ansiedade. 
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O optimismo estratégico e o pessimismo defensivo podem assim ser diferenciados 

dos conceitos de optimismo e pessimismo disposicionais de Scheier e Carver (1985) e de 

optimismo e pessimismo atribucionais de Peterson e Seligman (1987), através da sua 

relação com os objectivos, da sua especificidade e da sua moldura temporal. Ao contrário 

de Norem e Cantor (1986a, 1986b), Scheier e Carver (1985) consideram o optimismo e o 

pessimismo disposicionais como variáveis traço, isto é, variáveis consistentes ao longo do 

tempo e em diferentes situações. Por outro lado, Peterson e Seligman (1987) consideram o 

pessimismo um estilo atribucional interno, global e estável, distinguindo-se assim de 

Norem e Cantor (1986), para quem o pessimismo defensivo descreve uma estratégia 

utilizada para preparar acontecimentos indutores de stress e não para explicar esses 

mesmos acontecimentos.  

 

2.4. Convergências e divergências entre o optimismo disposicional e abordagens 

teóricas relacionadas 

 Scheier e Carver (1985, 1987, 1992) discutiram similaridades teóricas com os 

conceitos de estilo atribucional (Seligman, 1975, 1990; Seligman, Abramsom, Semmel, & 

von Baeyer, 1979) e de auto-eficácia (Bandura, 1977, 1982, 1986) nos seus artigos sobre o 

conceito de optimismo disposicional. O conceito de esperança (Snyder, 1989, 1994) 

também merece discussão na sua relação com o optimismo disposicional.  

No que se refere ao estilo atribucional, podemos dizer que existe uma ligação 

conceptual clara entre este conceito e o conceito de optimismo disposicional. Ambos 

assumem que as consequências do optimismo derivam de diferenças ao nível das 

expectativas (Scheier & Carver, 1992). Acresce o facto de a evidência para as associações 

entre o optimismo disposicional e o bem-estar ser paralela à evidência existente para o 

estilo atribucional e o bem-estar (para uma revisão, cf. Peterson & Bossio, 1991; Scheier et 

al., 2002). No entanto, existem também diferenças evidentes. O estilo atribucional 

relaciona-se com os julgamentos que os indivíduos fazem acerca das causas dos 

acontecimentos, enquanto que o optimismo disposicional se foca directamente nas 

expectativas generalizadas acerca do futuro (Scheier & Carver, 1992). Adicionalmente, as 

expectativas inferidas acerca do futuro podem ser negativas, mesmo quando as explicações 

dadas para os eventos são optimistas (Gillham, Shatté, Reivich, & Seligman, 2002). Por 

último, as correlações encontradas entre o optimismo e o pessimismo disposicionais e as 
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medidas de estilo atribucional têm sido significativas, mas fracas (variando de .20 a .29) 

(Dember, 2002; Scheier & Carver, 1992). 

O conceito de auto-eficácia (Bandura, 1977, 1982, 1986) relaciona-se estreitamente 

com o conceito de optimismo disposicional. A auto-eficácia refere-se às expectativas de 

um indivíduo acerca da sua capacidade para levar a cabo determinados comportamentos 

com sucesso, enquanto que o optimismo disposicional diz respeito às expectativas acerca 

dos resultados. De acordo com Gillham e Reivich (2004), os indivíduos com níveis de 

auto-eficácia mais elevados tendem a ser mais optimistas em virtude de acreditarem que 

conseguem resolver os seus problemas, ultrapassar as adversidades e assumir o controlo 

sobre as situações que vão acontecendo nas suas vidas. Na medida em que estes dois 

conceitos assentam no constructo central de expectativas, as similaridades são evidentes. 

Apesar disso, existem diferenças que devem ser tidas em conta (Scheier & Carver, 1987, 

1992). A primeira diferença refere-se ao papel primordial da habilidade da pessoa na 

determinação do comportamento. De acordo com a teoria da auto-eficácia (Bandura, 

1986), a decisão acerca de continuar ou não com a procura de determinado objectivo 

baseia-se apenas nas percepções de auto-eficácia. De forma contrastante, Scheier e Carver 

(1987) referem que as expectativas generalizadas acerca de resultados influenciam o 

comportamento e que as percepções de auto-eficácia constituem apenas uma fonte dessas 

expectativas. A segunda diferença diz respeito à amplitude das expectativas em que se 

focam os dois constructos. De acordo com Bandura (1977, 1982, 1986), o comportamento 

é melhor predicto por expectativas específicas (versus generalizadas). 

Outro constructo teoricamente relacionado é a esperança (Snyder, 1989, 1994, 

2000; Snyder, Irving, & Anderson, 1991), conceptualizada como um processo de 

pensamento sobre os objectivos acompanhado de motivação para actuar nesse sentido 

(agency) e para encontrar os meios (pathways) com vista a atingir os respectivos 

objectivos. Quer a esperança, quer o optimismo disposicional pressupõem que o 

comportamento humano é orientado para objectivos e que a confiança é um elemento de 

motivação. Para além disso, ambos são conceptualizados como características 

relativamente estáveis que reflectem expectativas generalizadas acerca do futuro. No 

entanto, diferem na forma como conceptualizam a influência das expectativas nos 

comportamentos. Apesar de Scheier e Carver (1985) defenderem que as expectativas são o 

elemento mais importante na predição de comportamentos orientados para objectivos, 
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atribuem pouca importância aos fundamentos dessas expectativas, isto é, “outcome 

expectancies per se are the best preditors of behavior rather than the bases from which 

those expectancies were derived” (Scheier & Carver, 1985, p. 223). 

 

2.5. Avaliação do optimismo disposicional: O caso particular do Life Orientation 

Test-Revised (LOT-R) 

O Life Orientation Test (LOT; Scheier & Carver, 1985) tem sido o instrumento 

mais utilizado para avaliar o conceito de optimismo disposicional em toda a literatura 

psicológica. Ao longo da última década, a investigação conduzida com o LOT convergiu 

na evidência da associação entre este constructo e os benefícios para a saúde (Scheier & 

Carver, 1992, 1993). Andersson (1996) levou a cabo uma meta-análise de 56 estudos 

(desde 1985) que utilizaram o LOT, não encontrando homogeneidade nos resultados, mas 

concluindo que esta escala de optimismo se correlaciona significativamente com as 

medidas de coping, com escalas que avaliam sintomas e com medidas de afectos negativos. 

A utilização frequente do LOT chamou a atenção para duas questões relacionadas 

com a escala. Em primeiro lugar, existem estudos que evidenciam que os itens formulados 

positivamente e negativamente originam dois factores (Chang, D’Zurilla, & Maydeu-

Olivares, 1994; Chang & McBride-Chang, 1996; Cheng & Hamid, 1997; Marshall & Lang, 

1990), o que significa que a escala poderá medir dois constructos (optimismo versus 

pessimismo) em detrimento da dimensão única bipolar optimismo-pessimismo postulada 

por Scheier e Carver (1985, 1987). Os resultados de estudos que utilizam análise factorial 

confirmatória tendem a suportar esta visão bidimensional (Marshall & Lang, 1990; Scheier 

& Carver, 1985), apesar de Scheier e Carver (1985) terem considerado mais parcimonioso 

tratar o LOT como um teste unidimensional. 

Em segundo lugar, tem-se verificado com o LOT o problema da “terceira variável” 

(Scheier et al., 1994). Esta escala tem mostrado uma sobreposição significativa com o 

constructo de auto-estima, auto-eficácia e com testes que medem constructos como o 

neuroticismo/afectividade negativa (Carvajal, Clair, Nash, & Evans, 1998; Marshall & 

Lang, 1990; Smith, Pope, Rhodewalt, & Poulton, 1989). No que diz respeito ao 

neuroticismo/afectividade negativa, Smith et al. (1989) foram os primeiros a colocar a 

questão da validade divergente. Demonstraram que, quando o efeito do neuroticismo 

(avaliado através de um indicador de ansiedade crónica) era controlado, a relação entre o 
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optimismo e os sintomas físicos desaparecia, mas que o efeito do neuroticismo permanecia 

mesmo depois de se controlar o efeito do optimismo. Os autores argumentaram que o 

optimismo não era mais do que uma medida inversamente cotada do neuroticismo. De 

qualquer forma, estes efeitos não foram replicados noutros estudos (Fontaine et al., 1993; 

Chico Librán, 2002; Räikkönen, Matthews, Flory, Owens, & Gump, 1999; Scheier et al., 

1994). Por exemplo, Scheier at al. (1994) verificaram que, depois de controlar os efeitos do 

neuroticismo e de variáveis como a auto-estima e a auto-eficácia, a relação entre o 

optimismo e os sintomas físicos deixou de ser significativa, mas a relação entre o 

optimismo e o coping ou a sintomatologia depressiva permaneceu significativa. Scheier e 

Carver (Scheier & Carver, 1992; Scheier, Carver, et al., 1994) salientaram que uma vez 

que o neuroticismo é um constructo multifacetado, que incorpora em parte (mas não 

inteiramente) a ausência de optimismo, existe uma distinção conceptual entre os dois 

conceitos. No mesmo sentido, Fontaine et al. (1993) referem que “the relatively weak 

association between the two measures indicates that there is at least some empirical 

justification for believing that the LOT is not simply another measure of perceived control” 

(p. 276).  

Em resposta a estas críticas, Scheier et al. (1994) submeteram o LOT a uma 

reformulação. Os autores desenvolveram uma versão mais breve constituída por dez 

afirmações, sendo que quatro delas não se contabilizam para o valor total da escala, são 

itens distractores. O estudo revisto do LOT em língua inglesa (LOT-R) resultou numa 

estrutura dimensional de um único factor, responsável por 48.1% da variância total, 

apresentando uma consistência interna adequada, com alpha de Cronbach de .78 e 

coeficientes teste-reteste entre .56 e .79 (Scheier et al., 1994). A estrutura unidimensional 

do LOT-R foi replicada em cinco estudos recentes (Bandeira, Bekou, Lott, Teixeira, & 

Rocha, 2002; Lai, Cheung, Lee, & Yu, 1998; Mehrabian & Ljunggren, 1997; Pais Ribeiro 

& Pedro, 2006). No entanto, existem também estudos que fornecem evidência para a 

estrutura bidimensional do LOT-R (Creed, Patton, & Bartrum, 2002; Lai & Yue, 2000; 

Sultan & Bureau, 1999; Vautier, Raufaste, & Cariou, 2003). 

Reportando-se a esta questão da bidimensionalidade do LOT-R, Chang e McBride-

Chang (1996) referem que a presença de dois factores pode ser determinada pela forma 

como estão redigidos os itens. Demonstraram mesmo que quando se alterou a formulação 

das questões de forma a uniformizá-las os resultados indicaram uma estrutura 
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unidimensional. Mais recentemente, Carver e Scheier (2002b) referiram a este respeito que 

“It may be that one component of the measure reflects confidence about attaining positive 

outcomes, and the other component reflects confidence about avoiding undesired 

outcomes” (p. 41).  

Num artigo recente de Vautier et al. (2003), Dimensionality of the Revised Life 

Orientation Test and the status of filler items, os autores avançam com uma explicação 

inovadora acerca da questão da dimensionalidade do LOT-R. Na verdade, o LOT-R 

captaria dois constructos distintos: um factor que corresponderia ao optimismo 

disposicional (OD) e outro, estilos de resposta (ER), que reflectiria as diferenças 

individuais respeitantes à auto-avaliação e que seria sensível a um tipo de enviesamento 

decorrente da desejabilidade social, o “faking positive”. Enquanto que o OD comportaria 

todos os itens e o ER comportaria apenas os itens positivos. Esta hipótese explicativa é 

compatível com a necessidade de reconhecer a bidimensionalidade da evidência empírica. 

De qualquer forma, os autores terminam a discussão salientando que “the question of the 

definition of the basic psychological dimensions underlying the data is still wide open” 

(Vautier et al., 2003, p. 399). 

 

3. Optimismo disposicional e bem-estar psicológico  

Diversas investigações salientam os efeitos contrastantes do optimismo e do 

pessimismo no bem-estar psicológico e indicadores variados de ajustamento (para revisões, 

cf. Peterson & Bossio, 2002; Scheier & Carver, 1985, 1992; Scheier, Carver, et al., 2002).  

Como referimos anteriormente, existem formas distintas de operacionalizar o 

optimismo e de proceder à sua medição. De acordo com Scheier et al. (2002), são duas as 

principais abordagens a este respeito. Por um lado, é possível medir as expectativas 

directamente, pedindo às pessoas que indiquem em que medida acreditam que coisas boas 

ou más lhes acontecerão no futuro. Esta abordagem está presente nos estudos que utilizam 

o LOT ou o LOT-R. Por outro lado, existe uma outra abordagem através da qual se avalia 

o optimismo indirectamente. Neste caso, as expectativas são avaliadas através do estilo 

atribucional, o modo característico através do qual as pessoas tendem a explicar os 

acontecimentos (Peterson & Seligman, 1984; Seligman, 1991).  

Estas duas abordagens distintas de conceptualização e avaliação do optimismo 

conduziram a duas linhas de investigação específicas. Uma vez que a conceptualização de 
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optimismo subjacente ao presente estudo coincide com a conceptualização de Scheier e 

Carver (1985), centrar-nos-emos na revisão de estudos que resultam desta linha de 

investigação. 

Nas Tabelas 3 e 4 apresentamos uma revisão dos estudos transversais que 

documentam os benefícios do optimismo disposicional no bem-estar psicológico (avaliado 

através de diferentes indicadores). 

 

Tabela 3 

Revisão de estudos realizados entre 1990 e 1998 que documentam os benefícios do optimismo no 

bem-estar psicológico (avaliado através de diferentes indicadores) 

Autor(es) Amostra 
Associação com valores no 
LOT 

Ausbrooks, Thomas, & Williams, 
1995 

Estudantes universitários 
(N=720) 

Menor raiva crónica / baixa 
supressão de raiva 

Barron, Foxall, von Dollen, Shull, 
& Jones, 1992 

Mulheres idosas com 
dificuldades de visão (N=56) 

Menor solidão  

Blankstein, Flett, & Koledin, 1991 
Estudantes universitários 
(N=408) 

Menor irritação / maior 
ajustamento positivo 

Brenner, Melamed, & Panush, 1994 
Doentes com artrite 
reumatóide crónica (N=66) 

Melhor ajustamento psicossocial  

Chang, 1998b 
Estudantes universitários 
(N=388) 

Menos stress, menos sintomas 
depressivos / maior satisfação 
com a vida 

Chang, 1998a 
Estudantes universitários 
(N=726) 

Menos depressão / maior 
satisfação com a vida 

Curbow, Somerfield, Baker, 
Wingard, & Legro, 1993 

Pacientes transplantados de 
medula óssea (N=135) 

Menor humor negativo / maior 
satisfação com a vida 

Desharnais, Godin, Jobin, Valois, & 
Ross, 1990 

Pacientes pós enfarte do 
miocárdio (N=158) 

Menor susceptibilidade 
percebida / menos medo 

Dunn, 1996 Doentes amputados  (N=138) 
Menos depressão / maior auto-
estima 

Fontaine & Seal, 1997 Mulheres adultas (N=101) 
Menos sintomas relacionados 
com o humor 
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Friedman et al., 1992 
Pacientes com cancro 
múltiplo (N=954) 

Menores níveis de stress diário  

Given et al., 1993 
Prestadores de cuidados a 
doentes com cancro (N=196) 

Menores níveis de depressão 

Guarnera & Williams, 1987 Adultos idosos (N=92) 
Menor locus de controlo externo 
/ maior locus de controlo interno 

Hooker, Monahan, Shifren, & 
Hutchinson, 1992 

Esposos cuidadores de 
cônjuges com doença de 
alzheimer (N=51) 

Menor stress, menor depressão/ 
maior bem-estar positivo 

Khoo & Bishop, 1997 
Adultos Singapurenses 
(N=126) 

Menor stress/maior bem-estar 
positivo 

Lauver & Tak, 1995 
Doentes com sintomas de 
cancro da mama (N=135) 

Menor ansiedade na procura de 
cuidados 

Long, Kahn, & Schutz, 1992 
Mulheres em cargos de gestão 
(N=192) 

Menor ansiedade/maior 
satisfação com o trabalho 

Long & Sangster, 1993 
Doentes com artrite 
reumatóide (N=107) 

Melhor ajustamento 

Marshall & Lang, 1990 
Mulheres trabalhadoras 
(N=192) 

Menor depressão 

Nelson, Karr, & Coleman, 1995 
Estudantes universitários 
(N=241) 

Menor irritação diária 

Neverlien & Backer, 1991 
Doentes orais de 10 a 12 anos 
(N=163) 

Menor ansiedade ao tratamento 
dentário 

O’Brien, VanEgeren, & Mumby, 
1995 

Estudantes universitários 
(N=131) 

Menores níveis de stress 

Schuller, 1995 
Estudantes universitários 
(N=75) 

Menor ansiedade traço 

Sumi, Horie, & Hayakawa, 1997 
Estudantes universitárias 
Japonesas Tipo A (N=144) 

Menor ansiedade 

Sweetman, Munz, & Wheeler, 1993 
Mulheres e homens 
advogados (N=80) 

Maior bem-estar geral 

Zeidner & Hammer, 1992 
Vítimas de ataques de mísseis 
(N=261) 

Menor ansiedade, menor 
depressão, menos medo 
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Tabela 4 

Revisão de estudos realizados entre 1999 e 2007 que documentam os benefícios do optimismo no 

bem-estar psicológico (avaliado através de diferentes indicadores) 

Autor(es) Amostra 
Associação com valores no 
LOT 

Ferreira & Sherman, 2007 
Adultos idosos com 
osteoartrite (N=72) 

Maior satisfação com a vida / 
menos sintomas depressivos 

Hirsch, Conner, & Duberstein, 2007 
Estudantes universitários 
(N=284) 

Menor ideação suicida 

Huan, Yeo, Chong, & Ang, 2006 
Estudantes da escola 
secundária (N=430) 

Menor stress académico 

Mosher, Prelow, Chen, & Yackel, 
2006 

Estudantes universitários 
negros (N=133) 

Menos sintomas depressivos 

Montgomery, Haemmerlie, & Ray, 
2003 

Estudantes universitários 
(N=300) 

Melhor ajustamento pessoal / 
maior auto-estima / menores 
índices de solidão 

 
Uskul & Greenglass, 2005 

Emigrantes Turcos residentes 
no Canadá (N=181) 

Menor depressão / maior 
satisfação com a vida 

 
 
4. Optimismo e coping  

Um corpo substancial de teoria e investigação sugere que os indivíduos optimistas 

utilizam estratégias de coping diferentes dos indivíduos pessimistas e que essas diferenças 

contribuem parcialmente para a associação verificada entre o optimismo e um melhor 

ajustamento (Aspinwall & Taylor, 1992; Brissette et al., 2002; Carver, Scheier, & 

Weinbraud, 1989; Mosher et al., 2006; Scheier, Weintraub, & Carver, 1986; Stanton & 

Snider, 1993; Taylor et al., 1992; para uma revisão, cf. Scheier et al., 2002). 

O coping tem sido definido como “cognitive and behavioral efforts to manage 

specific external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the 

resources of the person” (Lazarus & Folkman, 1984, p.141). No mesmo sentido, Vaz Serra 

(2002), define-o como o conjunto de estratégias que são utilizadas pelo ser humano para 

lidar com as ocorrências indutoras de stress” (p. 365). De acordo com estas definições, este 

conceito envolve a interacção entre o indivíduo e o ambiente, sendo razoável esperar 

diferenças individuais no que diz respeito às predisposições para lidar com as situações de 

determinada forma.  
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Tal como vimos anteriormente, o constructo de optimismo disposicional deriva de 

um modelo de auto-regulação do comportamento (Carver, 1979; Carver & Scheier, 1981, 

1982, 1985, 1990a, 1990b, 2002a, 2002b, 2003; Scheier & Carver, 1988, 2003) de acordo 

com o qual as expectativas positivas conduzem a um maior esforço para atingir os 

resultados ou objectivos desejados, enquanto que as expectativas negativas levam a um 

menor esforço e a um desligamento dos objectivos a alcançar. Assim, perante a 

adversidade, os optimistas tendem a adoptar uma postura de confiança e persistência, 

enquanto que os pessimistas tendem a adoptar uma postura de dúvida e hesitação. O 

optimismo disposicional é assim encarado como “a major determinant of the disjunction 

between two classes of behavior: (a) continued striving versus (b) giving up and turning 

away” (Scheier & Carver, 1985, p. 170). Esta disjunção reflecte-se na distinção entre duas 

classes de coping, a aproximação e o evitamento. O coping de aproximação (approach 

coping) refere-se às estratégias de coping cujo objectivo é reduzir, eliminar ou gerir com as 

exigências internas ou externas de um stressor. O coping de evitamento (avoidance 

coping) refere-se, por outro lado, às estratégias de coping cujo objectivo é ignorar, evitar 

ou afastar o stressor ou as suas consequências emocionais (Suls & Fletcher, 1985). 

De forma consistente com o modelo de auto-regulação do comportamento (Carver 

& Scheier, 1981, 1990b) e com a distinção aproximação-evitamento (Suls & Fletcher, 

1985), o optimismo tem sido positivamente associado à utilização de estratégias de coping 

de aproximação (e.g., o coping orientado para a tarefa ou a reinterpretação positiva) e 

negativamente associado ao uso de estratégias de coping de evitamento (e.g., a negação ou 

o evitamento cognitivo) (Aspinwall & Taylor, 1992; Brissette et al., 2002; Chang, 1998a; 

Chang & D’Zurilla, 1996; Scheier et al., 1994; Taylor et al., 1992). 

No entanto, grande parte da investigação realizada no âmbito do coping tem 

utilizado uma distinção diferente da referida anteriormente (aproximação-evitamento): o 

coping focado no problema (problem-focused coping) versus coping focado na emoção 

(emotion-focused coping). O coping focado no problema envolve procurar mudar ou 

eliminar o stressor e o coping focado na emoção envolve procurar reduzir ou gerir as 

consequências emocionais associadas ao stressor (Folkman & Lazarus, 1985; Lazarus & 

Folkman, 1984). Uma vez que o optimismo disposicional está associado ao esforço para 

ultrapassar obstáculos, hipotetizou-se que os indivíduos optimistas utilizariam mais um 

coping focado no problema do que o coping focado na emoção. Esta hipótese tem recebido 
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apoio na evidência empírica (Fournier, de Ridder, & Bensing, 2002; Grove & Heard, 1997; 

Scheier et al., 1986).  

Nes e Segerstrom (2006) chamam a atenção para a falsidade da controvérsia em 

torno desta hipótese, referindo que os indivíduos optimistas não têm necessariamente que 

utilizar menos o coping focado na emoção do que os indivíduos menos optimistas. Aliás, o 

optimismo tem sido associado positiva e negativamente com diferentes formas do coping 

focado na emoção (Scheier et al., 1986; Smith et al., 1989; Taylor et al., 1992). Tal como a 

definição sugere, a distinção entre o coping focado no problema versus o coping focado na 

emoção é diferente e independente da distinção entre aproximação versus evitamento. Isto 

é, é possível lidar-se com um problema através do coping de aproximação (tentar resolver 

o problema) ou através do coping de evitamento (desligar-se do problema); por outro lado, 

é também possível lidar com as consequências emocionais do problema através do coping 

de aproximação (tentar alterar os sentimentos acerca do problema) ou através do coping de 

evitamento (distraindo-se dos sentimentos acerca do problema) (Nes & Segerstrom, 2006).  

A este propósito, Scheier et al. (2002) referem que em determinadas situações, a 

aceitação (uma forma de coping focado na emoção), enquanto reestruturação da 

experiência pessoal com tentativa de integração da realidade que se vive, pode ser benéfica 

em termos de ajustamento. Se uma situação não puder ser efectivamente controlada por 

nós, o desligarmo-nos de um esforço activo de tentar resolver a mesma e aceitarmos essa 

situação, pode ser uma resposta adaptativa preservando recursos para situações futuras e 

limitando resultados nocivos (Aspinwall & Richter, 1999; Aspinwall & Taylor, 1997; 

Wrosch, Scheier, Carver, & Schulz, 2003). Scheier et al (2002) acrescentam que “Future 

research should be sensitive to the fact that disengagement from goals is not always bad – 

indeed, is sometimes a necessity of living” (p. 210).  

A título de síntese, é importante realçar que o coping é responsável apenas por uma 

parte da relação verificada entre o optimismo e o ajustamento (Aspinwall & Taylor, 1992; 

Scheier et al., 1989; Segerstrom et al., 1998), pelo que outros potenciais mediadores desta 

relação poderão e deverão ser estudados. Neste sentido, referimo-nos em seguida ao papel 

do suporte social como uma das variáveis a ser ponderada.  
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5. Optimismo e suporte social 

O suporte social tem sido recentemente apontado como um possível mediador da 

relação entre o optimismo e um melhor ajustamento (Aspinwall & Taylor, 1992; Brissette 

et al., 2002; Dougall, Hyman, Hauward, McFeeley, & Baum, 2001; Mosher et al., 2006; 

Sherman & Walls, 1995; Srivastava, McGonigal, Richards, Butler, & Gross, 2006; Trunzo 

& Pinto, 2003).  

A investigação realizada sobre o suporte social tem sugerido de forma consistente 

que, quer a percepção que uma pessoa tem dos outros indivíduos como recursos 

disponíveis (suporte social percebido), quer o suporte social efectivamente recebido 

(suporte social recebido) contribuem para a auto-regulação do stress e bem-estar do 

indivíduo (Berkman & Glass, 2000; Priel & Besser, 2002; Sherman, de Vries, & Lansford, 

2000; Vandervoort, 2000). No entanto, é a percepção da disponibilidade do suporte social 

(e não o suporte social realmente recebido) que tem sido apontada mais recentemente 

como desempenhando um papel importante na predição de um coping efectivo, de bem-

estar e de saúde física e psicológica (Cohen, Sherrod, & Clark, 1986; Cohen & Wills, 

1985; Dubow, Tisak, Causey, Hryshko, & Reid, 1991; Hobfoll, Nadler & Leiberman, 

1986; Priel & Besser, 2002).  

Dada a vasta evidência respeitante aos benefícios do suporte social, é possível 

sugerir que estar na posse de determinados atributos pessoais que promovam um maior 

suporte social percebido poderá contribuir para a promoção do bem-estar psicológico. 

Estudos vários indicam que atributos como a atracção física (Sarason, Sarason, Hacker, & 

Basham, 1985) e aptidões sociais como a capacidade de auto-revelação (Cohen et al., 

1986) e a competência social (Lakey, 1989) são instrumentais no desenvolvimento do 

suporte social e na promoção do ajustamento psicológico (Cohen et al., 1986; Lakey, 

1989).  

No mesmo sentido, diversos estudos sugerem que o optimismo parece ser um 

atributo atractivo para os outros e pode, dessa forma, fomentar o desenvolvimento de 

novas relações de suporte social. Quando comparados com os pessimistas, os indivíduos 

optimistas são mais gostados (Carver, Kus, & Scheier, 1994), referem amizades mais 

longas (Geers, Reilly, & Dember, 1998), têm menos interacções negativas (Lepore & 

Ituarte, 1999) e possuem níveis mais elevados de suporte social (Park & Folkman, 1997). 

No âmbito das relações amorosas, o optimismo acerca de uma relação específica prediz 
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uma maior satisfação na relação e uma menor probabilidade de dissolução da mesma 

(Helgeson, 1994; Murray & Holmes, 1997). Para além disso, o suporte social percebido 

está associado a um enviesamento positivo na avaliação e recordação de comportamentos 

de suporte em interacções e relações específicas (Lakey & Cassady, 1990; Lakey, McCabe, 

Fisicaro, & Drew, 1996; Pierce, Sarason, & Sarason, 1992). 

Adicionalmente e apesar de escassos, existem estudos que evidenciam o papel 

mediador do suporte social na relação entre o optimismo e o posterior ajustamento em 

sobreviventes de cancro da mama (Trunzo & Pinto, 2003), sobreviventes de 

acontecimentos traumáticos (Dougall et al., 2001; Sherman & Walls, 1995), em parceiros 

românticos (Srivastava, 2006) e em estudantes universitários (Aspinwall & Taylor, 1992; 

Brissette et al., 2002; Mosher et al., 2006). 

Aspinwall e Taylor (1992) verificaram que o optimismo se associava ao não uso de 

um coping evitante, o que por sua vez se associava a uma melhor adaptação ao ensino 

superior (avaliada através de indicadores de performance e de adaptação psicológica e 

física). No estudo que Brissette et al. (2002) conduziram com 89 estudantes universitários 

do primeiro ano, verificou-se que o optimismo se associou ao suporte social percebido e ao 

número de amigos na rede no início do ano lectivo e ao aumento do suporte social 

percebido ao longo do semestre. Este aumento do suporte social percebido funcionou como 

mediador da relação entre o optimismo e a depressão (embora não tenha mediado a relação 

entre o optimismo e o stress). Mosher et al. (2006) conduziram um estudo com 133 

estudantes universitários negros, em que procuraram analisar o papel mediador do coping e 

do suporte social na relação entre o optimismo e os sintomas depressivos. Os resultados 

obtidos apontam o suporte social percebido como mediador da relação entre o optimismo e 

a sintomatologia depressiva. 

A literatura tem destacado o papel do suporte social como amortecedor das 

reacções negativas associadas, quer a acontecimentos normativos, quer a acontecimentos 

não-normativos e às crises de desenvolvimento com as quais o indivíduo se depara (Cohen 

& Wills, 1985; Dunst, Vance & Cooper, 1986). Pode acontecer que a percepção de 

disponibilidade de suporte social influencie indirectamente os esforços dos estudantes para 

lidarem, quer com os obstáculos que lhes são colocados durante o primeiro semestre do 

ensino superior, quer com as respostas emocionais a esses mesmos obstáculos, facilitando 

assim uma melhor adaptação a esta fase de transição de vida. 
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Nos estudos referidos anteriormente, o suporte social foi estudado enquanto uma 

variável mediadora da relação entre o optimismo e o posterior ajustamento. No entanto, um 

padrão diferente de relacionamento entre estas variáveis foi também apresentado como 

possível: um elevado suporte social percebido pode conduzir ao aumento das expectativas 

optimistas e, por conseguinte, conduzir a uma melhor adaptação (Karademas, 2006; 

Chong, Huan, Yeo, & Ang, 2006). Recentemente, Cervone (2004) publicou The 

architecture of personality na Psychological Review, em que apresenta uma nova 

“arquitectura” cognitiva da personalidade. De acordo com o seu modelo, o comportamento 

baseia-se em estruturas de conhecimento e processos de avaliação que estão em contacto. 

Tendo como base este modelo, é possível sugerir que o suporte social percebido represente 

conhecimento acerca de nós (sermos capazes) e do mundo (como amigável), o que, por sua 

vez, resulta numa avaliação do futuro como possivelmente agradável e vantajoso 

(optimismo) e em melhores funcionamento e estado de saúde. Karademas (2006) realizou 

um estudo em que procurou analisar o papel do optimismo como possível mediador da 

relação entre a auto-eficácia e o suporte social e o bem-estar. Os sintomas depressivos e a 

satisfação com a vida foram utilizados como indicadores de bem-estar. Os resultados 

revelaram um modelo de mediação parcial do optimismo, de acordo com o qual a auto-

eficácia e o suporte social percebido prediziam os sintomas depressivos e a satisfação com 

a vida de duas formas: directa e indirectamente através do optimismo. No mesmo sentido, 

Chong et al. (2006), no estudo que realizaram, obtiveram evidência empírica para a 

mediação parcial do optimismo da relação entre o suporte social percebido dos pais, pares 

e escola e o ajustamento psicológico. 

Em suma, não obstante a existência dos dois padrões de relacionamento entre o 

optimismo, o suporte social e a adaptação (avaliada através de diferentes indicadores), a 

conceptualização inerente ao presente estudo assenta no primeiro padrão de 

relacionamento apresentado, isto é, na ideia de que o suporte social  medeia a relação entre 

o optimismo e a adaptação posterior. 

 

6. Optimismo na transição para o ensino superior 

De acordo com Baker e Schultz (1992a, 1992b), as expectativas dos estudantes no 

momento em que entram para o Ensino superior, podem assumir-se um bom preditor dos 

comportamentos efectivos dos alunos durante a sua permanência neste nível de ensino. No 
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mesmo sentido, Soares e Almeida (2001a, 2001b) referem que as expectativas académicas, 

ou seja, aquilo que os estudantes esperam encontrar e realizar, desempenham um papel 

importante no processo de adaptação ao ensino superior. O contexto de transição para o 

ensino superior é uma situação na qual as expectativas dos estudantes podem não se basear 

em experiências académicas relevantes, já que as exigências colocadas pelo ensino 

superior são muito diferentes das colocadas pelo ensino secundário. Se é verdade que a 

maioria dos jovens universitários antecipam a transição para o ensino superior de uma 

forma bastante adequada, também é verdade que existem estudantes com visões irrealistas 

e ingénuas da vida em contexto universitário (Baker & Schultz, 1992a, 1992b; Pancer, 

Hunsberger, Pratt, & Alisat, 2000; Jackson, Pancer, Pratt, & Hunsberger, 2000; Smith & 

Wertlieb, 2005). Stern (1966) utilizou a expressão “freshman myth” para designar as 

expectativas ingénuas, entusiastas e idealistas dos estudantes ao ingressarem no ensino 

superior. Existem alguns estudos que suportam esta noção do “freshman myth”, de acordo 

com o qual os estudantes dos anos mais avançados fazem avaliações mais negativas do 

ensino superior do que estudantes mais novos ou mesmo do que estudantes transferidos de 

outras instituições (Baker, McNeil, & Siryk, 1985; Berdie, 1966; Pancer et al., 2000). 

Jackson et al. (2000) avaliaram as expectativas dos estudantes no momento de entrada no 

ensino superior e através de uma análise de clusters, criaram quatro grupos: 1) os 

“optimistas” (os estudantes que apresentam expectativas muito positivas e poucas 

preocupações acerca da vida universitária, ou seja, os estudantes que parecem subscrever o 

“freshman myth”); 2) os “preparados” (os estudantes que ao mesmo tempo que apresentam 

expectativas positivas em relação à vida universitária apresentam também maiores níveis 

de consciência acerca das exigências e desafios que lhes vão ser colocados); 3) os 

“medrosos” (os estudantes que expressam níveis elevados de receios e apreensão acerca da 

vida universitária); e 4) os “complacentes” (os estudantes que apresentam expectativas 

muito pobres acerca da vida universitária). A investigação revelou que os estudantes 

“optimistas” e os estudantes “preparados” tendiam a adaptar-se melhor à universidade, na 

medida em que conseguiam antecipar as dificuldades que poderiam vir a ter e, dessa forma, 

antecipar as estratégias que poderiam utilizar para lidar com tais dificuldades. 

Partindo da definição de Scheier et al. (1994) dos indivíduos optimistas como 

pessoas que têm expectativas positivas acerca do seu futuro e dos indivíduos pessimistas 

como pessoas que têm expectativas negativas acerca do futuro, torna-se evidente que os 
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conceitos de optimismo, pessimismo e expectativas estão obviamente interligados, senão 

mesmo sobrepostos. Neste sentido, da mesma forma que as expectativas dos estudantes  

parecem ser variáveis a considerar na fase de transição para o ensino superior (e.g., Baker 

& Schultz, 1992a, 1992b; Soares & Almeida, 2001a, 2001b), também o optimismo o 

deverá ser.  

Neste contexto, passamos a apresentar, em primeiro lugar, a revisão de estudos que 

documentam  relação entre o optimismo e o bem-estar psicológico e, em segundo lugar, a 

revisão de estudos que documentam a relação entre o optimismo e o desempenho 

académico, em contexto de transição para o ensino superior.  

 

6.1. Optimismo e bem-estar psicológico na transição para o ensino superior 

 Embora muita da evidência empírica que documenta a relação entre o optimismo e 

o bem-estar psicológico advir de estudos que analisam indivíduos que enfrentam situações 

de vida adversas, existem outros estudos que se centram em grupos de indivíduos que 

atravessam situações difíceis, ainda que de carácter menos adverso. Um destes contextos 

menos adversos é o contexto de transição e adaptação ao ensino superior.  

Ao longo dos últimos anos, tem-se tentado compreender o papel que o optimismo 

desempenha na forma como os estudantes se adaptam psicologicamente na transição para o 

ensino superior (Aspinwall & Taylor, 1992; Brissete et al., 2002; Segerstrom et al., 1998; 

Stewart et al., 1997). 

Aspinwall e Taylor (1992) conduziram um estudo longitudinal com 672 estudantes 

do primeiro ano em que analisaram as relações entre o optimismo, o controlo percebido, a 

auto-estima e o ajustamento demonstrado (através de indicadores de performance e de  

ajustamento psicológico e físico). Medidas de bem-estar psicológico e físico foram 

administradas no final do semestre. Os resultados encontrados sugeriram que níveis mais 

elevados de optimismo no momento de entrada para o ensino superior predizem níveis 

mais baixos de perturbação psicológica no final do semestre. A relação obtida foi 

independente dos efeitos devidos à auto-estima, ao locus de controlo, ao desejo de controlo 

e aos níveis iniciais de avaliação do humor.  

Stewart et al. (1997) avaliaram a depressão e ansiedade numa amostra de 121 

estudantes do primeiro ano de Medicina ao longo de 8 meses. Os autores verificaram que 

os estudantes que no primeiro momento de avaliação (imediatamente antes do início do 
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ano) referiram níveis elevados de ansiedade “estado” e depressão, níveis elevados de 

ansiedade “traço” e baixo optimismo disposicional, foram identificados como tendo um 

risco superior de vir a desenvolver sintomas de depressão e ansiedade no segundo 

momento de avaliação (8 meses após o primeiro momento de avaliação).  

Num outro estudo conduzido por Segerstrom et al. (1998), realizado com 90 

estudantes do primeiro ano de Direito, avaliou-se o efeito do optimismo disposicional no 

humor, em dois momentos distintos de avaliação (no início do ano lectivo e 8 semanas 

depois). Os autores verificaram que optimismo disposicional, avaliado inicialmente, se 

associou a uma menor perturbação de humor no follow-up, sendo que esta relação se 

manteve significativa depois de se controlar o nível inicial de humor. 

 Mais recentemente, Brissette et al. (2002) conduziram um estudo com 89 

estudantes universitários do primeiro ano, em que procuraram analisar de que forma o 

suporte social e o coping contribuem para a associação entre o optimismo disposicional e o 

ajustamento a acontecimentos de vida indutores de stress. No primeiro momento de 

avaliação (início do ano lectivo), foram aplicadas medidas de optimismo, auto-estima, 

suporte social percebido, número de amigos na rede, depressão e stress percebido. No 

segundo momento de avaliação (aproximadamente 12 a 16 semanas após a avaliação 

inicial), foram aplicadas medidas de coping, suporte social percebido, número de amigos 

na rede, depressão e stress percebido. Os autores verificaram que um maior optimismo 

disposicional se associou prospectivamente a menores aumentos na depressão e stress e a 

maiores aumentos no suporte social percebido (mas não no número de amigos na rede) ao 

longo do primeiro semestre. 

 

6.2. Optimismo e desempenho académico na transição para o ensino superior 

A revisão de estudos acerca do optimismo e pessimismo permite-nos referir que a 

maior parte dos estudos realizados sobre esta temática têm ocorrido no âmbito da 

psicologia da personalidade, da psicologia social e da psicologia clínica e da saúde. Apesar 

disso, mais recentemente têm-se desenvolvido algumas investigações no campo 

educacional ou escolar em que se procura analisar a relação existente entre optimismo, 

pessimismo e desempenho em contexto académico (El-Anzi, 2005; Gibb et al., 2002; 

Haynes et al., 2006; Martin-Frumm et al., 2005; Robins & Beer, 2001; Ruthig et al., 2004; 
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Satterfield et al., 1997; Schulman, 1995), embora nem todos os estudos se centrem nos 

alunos universitários do primeiro ano.  

Os resultados encontrados não são consistentes. Se, por um lado, existem estudos 

que sugerem que o optimismo se relaciona com um melhor rendimento académico (El-

Anzi, 2005; Schulman, 1995), por outro lado existem estudos que associam o optimismo a 

piores desempenhos em contexto académico (Haynes et al., 2006; Robins & Beer, 2001; 

Ruthig et al., 2004; Satterfield et al., 1997). Existem outros estudos ainda em que se sugere 

o efeito distal dos estilos explicativos no desempenho académico (Gibb et al., 2002; 

Martin-Frumm et al., 2005). 

Por exemplo, Schulman (1995) refere que “Individuals with an optimistic 

explanatory style may be more likely, for example, to take initiative, persist under 

adversity, take risks, be decisive, engage in quality problem-solving strategies, and be 

more assertive than individuals with a pessimistic style” (p. 160), sugerindo que as 

explicações optimistas para os acontecimentos negativos se relacionam com um melhor 

rendimento académico em estudantes universitários e com uma maior produtividade no 

trabalho. No mesmo sentido, El-Anzi (2005) verificou que o optimismo se correlacionou 

de forma positiva e significativa com o rendimento académico.  

Satterfield et al. (1997) conduziram um estudo com estudantes do primeiro ano de 

Direito em que hipotetizaram que “It is possible that explanatory style could predict law 

school achievement above and beyond LSAT [Law School Admissions Test] and 

undergraduate GPA especially since the intensity and competitiveness of the law school 

environment seem to demand the degree of persistence, motivation, and resilience 

optimism can inspire” (p. 96). Seria assim esperado que estudantes com um estilo 

explicativo optimista, quando comparados com os colegas com um estilo explicativo 

pessimista, apresentassem melhores resultados ao nível do desempenho académico. No 

entanto, os resultados sugeriram o oposto, isto é, foram os estudantes com estilo 

explicativo pessimista que demonstraram melhores desempenhos académicos. 

Partindo de outra perspectiva e sendo certo que o optimismo tem efeitos positivos, 

demasiado optimismo pode, na verdade, ter efeitos prejudiciais, na medida em que é 

irrealista (Peterson, 2000). Partindo deste princípio, Ruthig et al. (2004) exploraram os 

efeitos dos programas de reeducação atribucional nos estudantes universitários muito 

optimistas. Essencialmente, a reeducação atribucional consistia em apresentações de vídeo, 
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de folhetos e/ou debate em que se fomentam as atribuições da performance a factores sob o 

controlo do estudante (e.g., esforço, estratégia). Este estudo não se baseava no estilo 

explicativo como medida de optimismo, mas antes na medida de avaliação LOT. A 

reeducação atribucional em estudantes muito optimistas, não só conduziu a um aumento da 

performance académica em disciplinas específicas, como também contribuiu para maiores 

GPAs (Grade Point Averages) e menores índices de abandono do curso. Sem a reeducação 

atribucional, os estudantes mais optimistas apresentavam os menores GPAs e os maiores 

índices de abandono do curso comparativamente com os outros grupos considerados. No 

entanto, bastava uma única sessão de reeducação atribucional para serem estes estudantes a 

apresentarem os maiores GPAs, os menores índices de abandono do curso e os menores 

níveis de ansiedade aos exames. Estes dados foram replicados por Haynes et al. (2006). 

Neste estudo, os estudantes que receberam o treino de reeducação atribucional, não só 

demonstraram atribuições mais adaptativas (e.g., esforço), como aumentaram a percepção 

de controlo e ainda demonstraram melhores desempenhos académicos. Através do treino 

de reeducação atribucional, promovem-se os aspectos controláveis do desempenho 

académico e, por conseguinte, a ideia de que os estudantes têm um papel importante em 

assegurar que as suas expectativas optimistas são cumpridas. À medida que os estudantes 

começam a atribuir a sua performance académica a causas controláveis, começam a sentir-

se mais responsáveis pelos resultados que alcançam (Weiner, 1985, 1995), factor essencial 

na motivação em contexto académico (Pascarella & Terenzini, 1991). Por sua vez, também 

os seus comportamentos sofrem alterações, ou seja, tendem a frequentar mais as aulas, a 

estudar para os exames, etc.. Os estudantes que desenvolvem e mantêm estes 

comportamentos académicos pró activos têm maior probabilidade de alcançarem melhores 

desempenhos académicos do que os estudantes que não exibem este tipo de 

comportamentos (Perry, Hall, & Ruthig, 2005).  

Num outro estudo de Robins e Beer (2001) verificou-se que os alunos muito 

optimistas se desligavam psicologicamente do contexto académico (isto é, encaravam as 

avaliações progressivamente como menos importantes), no sentido de se protegerem dos 

efeitos negativos do fracasso e também porque estabeleciam objectivos irrealisticamente 

altos. Os autores acrescentam que muitos dos efeitos positivos do optimismo “may reflect a 

general tendency to bolster self-esteem by denying information that threatens self-

worth,…reflecting defensive denial rather than psychological adjustment” (p. 340).  
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Os resultados constatados ao longo dos estudos referidos são contraditórios. Gibb et 

al. (2002) e Martin-Frumm et al. (2005) referem que as inconsistências verificadas podem 

ser explicadas pelo facto do estilo explicativo ter apenas um efeito distal no rendimento 

académico. 

Gibb et al. (2002) procuraram estudar se o nível de habilidade académica 

(operacionalizada através dos valores do SAT) funciona como moderador na relação entre 

os estilos explicativos e os GPAs obtidos pelos estudantes no ensino superior. O SAT é 

uma das provas mais utilizadas pelas universidades americanas para efeitos de 

selecção/seriação dos alunos candidatos ao ensino superior. Os resultados sugeriram que os 

estudantes “caloiros” com estilos explicativos pessimistas (estilos atribucionais internos ou 

estáveis para os acontecimentos negativos) obtiveram maiores GPAs ao longo da 

universidade quando apresentavam maiores níveis de habilidade académica (isto é, maiores 

SATs) do que quando apresentavam menores níveis de habilidade académica (isto é, 

menores SATs). Os estudantes “caloiros” com estilos atribucionais optimistas (estilos 

atribucionais externos ou instáveis para acontecimentos negativos) obtiveram GPAs 

equivalentes independentemente no nível de habilidade académica. Estes resultados 

sugerem que o estilo explicativo pessimista pode ter um impacto negativo nos níveis de 

aproveitamento académico dos estudantes, apenas quando conjugado com um nível 

reduzido de aptidão académica. Por outro lado, no caso de estudantes com um elevado 

nível de aptidão académica, a tendência para atribuir os acontecimentos negativos a causas 

internas e estáveis pode conduzir a uma melhor performance académica.  

Martin-Frumm et al. (2005) exploraram a possibilidade do efeito do estilo 

explicativo no rendimento académico ser mediado por variáveis mais proximais, como as 

expectativas de sucesso e o valor subjectivo da tarefa. Os resultados encontrados 

suportaram esta hipótese, isto é, o estilo explicativo correlacionou-se de forma 

estatisticamente significativa com as notas obtidas, mas quando as outras variáveis foram 

controladas, o estilo explicativo não afectou o desempenho académico. “In other words, 

the effects of explanatory style on students’ GPEC [grades in physical education class] are 

mediated by more proximal variables…” (Martin-Krumm et al., 2005, p. 1654). De 

qualquer forma, os resultados sugeriram que a forma como os estudantes explicam o 

sucesso ou o fracasso desempenha um papel importante no desempenho dos estudantes. 

Mais especificamente, um estilo explicativo optimista poderá amortecer o efeito de uma 
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baixa habilidade percebida enquanto um estilo explicativo pessimista poderá aumentar os 

efeitos dessa mesma baixa habilidade percebida. “…, it seems important to enhance at the 

same time the self-concept of pupils’ ability, and their self-confidence to increase their 

own competences at school, in particular by reinforcing an optimistic way of looking into 

the causes of events at school” (Martin-Krumm, et al., 2005, p. 1654). 

 

7. Síntese 

Sendo o focus de atenção deste segundo capítulo o conceito de optimismo em geral 

e de optimismo disposicional em particular, começámos por apresentar uma breve 

introdução ao contexto que serviu de base ao aparecimento do optimismo como um tópico 

de interesse e investigação – a psicologia positiva. Este movimento tem sido descrito como 

um novo campo de conhecimento da psicologia que se tem dedicado ao estudo de 

conceitos positivos (e.g., virtudes, recursos, optimismo, felicidade), neglicenciados até à 

última década do século XX. Tal como referimos anteriormente, este movimento talvez 

deva ser mais enaltecido por ter permitido um estudo unificado de conceitos até aqui 

trabalhados de forma isolada, do que propriamente por ter inovado no estudo dos mesmos.   

Em seguida, dedicámo-nos a questões relacionadas com a conceptualização e 

operacionalização do conceito de optimismo. Neste campo, abordámos com maior 

destaque o conceito de optimismo disposicional uma vez que se trata da conceptualização 

teórica subjacente ao presente estudo, utilizando como definição de referência a de Scheier 

e Carver (1985, 1992), segundo a qual o optimismo disposicional é encarado como uma 

expectativa generalizada positiva. Convergências e divergências entre o optimismo 

disposicional e abordagens teóricas relacionadas como os conceitos de estilo atribucional, 

auto-eficácia e esperança foram também discutidas neste tópico. Abordámos ainda 

questões relativas à avaliação do optimismo disposicional, dando a conhecer o caso 

particular do LOT, já que a versão Portuguesa deste instrumento é utilizada na presente 

investigação. Assim, questões referentes ao problema da “terceira variável” e à 

dimensionalidade do instrumento foram discutidas e as perspectivas de diferentes autores 

apresentadas. 

Prosseguimos com a revisão da evidência empírica para a relação verificada entre o 

optimismo disposicional e o bem-estar psicológico, que elaborámos a partir de estudos 

transversais, realizados desde 1990 a 2007. 
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Posteriormente e porque um dos potenciais mediadores da relação entre o 

optimismo disposicional e o ajustamento posterior é o coping, debruçámo-nos sobre esta 

temática, dando a conhecer o modelo de auto-regulação do comportamento (Carver, 1979; 

Carver & Scheier, 1981, 1982, 1985, 1990a, 1990b, 2002a, 2002b, 2003; Scheier & 

Carver, 1988, 2003) do qual o constructo de optimismo disposicional deriva e que facilita a 

compreensão da relação entre este e o coping.  

A relação entre o optimismo e o suporte social, considerado um outro potencial 

mediador da relação entre o optimismo e o ajustamento posterior, foi abordada em seguida. 

Esta questão tornou-se ainda mais relevante e merecedora de atenção por um dos 

objectivos do nosso estudo se prender com a avaliação da contribuição do suporte social 

como variável mediadora dos efeitos do optimismo disposicional na adaptação 

demonstrada na transição para o ensino superior. Assim, demos a conhecer os escassos 

estudos que se prendem com esta relação de que tivemos conhecimento, com especial 

importância para os realizados com amostras de estudantes universitários.  

Terminámos com a referência às relações existentes entre o optimismo 

disposicional e o bem-estar psicológico e o desempenho académico no contexto específico 

de transição para o ensino superior, uma vez que é neste contexto que se insere a presente 

investigação. Através da revisão de estudos empíricos apresentada, pudemos constatar que 

o optimismo parece desempenhar um papel importante na forma como os estudantes se 

adaptam psicologicamente na transição para o ensino superior e no desempenho académico 

que demonstram. No entanto, se no que se refere à relação entre o optimismo e a adaptação 

psicológica parece haver concordância relativamente à função facilitadora e protectora do 

optimismo, o mesmo não poderá ser dito no que diz respeito à relação entre o optimismo e 

o desempenho académico. Neste caso, os resultados provenientes dos diversos estudos 

abordados não são consistentes, fazendo notar a necessidade de se continuar a investigar 

nesta área no sentido de aumentar o entendimento acerca das relações verificadas. 

Para além da avaliação da relação entre o optimismo disposicional e a adaptação 

psicológica e académica demonstradas em contexto de transição para o ensino superior, é 

nosso objectivo analisar a influência de uma outra variável não-académica, a vinculação, 

nesta mesma adaptação – é que faremos no capítulo seguinte.  
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CAPÍTULO 3 

VINCULAÇÃO NA TRANSIÇÃO PARA O ENSINO SUPERIOR 
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 O presente capítulo inicia-se com a abordagem de conceitos básicos a propósito da 

Teoria da Vinculação e de procedimentos de avaliação e tipologia das relações de 

vinculação durante a infância. Em seguida, referimo-nos à extensão do conceito de 

relações de vinculação ao longo do ciclo de vida e ao próprio conceito de vinculação do 

adolescente e adulto. Posto isto, analisamos em seguida as relações de vinculação no 

adolescente e adulto emergente, com destaque para a relação entre as tarefas normativas de 

desenvolvimento neste período e as relações de vinculação e para as transformações 

relacionais que ocorrem nas relações com as figuras parentais e pares. As diferenças de 

género nas relações de vinculação com as figuras parentais também são abordadas. 

Posteriormente, exploramos os procedimentos de avaliação e tipologias das relações de 

vinculação do adolescente e do adulto. Discutimos ainda a relação entre a vinculação e o 

suporte social, realçando o papel deste último como potencial mediador da relação entre a 

vinculação e a posterior adaptação, avaliada através de indicadores distintos, destacando o 

modelo em comboio como grelha compreensiva das relações existentes entre a vinculação e 

o suporte social ao longo do ciclo de vida. Finalizamos fazendo referência à 

conceptualização da transição para o ensino superior como situação estranha, dando 

especial atenção ao papel que as relações de vinculação com as figuras parentais 

desempenham neste contexto específico.  

 

1. A Teoria da Vinculação: Conceitos básicos 

A Teoria da Vinculação está entre as teorias mais compreensivas e abrangentes da 

psicologia na actualidade (Cassidy & Shaver, 1999; Rholes & Simpson, 2004; Shaver, 

Belsky, & Brennan, 2000; Soares, 2007), oferecendo uma abordagem desenvolvimental 

acerca de como as relações se formam, se mantêm, se dissolvem e influenciam, por vezes 

permanentemente, as pessoas que nelas estão envolvidas (Bowlby, 1979).  

Inicialmente formulada por Bowlby (1969/1982, 1973, 1980) e subsequentemente 

expandida por Ainsworth (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978), a Teoria da 

Vinculação inicia-se com a premissa que os seres humanos, tal como outras espécies 

primatas, têm uma predisposição inata para a formação de laços emocionais. Influenciado 

pelos estudos etológicos de Konrad Lorenz, mais especificamente pelo conceito de 

imprinting e pela Teoria dos Sistemas de Controlo, Bowlby (1969/1982) postulou a 

existência de um sistema comportamental destinado a regular esta predisposição inata para 
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a formação de laços emocionais. Esse sistema comportamental é um conjunto organizado 

de comportamentos que visa aumentar a proximidade física e psicológica com a figura de 

vinculação.  

De acordo com Bowlby (1969/1982), Cassidy e Shaver (1999) e Hinde (1982), os 

sistemas comportamentais são definidos por um conjunto de princípios, designadamente: 

1) incluem comportamentos que estão coordenados para atingir um objectivo específico e 

uma função adaptativa, que se estendem por longos períodos de tempo; 2) envolvem uma 

integração progressiva de comportamentos em sequências comportamentais cada vez mais 

complexas e sofisticadas, que se tornam funcionais ao longo do tempo como resultado da 

interacção entre o organismo e o ambiente; 3) são corrigidos em função do objectivo, isto 

é, são ajustados em função da diversidade de ambientes e do desenvolvimento do 

indivíduo; 4) são activados e terminados por sinais internos, do indivíduo e por sinais 

externos, ambientais; 5) são orientados, ao nível biológico, por um sistema de feedback que 

monitoriza os sinais internos e externos, conducentes à activação ou término do sistema; e 

6) estão organizados e integrados em sistemas de controlo cognitivo específicos 

(representações mentais, nos humanos). 

A regulação do sistema, isto é, a manutenção da relação com a figura de vinculação 

dentro de certos limites de proximidade e acessibilidade é feita com base na interacção da 

criança com o meio interno (nomeadamente os seus estados de fadiga, doença, fome ou 

dor) e com o meio externo (presença ou ausência de estímulos ameaçadores e 

acessibilidade e disponibilidade da figura de vinculação). Assim, a figura parental é 

percepcionada como um refúgio seguro onde o bebé regressa em alturas de stress.  

Para além disso, a regulação do sistema de vinculação também se faz de acordo 

com a articulação com outros sistemas comportamentais, em particular, com o sistema de 

exploração (Ainsworth, 1985), que tem por função a aprendizagem e permite o 

conhecimento do meio. Por exemplo, um ambiente desconhecido e atraente para a criança 

pode activar o sistema de exploração, desde que esteja garantida a proximidade da figura 

de vinculação, ficando desta forma o sistema de vinculação reduzidamente activado. Neste 

caso, a figura de vinculação é utilizada como base segura, permitindo que a criança se 

envolva em actividades de exploração. Do ponto de vista comportamental, este sistema 

consiste num conjunto diversificado de comportamentos (comportamentos de vinculação) 

que resultam na obtenção ou manutenção da proximidade à figura de vinculação, 
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percepcionada como mais forte e/ou mais sábia para lidar com um meio adverso ou 

exigente. 

Para além das funções de segurança e protecção, os comportamentos de vinculação 

têm ainda as seguintes funções, sumariadas a partir de Ainsworth et al. (1978), Bowlby 

(1973) e Bretherthon (1996):  

1. aprendizagem da confiança e reciprocidade, que serve de base à construção das 

relações afectivas futuras;  

2. exploração do ambiente a partir de uma base segura, facilitadora de sentimentos de 

segurança e protecção que conduzem a um desenvolvimento cognitivo e social 

saudável;  

3. desenvolvimento da capacidade de auto-regulação, que permite lidar de forma 

eficaz com impulsos e emoções;  

4. alicerçar a formação da identidade, que inclui o sentido de competência, auto-

estima e um equilíbrio entre dependência e autonomia;  

5. estabelecimento de um quadro de valores sociais de referência, que envolvesse 

empatia e consciência moral;  

6. formação de um sistema básico de crenças, compreendendo apreciações cognitivas 

de si, da figura de vinculação, dos outros e do ambiente em geral; e 

7. proporcionar defesas contra situações traumáticas ou indutoras de stress, 

aumentando a resiliência. 

Ao longo do desenvolvimento, o repertório comportamental, cognitivo e emocional 

da criança vai-se alterando, com os comportamentos a tornarem-se cada vez mais 

diferenciados, articulados e complexos, assistindo-se ao papel crescentemente activo do 

bebé nos diversos cenários interpessoais. 

Nesta perspectiva, Bowlby (1969/1982) descreve a evolução do sistema de 

vinculação ao longo da infância, desde que a criança nasce até à idade dos três anos. Na 

primeira fase, designada por orientação e sinais com discriminação limitada da figura, que 

ocorre entre as primeiras oito a doze semanas de vida, embora o bebé não seja capaz de 

discriminar figuras, tende a orientar-se para os seres humanos e utilizar comportamentos 

ainda rudimentares para aumentar a sua proximidade. Aproximadamente entre os oito/doze 

semanas e os doze meses de idade decorre a segunda fase, orientação e sinais dirigidos a 

uma (ou mais) figura(s) discriminada(s), na qual se assiste a um aumento dos 
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comportamentos de sinalização e à emergência da capacidade do bebé diferenciar uma (ou 

mais) figura(s) com quem começa a estabelecer uma relação particular. Na terceira fase, 

manutenção da proximidade a uma figura discriminada por meio da locomoção e sinais, 

com início entre os seis/sete meses e prolongando-se até cerca dos dois anos de idade, o 

bebé já tem à sua disposição modos mais variados e articulados de obter a proximidade. 

Segue a figura de vinculação quando esta se desloca ou se ausenta, manifesta satisfação 

quando a figura regressa e utiliza-a como base segura para explorar o ambiente. 

Paralelamente à discriminação mais fina da figura de vinculação, assistimos a uma reserva 

maior perante os estranhos. É também nesta fase que outras pessoas, pertencentes a outros 

contextos de vida da criança, se podem tornar figuras de vinculação secundárias. Por 

último, na quarta fase, formação de uma parceria orientada por objectivos, com início 

durante o decurso do quarto ano de vida, dependendo das circunstâncias e contextos, a 

criança utiliza de forma mais flexível uma série de comportamentos de vinculação de 

acordo com os seus objectivos. Esta possibilidade decorre da capacidade de representação 

sobre a figura de vinculação, sobre si própria e o mundo em geral, que a criança vai 

desenvolvendo. 

As relações de vinculação que se estabelecem não são todas iguais. De acordo com 

a Teoria da Vinculação, diferentes padrões de vinculação emergem em resposta à 

sensibilidade da figura prestadora de cuidados aos comportamentos de vinculação da 

criança (Ainsworth et al., 1978). As crianças tendem a desenvolver uma vinculação segura 

quando as figuras de vinculação são acessíveis e responsivas. As figuras prestadoras de 

cuidados que promovem uma organização interna da vinculação segura tendem a ser mais 

atentas e sensíveis às necessidades manifestadas e a fornecer suporte e carinho. Mesmo na 

ausência de stress, estas figuras prestadoras de cuidados mantêm-se disponíveis, física e 

emocionalmente, sem serem intrusivas; e aceitam as dificuldades inerentes à prestação de 

cuidados, incluindo as limitações que uma prestação de cuidados adequada acarreta nas 

suas vidas (Ainsworth et al., 1978). 

À medida que as crianças crescem, tendem a desenvolver uma orientação para 

estabelecer determinado tipo de relações de vinculação, com base sobretudo nas 

interacções com as figuras prestadoras de cuidados, mas também em toda a sua história de 

vinculação. Ocorre assim o desenvolvimento de um estilo de vinculação genérico (ou 

orientação de vinculação genérica). A avaliação das diferenças individuais dos estilos de 
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vinculação genéricos não foi desenvolvida para as crianças. Os procedimentos de avaliação 

das relações de vinculação na infância dirigem-se a padrões de vinculação desenvolvidos 

no âmbito de relações específicas. De qualquer forma, sabe-se que crianças que 

manifestam diferentes padrões de vinculação na infância em relação às figuras prestadoras 

de cuidados, comportam-se de forma diferente em momentos posteriores do seu 

desenvolvimento, com as suas figuras de vinculação e outras. Por exemplo, crianças com 

um ano de idade, classificadas como seguras, evitantes ou ansiosas/ambivalentes através 

do procedimento situação estranha, respondem de forma diferente e formam diferentes 

tipos de relações com os colegas na infância inicial (Thompson, 1999). Assim, apesar do 

momento a partir do qual é possível referir que os estilos de vinculação genéricos se 

desenvolvem permanecer pouco claro, estes podem ser avaliados e utilizados na predição 

do comportamentos sociais de forma teoricamente significativa a partir da adolescência 

inicial (Crowell, Fraley, & Shaver, 1999; Feeney, 1999). 

Pela interacção com as figuras de vinculação na infância e adolescência, a criança 

começa a representar aquilo que espera do mundo e das outras pessoas, assim como as 

expectativas acerca do modo como as outras pessoas a vão tratar – modelos internos 

dinâmicos (“internal working models”). Estas estruturas começam a ser construídas na 

relação com a figura prestadora de cuidados, à medida que o bebé começa a antecipar o 

comportamento dessa figura em resposta aos seus sinais. Os modelos internos dinâmicos 

determinam o que é percepcionado e o que é ignorado, determinam também a forma como 

uma situação é construída e ainda seleccionam os planos de acção necessários para lidar 

com ela (Bowlby, 1973), tornando-se assim guias importantes de interpretação do meio, 

influenciando as acções desenvolvidas. 

Na discussão acerca da continuidade desenvolvimental das experiências precoces, o 

conceito de modelos internos dinâmicos do organismo e dos outros, formulado por Bowlby 

(1980, 1988), surge como uma noção fundamental. As experiências precoces de prestação 

de cuidados, sensível ou insensível, contribuiriam para o desenvolvimento de 

representações mais vastas acerca da acessibilidade e responsividade, assim como de 

crenças acerca do próprio merecimento desses cuidados. Mais especificamente, os 

indivíduos com modelos internos dinâmicos relacionais seguros procuram e esperam 

encontros de suporte e satisfatórios com antigos e novos parceiros e as regras para se 

relacionarem com os outros, inscritas nos seus modelos internos dinâmicos fazem com que 
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estes se comportem de forma a promover os referidos comportamentos de suporte e 

satisfatórios por parte dos outros. Por outro lado, os indivíduos com modelos internos 

dinâmicos relacionais inseguros, devido à desconfiança ou incerteza geradas pelas suas 

expectativas relacionais, antecipam menos suporte por parte dos outros e podem até 

impedir o suporte do qual poderiam beneficiar. De facto, quando os seus parceiros 

respondem negativamente à sua desconfiança ou hostilidade, isso confirma as suas 

expectativas no que diz respeito à desconfiança acerca da aceitação dos outros e acerca da 

visão que têm de si próprios como não merecedores de tais cuidados.  

Os modelos internos dinâmicos são continuamente revistos e actualizados ao longo 

do desenvolvimento (daí a designação de “working”), pelo que constituem um conceito 

essencial na compreensão da continuidade entre a vinculação na infância e experiências 

relacionais posteriores (Thompson, 1999).  

 

1.1. Procedimentos de avaliação e tipologia das relações de vinculação durante a 

infância 

Ainsworth et al. (1978) expandiu a teoria original de Bowlby, não só através do 

conceito de figura prestadora de cuidados como uma base segura a partir da qual a criança 

explora o ambiente e da avaliação do papel da sensibilidade da figura prestadora de 

cuidados no desenvolvimento de padrões de vinculação, como também através de uma 

abordagem experimental, desenvolvendo a situação estranha. Trata-se de uma situação 

laboratorial estruturada, com a duração de vinte e quatro minutos, em que se pretende 

induzir níveis de stress moderados que, através da activação de comportamentos de 

vinculação, permite observar as estratégias do bebé para regular a proximidade com a 

figura de vinculação. Três situações indutoras de stress são utilizadas na situação estranha: 

(1) presença de um local que não seja familiar à criança; (2) interacção com uma pessoa 

diferente; e (3) breves separações da mãe.  

A análise dos comportamentos interactivos observados, tendo sobretudo em conta 

as reacções da criança à separação e reunião da/com a mãe, levou a um sistema de 

classificação dos bebés de acordo com a padronização ou a organização dos seus 

comportamentos (Ainsworth et al., 1978). Foram assim identificados três padrões ou 

organizações comportamentais da vinculação: padrão inseguro-evitante, padrão seguro e 

padrão inseguro-ansioso, descritos em seguida.  
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O Padrão Inseguro-Evitante é caracterizado pelo predomínio do comportamento 

exploratório sobre o comportamento de vinculação. O bebé apresenta comportamentos de 

evitamento face à figura de vinculação após os episódios de reunião, em que, ou a ignora, 

ou se afasta dela e não evita o estranho. 

O Padrão Seguro é caracterizado por uma alternância equilibrada entre 

comportamentos de vinculação e de exploração. Na presença da mãe, o bebé revela-se 

capaz e interessado na exploração do meio, separando-se para brincar, estabelecendo 

relação com o estranho e confortando-se rapidamente, após situação indutora de stress. 

Quando a mãe se ausenta, verifica-se um claro declínio na manifestação destes 

comportamentos exploratórios, havendo uma procura activa de contacto e interacção, após 

reunião. 

O Padrão Inseguro-Ansioso caracteriza-se pela existência de um comportamento 

exploratório pobre, traduzido pela dificuldade de se isolar para explorar o ambiente, pela 

necessidade permanente de contacto, mesmo antes da separação e pelo receio de situações 

e pessoas diferentes. Verifica-se nestes bebés a dificuldade em estabelecer contacto após a 

reunião, marcada pela demonstração de expressões de irritação, protestos ou passividade.  

Com a realização de estudos utilizando a situação estranha, começaram a surgir 

referências, na literatura, a dificuldades na classificação de bebés cujos comportamentos 

correspondiam a padrões atípicos de comportamento de vinculação (Main & Solomon, 

1990). Main e Solomon (1990), na revisão que levaram a cabo de cerca de 200 casos não 

classificáveis de acordo com os critérios de Ainsworth et al. (1978), designaram o seu 

comportamento de vinculação de Padrão D – Desorganizado. Os bebés com este tipo de 

padrão de vinculação não apresentam qualquer estratégia coerentemente organizada para 

lidar com o stress induzido pela separação da mãe, nem com a posterior reunião. 

No contexto do Projecto de Desenvolvimento Social, da Universidade de Berkeley, 

com que se relaciona a identificação do quarto padrão de vinculação acima referido, 

desenvolveu-se também a Adult Attachment Interview (AAI) por George, Kaplan e Main 

(1985).  

A AAI é uma entrevista semi-estruturada cujo tema central é a experiência de 

vinculação durante a infância e os seus efeitos. É pedido aos sujeitos que descrevam as 

suas relações com os pais (separadamente), durante a infância, utilizando cinco adjectivos; 

e que, de seguida, relatem acontecimentos que suportem os adjectivos escolhidos. Para 
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além disso, é perguntado aos indivíduos quando é que se sentiram mais próximos dos pais 

e porquê; quando é que se sentiram rejeitados durante a infância; se alguma vez recearam 

os pais como ameaçadores; por que motivo os pais ter-se-ão comportado daquela forma 

durante a infância do indivíduo e de que forma pensam que essas experiências terão 

influenciado a sua personalidade.  

A entrevista deverá ser transcrita após registo em gravador áudio. O processo de 

análise e cotação da mesma não se baseia apenas nas experiências de vinculação descritas 

pelos indivíduos, mas também na forma como são descritas, e ainda no funcionamento do 

indivíduo como adulto e como pai. A AAI é assim cotada em termos da coerência do 

discurso e da capacidade para colaborar efectivamente com o entrevistador (Hesse, 

1999). 

Da codificação da AAI, resultou uma tipologia dos comportamentos de vinculação 

em três padrões distintos, e num padrão mais quando surgissem dificuldades de 

classificação (por exemplo, no caso de perda de figuras de vinculação durante a infância), 

que passamos a descrever, de acordo com George et al. (1985). 

O Padrão Seguro-Autónomo é caracterizado pela valorização das relações de 

vinculação, descrição das experiências de vinculação (positivas ou negativas) de forma 

coerente e tendência a considerá-las importantes na formação da sua personalidade. 

O Padrão Inseguro-Desligado é caracterizado pela minimização da importância das 

relações de vinculação, idealização das experiências ocorridas durante a infância com 

dificuldade simultânea em concretizar e ilustrar com exemplos. 

O Padrão Inseguro-Preocupado é caracterizado pela maximização da importância 

das relações de vinculação; envolvimento e preocupação com as experiências passadas; 

dificuldade na descrição coerente das memórias na infância, sendo notória a dificuldade 

em reflectir sobre elas. 

 

2. Relações de vinculação ao longo do ciclo de vida 

A Teoria da Vinculação apresenta como princípio fundamental que a relação entre a 

mãe e a criança, durante os primeiros tempos de vida, influencia o funcionamento posterior 

intra e interpessoal do indivíduo, desde a infância até à idade adulta. De acordo com 

Bowlby (1969/1982), as relações de vinculação desempenham um “vital role… from the 

cradle to the grave” (p. 208), expressão que traduz a perspectiva desenvolvimental que 
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esteve sempre presente na Teoria da Vinculação. Apesar da clara importância que Bowlby 

deu ao sistema de vinculação ao longo da vida, a verdade é que proporcionou poucas 

orientações acerca da sua função específica e da sua expressão na idade adulta.  

No início dos anos 80 do século XX, houve um alargamento dos trabalhos de 

investigação empírica a todo o ciclo de vida com a emergência de várias novas linhas de 

investigação. George et al. (1985) criaram a Adult Attachment Interview (AAI) com o 

objectivo de “assess the security of the adult’s overall working model of attachment, that 

is, the security of the self in relation to attachment in its generality rather than in relation to 

any particular present or past relationship” (p. 78). Ao mesmo tempo que a AAI estava a 

ser desenvolvida, Pottharst e Kessler (tal como descrito em Pottharst, 1990) desenvolveram 

a Attachment History Questionnaire (AHQ) para avaliar na idade adulta as memórias das 

experiências de vinculação tidas na infância (e.g., separação dos pais, perda dos pais, 

qualidade da relação com as figuras de vinculação). Numa linha distinta de investigação, 

Armsden e Greenberg (1987) desenvolveram o Inventory of Parent and Peer Attachment 

(IPPA), com o objectivo de avaliar a segurança ou qualidade percebida das relações actuais 

dos adolescentes com os pais e pares. De forma similar, West e Sheldon-Keller (1994a; 

West, Sheldon, & Reiffer, 1987) desenvolveram o Reciprocal Attachment Questionnaire 

for Adults para avaliar a segurança respeitante a uma figura de vinculação primária (pai, 

par ou parceiro) na idade adulta. Também por esta altura, Hazan e Shaver (1987; Shaver, 

Hazan, & Bradshaw, 1988) começaram a considerar a aplicabilidade da Teoria da 

Vinculação em geral e da classificação de Ainsworth em particular, ao estudo dos 

sentimentos e comportamentos nas relações românticas na adolescência e na idade adulta. 

É possível assim referir que o campo da vinculação do adulto cresceu mais em 

resultado da investigação de Ainsworth do que de Bowlby. Cresceu através de medidas de 

auto-resposta e entrevistas dirigidas a capturar versões adultas dos padrões de vinculação 

identificados na infância. 

Dada a independência dos diferentes grupos de investigadores e dos seus diversos 

domínios de interesse e variados backgrounds profissionais, as linhas de investigação 

iniciadas evoluíram em sentidos diferentes. De forma consequente, existe actualmente uma 

enorme diversidade de instrumentos de avaliação da vinculação na adolescência e na idade 

adulta e confusão acerca do que estes mesmos instrumentos medem, do que supostamente 

medem e de como estão relacionados (Crowell et al., 1999). 
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2.1. O conceito de vinculação do adulto 

Bowlby (1969/1982) hipotetizou que as relações de vinculação na infância são 

similares, na sua natureza, às relações de vinculação desenvolvidas na idade adulta, tendo 

postulado pequenas distinções entre essas relações, sejam de pais e filhos, entre pares, ou 

adultos filhos e pais idosos. Ainsworth (1991) realçou a função do sistema comportamental 

de vinculação nas relações de vinculação na idade adulta, enfatizando o fenómeno da base 

segura como o elemento crítico. Afirmou que uma relação de vinculação segura facilitaria 

o funcionamento e competência mesmo noutros contextos que não a relação específica, ou 

seja, existe “a seeking to obtain an experience of security and comfort in the relationship 

with the partner. If and when such security and comfort are available, the individual is able 

to move off from the secure base provided by the partner, with the confidence to engage in 

other activities” (1991, p. 38).  

Na literatura existente acerca das relações pais-filhos, assume-se, de um modo 

geral, que as crianças estão vinculadas aos prestadores de cuidados (Cassidy, 1999). 

Espera-se que as diferenças individuais na vinculação reflictam diferenças referentes à 

qualidade da relação e não diferenças referentes ao grau de vinculação ou à presença ou 

ausência de vinculação per se. O mesmo pode não se verificar nas relações estabelecidas 

na idade adulta. Embora se assuma frequentemente que, por exemplo, as relações 

românticas são relações de vinculação, este pressuposto é raramente testado (Fraley & 

Shaver, 2000).  

Os estudiosos da Teoria da Vinculação propuseram uma variedade de aspectos 

mediante os quais as relações de vinculação são diferenciadas de outro tipo de relações 

(Ainsworth, 1982, 1991; Hazan & Zeifman, 1994; Weiss, 1982, 1991). Ao longo das 

diversas taxonomias, três aspectos são repetidamente referidos, a saber: (1) 

independentemente da figura de vinculação em causa, existe uma tendência para a procura 

de proximidade e presença de protesto de separação; (2) a figura de vinculação é encarada 

como um refúgio seguro durante momentos de doença, perigo ou ameaça; e, (3) a figura de 

vinculação é considerada como uma base segura para comportamentos de exploração, 

promovendo sentimentos de segurança e confiança. 

Weiss (1982) referiu três características da vinculação na idade adulta que a 

diferenciam da vinculação na infância. Designadamente, as relações de vinculação no 

adulto: (1) são tipicamente estabelecidas entre pares e não entre quem recebe cuidados 
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(criança) e quem os oferece (pais); (2) não se destacam tanto de outros sistemas 

comportamentais, já que existe uma menor responsabilidade implicada; e (3) incluem, 

muitas vezes, relações de natureza sexual.  

É de realçar, no entanto, que a diferença entre a vinculação estabelecida na infância 

e na idade adulta mais referida na literatura, diz respeito à natureza recíproca das relações 

de vinculação estabelecidas na idade adulta por contraposição à natureza complementar 

das relações de vinculação estabelecidas na infância (Ainsworth, 1991; Berman, Marcus, & 

Berman, 1994; Crowell et al., 1999; Hinde, 1997; Hinde & Stevenson-Hinde, 1986; Kunce 

& Shaver, 1994). 

Importa ainda referir que, ao longo do tempo, as relações de vinculação na idade 

adulta têm sido também diferenciadas de outros tipos de relações interpessoais como: as 

relações de dependência, as relações de filiação, o amor romântico e o relacionamento 

conjugal (para uma revisão, cf. Canavarro, 1999b).  

 

3. Relações de vinculação no adolescente e adulto emergente 

Na perspectiva da Teoria da Vinculação, a fase da adolescência (e da adultez 

emergente enquanto período desenvolvimental que se inicia aos 18 anos), representa um 

período de transição, entre as relações de vinculação da infância, estabelecidas 

fundamentalmente no contexto da relação pais-filhos, e as ligações afectivas adultas que 

ultrapassam a esfera familiar. O adolescente, a par da evolução de uma relação em que 

recebe cuidados para uma relação em que se assume como um potencial cuidador (Allen & 

Land, 1999), vive um período caracterizado por transformações profundas nos sistemas 

emocional, cognitivo e comportamental.  

De acordo com Soares (2004) a adolescência surge como o tempo de aprendizagem 

do “tornar-se uma figura de vinculação”, embora simultaneamente o “ser uma figura 

vinculada” seja ainda muito importante. Será neste cruzamento do “vir a ser” e do “ser” 

que se inscreverá o núcleo da vinculação na adolescência. 

 

3.1. Tarefas normativas de desenvolvimento na adolescência e adultez emergente e 

relações de vinculação  

Uma mudança fundamental da infância para a idade adulta relaciona-se com a 

emergência de uma organização de vinculação singular, em vez dos múltiplos e distintos 
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padrões de comportamento de vinculação que as crianças demonstram face aos diferentes 

cuidadores (Cox, Owen, Henderson, & Margand, 1992; Fox, Kimmerly, & Schafer, 1991; 

O’Connor, Pan, Waters, & Posada, 1995; Steele, Steele, & Fonagy, 1996; van Ijzenboorn, 

1992, 1995; Waters, Merrick, Albersheim, & Treboux, 1995). Apesar do adolescente 

reconhecer distinções entre as qualidades das relações específicas com a mãe, o pai e 

outros (e até de as clarificar), emerge nesta fase uma organização integrada das relações de 

vinculação que é altamente preditora de comportamentos futuros em relações de 

vinculação estabelecidas posteriormente (Steele et al., 1996; Waters et al., 1995).  

O desenvolvimento desta organização de vinculação singular ocorre durante a 

adolescência com base nas transformações cognitivas, emocionais e comportamentais 

características desta fase.  

As novas competências cognitivas próprias deste período, incluindo capacidades 

lógicas e de abstracção (Keating, 1990), possibilitam ao indivíduo a construção, a partir de 

experiências com múltiplas figuras prestadoras de cuidados, um conhecimento mais 

integrado e sofisticado das suas experiências relacionais (Main, Kaplan, & Cassidy, 1985), 

ao mesmo tempo que lhe permitem reflectir sobre a natureza do eu – a sua história, a sua 

singularidade e complexidade (Soares, 2004). Esta competência reflexiva para pensar as 

relações de vinculação no abstracto implica a capacidade do adolescente reconhecer que os 

pais podem ter tido dificuldades em satisfazer as suas necessidades de vinculação e que tais 

necessidades poderão ser satisfeitas de forma mais adequada por outras relações, que não 

as relações que mantêm com os pais no presente (Allen & Land, 1999; Kobak & Cole, 

1994). Este processo conduzirá idealmente a uma maior abertura, objectividade e 

flexibilidade na reavaliação das relações de vinculação passadas – características estas que 

marcam a presença de uma organização de vinculação segura na adolescência (Kobak & 

Duemmler, 1994). 

Este período desenvolvimental é igualmente marcado por aumentos dramáticos na 

diferenciação do self e do outro (Bowlby, 1973), que possibilitam uma visão mais 

consistente do self como existindo independentemente das interacções com as figuras 

prestadoras de cuidados, em contraste com a visão mais orientada para a acção do self nas 

relações que imperava na infância. Desta forma, esta visão do self como mais diferenciado 

das relações torna-se mais internamente organizada e menos centrada em torno de uma 

relação particular (Allen & Land, 1999). 
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Os trabalhos de, entre outros, Erikson (1950, 1968), Levinson (1978), Keniston 

(1965, 1971) e mais recentemente de Arnett (1997, 1998, 2000a, 2001, 2004, 2006) 

consideram este período desenvolvimental (apesar das designações diferentes que lhe 

atribuem) como um período de moratória psicossocial durante o qual o jovem explora e 

experimenta diversos papéis sociais. No sentido de uma melhor adaptação aos desafios que 

lhe são impostos, o adolescente deverá demonstrar uma maior autonomia e competência na 

tomada de decisão, resolução de problemas e regulação do afecto. Nessa medida, as 

questões da autonomia e da vinculação são considerados tópicos desenvolvimentais 

críticos na adolescência tardia (Hauser & Greene, 1991; Holmbeck & Wandrei, 1993). 

De acordo com Harter (1990), o processo reflexivo de exploração da identidade e 

de comprometimento com projectos de vida não acontece num vazio relacional. No 

entanto, existem diferentes perspectivas acerca dos processos relacionais através dos quais 

o adolescente desenvolve um self autónomo, estável e seguro e consolida a sua identidade 

pessoal. Por um lado, as teorias clássicas psicodinâmicas de desenvolvimento assumem 

que o desenvolvimento da identidade do adolescente é garantido pela ruptura das 

dependências familiares (Blos, 1979), sendo necessário o enfraquecimento da relação de 

vinculação entre as figuras parentais e o adolescente para que os processos de separação-

individuação e reafirmação da identidade sejam efectivos. Por outro lado, perspectivas 

desenvolvimentais mais contemporâneas defendem que a existência de relações de 

vinculação próximas entre pais e adolescentes durante este período, facilitam o progresso 

desenvolvimental na medida em que constituem uma base segura a partir da qual o 

adolescente explora e desenvolve competências no mundo extrafamiliar (Bowlby, 1988; 

Kenny, 1987; Ryan & Lynch, 1989). Finalmente, as teorias de desenvolvimento familiar 

(Carter & McGoldrick, 1989; Combrinck-Graham, 1985) enfatizam a necessidade de 

transformação das relações entre as figuras parentais e os adolescentes, ao invés do repúdio 

das mesmas (Allison & Sabatelli, 1988; Berman & Sperling, 1991). 

Uma outra tarefa de desenvolvimento vital na adolescência e adultez emergente 

passa pelas transformações da relação do jovem com as figuras parentais e com os pares. 

Esta será abordada mais detalhamente em seguida. 
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3.2. Transformações relacionais na adolescência e adultez emergente: Relações com 

as figuras parentais e pares  

Durante a adolescência e adultez emergente, a hierarquia das figuras de vinculação 

(Bowlby, 1969/1982) é gradualmente reconfigurada à medida que os comportamentos de 

vinculação são cada vez mais dirigidos aos pares (em substituição dos pais) (Furman & 

Buhrmester, 1992; Hazan & Zeifman, 1994). À primeira vista, as reestruturações das 

relações pais-filhos, parecem implicar, da parte dos jovens, um distanciamento das figuras 

parentais, como se estas fossem perspectivadas “mais como laços que os reprimem do que 

como laços que os securizam e abrigam” (Allen & Land, 1999, p. 319). No entanto, a 

investigação tem demonstrado que o processo de separação-individuação e a autonomia 

nesta fase se desenvolvem mais facilmente num contexto de relações seguras com os pais 

que tendem a permanecer para além da adolescência (Allen, Hauser, Bell, & O’Connor, 

1994; Fraley & Davis, 1997). 

As novas competências cognitivas do jovem, para além de permitirem um 

conhecimento mais integrado das experiências relacionais, traduzem-se analogamente em 

alterações bastante visíveis nas interacções diárias com as figuras parentais. Um exemplo 

evidente é a formação de uma parceria orientada por objectivos com as figuras parentais, 

separadamente, através da qual o comportamento é determinado, não só pelos desejos e 

necessidades do adolescente, mas também pelo reconhecimento que é necessário gerir 

determinados objectivos da parceria (Bowlby, 1973; Kobak & Duemmler, 1984). Apesar 

desta parceria orientada por objectivos ser evidente desde muito cedo no desenvolvimento 

(Bowlby, 1973), novos níveis de complexidade e de coordenação são agora alcançados. 

A existência de uma cada vez maior parceria orientada por objectivos providencia 

um contexto fundamental na compreensão de uma das maiores mudanças da adolescência: 

a decrescente confiança nas figuras parentais como figuras de vinculação. No entanto, esta 

alteração reflecte mais a menor dependência dos adolescentes em relação aos pais do que a 

menor importância da relação como um todo (Buhrmester & Furman, 1987; Larson, 

Richards, Moneta, Holmbeck, & Duckett, 1996). O desenvolvimento da capacidade de 

funcionar de forma autónoma sob o ponto de vista cognitivo, emocional e social é agora 

reconhecido como uma das principais tarefas desenvolvimentais da adolescência (Hill & 

Holmbeck, 1986). Uma gestão bem sucedida dos esforços para alcançar a autonomia e, 

simultaneamente, manter um sentimento de proximidade nas interacções entre pais e 
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adolescentes pode ser até considerada uma manifestação específica de uma relação de 

vinculação segura na adolescência (Allen et al., 1997). Neste sentido, o adolescente pode 

emocionalmente explorar a possibilidade de viver de forma mais independente dos pais, 

em parte porque sabe que pode recorrer a eles em caso de necessidade (Allen & Land, 

1999; Freeman & Brown, 2001; Nickerson & Nagle, 2005; Soares, 1996). 

Assim, apesar da natureza da vinculação com as figuras parentais se alterar durante 

a adolescência, estes continuam a ser figuras de vinculação importantes (Paterson, Pryor, 

& Field, 1994). As mães, em particular, parecem ocupar um lugar único, sendo que os 

adolescentes e jovens referem sentir-se mais próximos e procurar mais conforto nas mães 

do que nos pais (McCormick & Kennedy, 1994; Paterson et al., 1994). A verdade é que a 

vinculação à mãe e ao pai na adolescência aparece apenas moderadamente correlacionada 

(Markiewicz, Doyle, & Brendgen, 2001). Apesar da vinculação segura a ambos os pais se 

associar com uma elevada auto-estima (McCormick & Kennedy, 1994), a vinculação dos 

adolescentes aos pais e às mães pode contribuir de forma diferencial para a adaptação 

demonstrada (Kerns & Stevens, 1996). 

Com o início da adolescência, as relações com os pares passam a ser concebidas 

como um contexto autêntico de conforto e apoio psicológico valorizado pelo adolescente. 

As mudanças desenvolvimentais características deste período fomentam a capacidade do 

adolescente e dos seus pares funcionarem como figuras de vinculação uns em relação aos 

outros (Freeman & Brown, 2001; Nickerson & Nagle, 2005; Trinke & Bartholomew, 

1997). Tal significa que “a vinculação passa a constituir uma das dimensões das relações 

que o adolescente estabelece com outras figuras, para além dos pais” (Soares, 1996, p. 47). 

Uma das etapas mais avançadas nas relações com os pares na adolescência é o 

desenvolvimento das relações românticas, que podem eventualmente tranformar-se em 

relações de vinculação duradouras (Matos, 2002). As novas relações que se estabelecem 

durante a adolescência podem constituir uma oportunidade para reavaliar relações 

precoces, estabelecidas de modo inseguro e, dessa forma, contribuírem para o processo de 

mudança dos modelos internos dinâmicos (Main et al., 1985; Soares, 1996). 

Apresentamos, em seguida, alguns estudos realizados com o objectivo de aumentar 

o entendimento acerca da interacção entre as relações com as figuras parentais e com os 

pares na adolescência e adultez emergente e diversos indicadores de adaptação (e.g., auto-

estima, ansiedade).  
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3.2.1. Relações de vinculação com as figuras parentais e pares: Revisão de estudos 

Greenberg, Siegel e Leitch (1983) foram os primeiros a analisar a natureza e a 

importância das relações com os pares, conceptualizadas como relações de vinculação, na 

adolescência. Este estudo foi o primeiro a analisar a influência relativa da vinculação aos 

pais e aos pares neste período desenvolvimental crítico e o primeiro a desenvolver um 

instrumento específico para avaliar as relações de vinculação com os pais e pares na 

adolescência. Assim, utilizando o Inventory of Adolescent Attachments (IAA) com uma 

amostra de 213 adolescentes com idades compreendidas entre os 12 e os 19 anos, os 

autores verificaram que a qualidade de ambas as relações de vinculação, com os pais e com 

os pares, era uma variável preditora significativa da satisfação com a vida e da auto-estima. 

No entanto, a vinculação aos pais revelou-se um preditor mais importante do bem-estar do 

que a vinculação aos pares.  

Armsden e Greenberg (1987), no desenvolvimento do Inventory of Parent and Peer 

Attachment (IPPA), verificaram que a vinculação, quer aos pais quer aos pares, era uma 

variável preditora significativa da auto-estima e da satisfação com a vida. No entanto, a 

vinculação aos pares pareceu estar mais relacionada com a auto-estima do que com a 

satisfação com a vida e a vinculação aos pais relacionou-se de igual forma com as duas 

medidas de adaptação. De realçar, no entanto, o tamanho reduzido da amostra utilizada na 

construção do instrumento (n = 179) e no segundo estudo em que se referem as análises de 

regressão (n = 86).  

Num outro estudo destinado a avaliar a vinculação em adolescentes clinicamente 

deprimidos, em que se utilizou o IPPA, Armsden, McCauley, Greenberg, Burke e Mitchell 

(1990) verificaram que os adolescentes deprimidos reportavam níveis de vinculação aos 

pais significativamente menores que um grupo de controlo psiquiátrico não deprimido, um 

grupo de controlo não psiquiátrico ou um grupo de adolescentes com depressão resolvida. 

No entanto, a vinculação aos pares é significativamente menor no grupo de controlo não 

psiquiátrico.  

Cotterell (1992), num outro estudo realizado com adolescentes Australianos (n = 

57) em que se utilizou também o IPPA, verificou que a vinculação aos pares (.54) tinha 

uma correlação mais forte com a auto-estima do que a vinculação aos pais (.38). De forma 

semelhante, também a vinculação aos pares (.47) demonstrou uma relação mais forte com 

o auto-conceito do que a vinculação aos pais (.18).  
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Rajá, McGee e Stanton (1992) também examinaram a importância relativa da 

vinculação com os pares em indicadores de saúde psicológica numa amostra de 935 

adolescentes Neozelandeses. Verificaram que a vinculação aos pais era um preditor mais 

importante de indicadores de saúde psicológica do que a vinculação aos pares e que a 

vinculação aos pais parecia não ser compensada por elevados níveis de vinculação aos 

pares. Este estudo sugere que as relações de vinculação, aos pais e aos pares, parecem ser 

ambas necessárias ao desenvolvimento de uma auto-estima positiva na adolescência. 

Paterson, Pryor e Field (1995) analisaram a relação entre a vinculação aos pais e 

aos pares e a auto-estima numa amostra de 473 adolescentes Neozelandeses, com idades 

compreendidas entre os 13 e os 19 anos de idade. Os autores verificaram a inexistência de 

relação entre a vinculação aos pares e a auto-estima. Por outro lado, a vinculação aos pais 

(separadamente) demonstrou uma correlação modesta com a auto-estima. 

Noom, Dekovic e Meeus (1999) investigaram as relações existentes entre a 

vinculação à mãe, ao pai e aos pares, a auto-estima e a depressão numa amostra de 400 

adolescentes Holandeses. Verificaram que a vinculação à mãe e ao pai se correlacionavam 

de forma mais forte com a auto-estima (.36 e .31 respectivamente) do que a vinculação aos 

pares (.16). Numa série de análises de regressão, incluindo vários indicadores de 

vinculação e autonomia, verificaram que a vinculação aos pares não foi um preditor 

significativo da auto-estima, mas foi um preditor significativo da depressão. 

Laible, Carlo e Raffaelli (2000) examinaram os efeitos diferenciais da vinculação 

com os pais e com os pares na saúde psicológica de uma amostra reduzida de adolescentes 

(n = 89). Os autores concluíram que a vinculação com os pares pode ser mais importante 

que a vinculação com os pais para a saúde psicológica.  

Leondari e Kiosseoglou (2000) conduziram um estudo em estudantes universitários 

com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos, com o IPPA, em que analisaram a 

relação entre a vinculação aos pais e o funcionamento psicológico. Os resultados 

encontrados indicam que os indivíduos classificados como seguros reportam níveis mais 

elevados de auto-estima e níveis mais reduzidos de ansiedade e solidão. 

Wilkinson e Walford (2001), num estudo com 400 adolescentes Australianos, 

verificaram que, depois de controlados os efeitos da vinculação aos pais, a vinculação aos 

pares deixava de ter efeitos significativos na saúde psicológica.  
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Finalmente, Wilkinson (2004) apresentou três estudos em que procurou analisar as 

relações entre a vinculação aos pais e aos pares, a saúde psicológica e a auto-estima, em 

três amostras de adolescentes (uma amostra de 1998 adolescentes Noruegueses com idades 

compreendidas entre os 12 e os 19 anos, uma outra de 358 adolescentes Australianos com 

idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos, e uma terceira constituída por 345 

adolescentes Australianos com idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos). Os 

resultados sugerem que a relação entre a vinculação aos pares e a saúde psicológica é 

mediada totalmente pela auto-estima e que a relação entre a vinculação aos pais e a saúde 

psicológica é mediada parcialmente pela auto-estima. Para além disso, os autores 

verificaram que a qualidade da relação de vinculação estabelecida entre os adolescentes e 

os pais tende a influenciar, num grau moderado, a qualidade das relações de vinculação 

que os adolescentes estabelecem com os pares.  

A título de síntese, podemos referir que as transformações verificadas nas relações 

com as figuras parentais e pares e as relações entre estas e os diversos indicadores de 

adaptação não são claras. Se, por um lado, existem estudos que sugerem que neste período 

desenvolvimental, as relações com os pares parecem ser mais importantes do que as 

relações com as figuras parentais (e.g., Cotterell, 1992; Laible et al., 2000); existem outros 

que sugerem o inverso (e.g., Noom et al., 1999; Paterson et al., 1995). Outros lembram 

ainda a importância de ambas as relações para o desenvolvimento de, por exemplo, uma 

auto-estima positiva (Raja et al., 1992). A este propósito importa referir que figuras de 

vinculação diferentes podem ser alvo de comportamentos de vinculação também diferentes 

(Fraley & Davis, 1997; Hazan & Zeifman, 1994). Por exemplo, Hazan e Zeifman (1994) 

referem que, embora os adolescentes prefiram os pares para companhia, quando se trata de 

conforto e suporte emocional, a sua preferência é dirigida às figuras parentais. Pode 

acontecer assim que as relações com as figuras parentais e pares sejam igualmente 

importantes para um desenvolvimento saudável do adolescente ou adulto emergente, 

cumprindo funções distintas neste período desenvolvimental.  

 

3.3. Diferenças de género nas relações de vinculação com as figuras parentais 

Diferenças de género têm sido investigadas no âmbito das relações estabelecidas 

entre os adolescentes e adultos emergentes e as figuras parentais (e.g., Allen et al., 1994; 

Benson, Harris, & Rogers, 1992; Frank, Avery, & Laman, 1988; Kenny, 1987, 1994; 
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Kenny & Donaldson, 1991; Leondari & Kiosseoglou, 2000; Lieberman, Doyle, & 

Markiewicz, 1999; Margolese, Markiewicz, & Doyle, 2005; Paterson et al., 1994; Rice & 

Whaley, 1994; Schultheiss & Blustein, 1994a, 1994b; Smetana, Daddis, & Chuang, 2003; 

Smetana, Metzger, & Campione-Barr, 2004; Wintre & Yaffe, 2000), sugerindo que 

homens e mulheres são diferencialmente afectados pelas relações de vinculação com as 

figuras parentais. 

Em termos gerais, podemos referir que as relações de vinculação com as figuras 

parentais são mais importantes para as mulheres do que para os homens (e.g., Frank et al., 

1988; Kenny, 1987; Kenny & Donaldson, 1990; Lapsley et al., 1989; Rice & Whaley, 

1994; Schultheiss & Blustein, 1994a). Por exemplo, no estudo conduzido por Schultheiss e 

Blustein (1994a), verificou-se que a partilha de proximidade emocional, a semelhança ao 

nível das crenças e das atitudes e a vinculação aos pais, eram aspectos mais importantes 

para as mulheres do que para os homens. E ainda que as mulheres que são, quer 

atitudinalmente, quer emocionalmente dependentes dos pais, tendem a ser mais autónomas 

academicamente, enquanto no caso dos homens, a vinculação aos pais é independente do 

desenvolvimento académico demonstrado (Schultheiss & Blustein, 1994b). Também Rice 

e Whaley (1994) verificaram que a vinculação aos pais, separadamente, é mais relevante 

para as mulheres do que para os homens, no que se refere ao bem-estar emocional, 

interpessoal e académico. No entanto, os autores referem que a vinculação aos pais emerge 

como um preditor importante da adaptação, apenas em períodos de elevado stress. Do 

mesmo modo, Frank et al. (1988) referiram que as raparigas na fase de adolescência tardia 

tendem a sentir-se mais ligadas aos pais em termos de empatia, comunicação e 

proximidade, suportando a ideia de que não se trata apenas de uma questão de proximidade 

emocional, mas também de proximidade intelectual (Schultheiss & Blustein, 1994b). Os 

dados anteriores são concordantes com a ideia de que as variáveis relacionais têm um 

impacto mais forte no funcionamento psicológico do sexo feminino (Scheier & Botvin, 

1997). 

No entanto, pode acontecer que uma maior proximidade emocional não seja 

sinónimo de uma relação equilibrada e positiva. Por exemplo, estudos conduzidos com 

adolescentes Afro-Americanos, sugerem que, na opinião dos pais e dos próprios 

adolescentes, as raparigas desenvolvem relações mais conflituosas com os pais, quando 

comparadas com os pares do sexo masculino (Smetana, Daddis, et al., 2003; Smetana, 
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Metzger, et al., 2004). Também Monteiro (2005) verificou, numa amostra de mulheres 

avaliadas nos três/quatro dias pós-parto, que as mulheres que referiam uma maior 

proximidade emocional às suas mães, ao mesmo tempo que se percepcionavam como mais 

realizadas como mães, também demonstravam níveis mais elevados de stress. 

Existem ainda estudos que documentam a inexistência de diferenças de género, por 

exemplo, ao nível da relação existente entre a vinculação aos pais e o funcionamento 

psicológico (Leondari e Kiosseoglou, 2000) e da reciprocidade parental (Wintre & Yaffee, 

2000), apesar de, neste último caso, se verificar que o sexo masculino beneficia, de forma 

distinta do sexo feminino, da reciprocidade parental no que diz respeito à adaptação à 

universidade.  

Parece ainda ser verdade que as mães podem ocupar um papel único nas hierarquias 

de vinculação dos adolescentes do sexo feminino (Margolese et al., 2005). Constatações 

neste sentido resultam, por exemplo, de um estudo de Collins e Russell (1991) em que se 

verificou que as mulheres referem uma maior proximidade emocional com as suas mães do 

que com os seus pais. No mesmo sentido, Lieberman et al. (1999) verificaram que as 

raparigas referem ser menos dependentes dos pais do que das mães, enquanto os rapazes 

referem ser igualmente dependentes de ambos os progenitores. Apesar destes dados, 

Furman e Buhrmester (1992) sugerem que os adolescentes tardios referem uma maior 

proximidade emocional com os progenitores do mesmo sexo. 

 

4. Procedimentos de avaliação e tipologias das relações de vinculação do adolescente e 

adulto 

Desde que Hazan e Shaver (1987) demonstraram que é possível utilizar um 

instrumento de auto-resposta para avaliar as orientações de vinculação romântica na 

adolescência e na idade adulta, uma enorme mostra de variantes e extensões do seu 

questionário foram propostas. A diversidade resultante “arouses frustration and confusion 

in newcomers to the field who wonder which of the many measures to use” (Brennan, 

Clark, & Shaver, 1998). 

 

4.1. Modelos com três categorias 

O primeiro instrumento de avaliação da vinculação na idade adulta foi construído 

por Hazan e Shaver (1987), com o objectivo de prolongar a tipologia de vinculação durante 



 117 

a infância até fases posteriores do ciclo de vida. Assim, os autores basearam a construção 

do instrumento nos padrões de vinculação, tal como foram caracterizados por Ainsworth 

(1972). O instrumento de avaliação é constituído por três itens que correspondem às 

descrições dos tipos de vinculação referidos, sendo pedido aos respondentes que escolham 

aquela que melhor o descreve.  

Lyddon, Bradford e Nelson (1993) reproduziram o instrumento original de Hazan e 

Shaver (1987), que se transcreve de seguida:  

1. (Vinculação Segura) Considero relativamente fácil aproximar-me dos outros, e 

depender deles. Geralmente não me preocupo com a possibilidade de ser 

abandonado nem, por outro lado, com a possibilidade dos outros se aproximarem 

demasiado de mim. 

2. (Vinculação Insegura Evitante) Sinto-me desconfortável quando me encontro 

próximo dos outros. Tenho dificuldade em confiar completamente nas outras 

pessoas ou em depender delas. Fico nervoso quando alguém se aproxima muito de 

mim e frequentemente os meus parceiros desejam ter comigo maior intimidade do 

que aquela com a qual me sinto confortável. 

3. (Vinculação Insegura Ansiosa/Ambivalente) Acho que os outros se mostram 

relutantes em estar tão próximos de mim como eu gostaria. Preocupo-me 

frequentemente com a possibilidade dos meus parceiros poderem não gostar de 

mim ou preferirem estar sem mim. Gostava de estar mais próximo dos meus 

parceiros, o que faz com que muitas vezes as pessoas se afastem (Lyddon et al., 

1993, p. 391). 

Hazan e Shaver (1987, 1990) conduziram estudos empíricos em duas amostras 

independentes, tendo sido revelado que os adultos se classificavam como seguros, 

evitantes e ansiosos/ambivalentes, numa proporção, respectivamente de 56%, 24% e 20%, 

na amostra 1 e 56%, 23% e 20%, na amostra 2. Nas duas amostras, verificou-se que o tipo 

de vinculação é independente do sexo do inquirido.  

Nos estudos iniciais com o instrumento, Hazan e Shaver (1987) verificaram que 

pessoas com diferentes estilos de vinculação se distinguem nos seguintes aspectos: 

descrições que fazem das relações românticas, crenças que possuem sobre si próprias e 

sobre relações sociais e, ainda, memórias que têm do relacionamento com os pais durante a 

infância. 



118 

4.2. Dos modelos de escolha forçada para as medidas multi-itens 

A medida categorial de Hazan e Shaver (1987) foi diversas vezes adoptada, em 

virtude da sua brevidade e facilidade de administração. No entanto, algumas das limitações 

deste instrumento de avaliação foram rapidamente reconhecidas por vários investigadores 

(Collins & Read, 1990; Levy & Davis, 1988; Simpson, 1990). Por exemplo, o modelo de 

medida categorial assume que a variação entre os indivíduos dentro de uma categoria 

específica não é importante ou não existe e também que os indivíduos podem ser 

caracterizados por uma determinada categoria na medida em que a variação não existe 

(Crowell et al., 1999). Adicionalmente, Baldwin e Fehr (1995) chamaram a atenção para o 

facto da estabilidade teste-reteste da medida ser de apenas 70% (equivalente a um r de 

Pearson de .40) e de não diminuir em função da magnitude do intervalo teste-reteste, o que 

sugere que a instabilidade não se deve a uma mudança efectiva na segurança da vinculação 

(Fraley & Waller, 1998; Baldwin & Fehr, 1995).  

No sentido de ultrapassar as limitações referidas, muitos investigadores começaram 

a utilizar escalas contínuas para avaliar a vinculação. A primeira alteração à medida de 

Hazan e Shaver (1987) envolveu uma pequena revisão: as três descrições dos tipos de 

vinculação mantiveram-se intactas, mas em vez de uma escolha forçada de uma delas, os 

respondentes deveriam indicar em que medida cada descrição se aplicava a eles (Levy & 

Davis, 1988). Esta abordagem implicou o reconhecimento que nem todos os sujeitos que 

escolhem um determinado estilo de vinculação consideram a descrição associada 

igualmente aplicável, e por outro lado, permitiu ainda considerar diferentes padrões sobre 

os estilos de vinculação.  

Subsequentemente, Collins e Read (1990) e Simpson (1990), decompuseram as 

afirmações dos parágrafos do instrumento de Hazan e Shaver (1987) obtendo itens 

separados, avaliados em escalas de tipo likert. De forma geral, estas escalas apresentam 

alphas de Cronbach e estabibilidade temporal (com intervalos entre o teste e o reteste que 

variam entre 1 semana e 2 anos) de .70 (para uma revisão, cf. Crowell et al., 1999). 

Mais recentemente, novas medidas de padrões de vinculação na idade adulta têm 

sido propostas (Brennan & Shaver, 1995; Feeney, Noller, & Hanrahan, 1994; Griffin & 

Bartholomew, 1994a). Entre estes esforços, Bartholomew e colaboradores (1990; 

Bartholomew & Horowitz, 1991; Griffin & Bartholomew, 1994b) salientaram-se pela 

conceptualização teórica que propuseram a propósito do que viria a ser chamado de 
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orientações de vinculação, padrões de vinculação ou estilos de vinculação. As diversas 

tentativas para criar escalas multi-itens revelaram que duas dimensões fundamentais 

subjazem às diferentes medidas: a ansiedade (acerca do abandono e amor insuficiente) e o 

evitamento (da intimidade e da expressão emocional). 

 

4.3. Modelos com quatro categorias 

Bartholomew (1990) interpretou as dimensões ansiedade e evitamento nos termos 

dos modelos internos dinâmicos sobre si próprio e sobre os outros referidos por Bowlby. A 

este propósito, Bowlby (1973) escreveu: 

 

In the working model of the world that anyone builds, a key feature is his 

notion of who his attachment figures are, where there may be found, and 

how they may be expected to respond. Similarly, in the working model of 

the self that anyone builds a key feature is his notion of how acceptable or 

unacceptable he himself is in the eyes of his attachment figures… 

Confidence that an attachment figure is… likely to be responsive can be 

seen to turn on two variables: (a) whether or not the attachment figure is 

judged to be the sort of person who in general responds to calls for support 

and protection; (b) whether or not the self is judged to be the sort of person 

towards whom… the attachment figure is likely to respond in a helpful 

way. Logically these variables are independent. In practice, they ar apt to 

be confounded. As a result, the model of the attachment figure and the 

model of the self are likely to develop so as to be complementary and 

mutually confirming. (pp. 203-204) 

 

Bartholomew (1990) criou assim um modelo, segundo a dicotomização (em 

positivo e negativo) de duas variáveis: modelo sobre si próprio e modelo sobre os outros. 

Quando os modelos sobre si próprio de cruzam com os modelos sobre os outros, emergem 

quatro padrões de vinculação: Seguro, Preocupado, Evitante-Desligado e Evitante com 

Medo (cf. Figura 4). 

Depois de ter percebido que o perfil de vinculação evitante de Hazan e Shaver 

(1987, 1990) e o definido por Main et al. (1985) diferiam em grau no que exibiam 
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qualidades ansiosas ou evitantes, Bartholomew (1990) considerou que uma única categoria 

de vinculação evitante poderia mascarar tipos diferentes de vinculação, pelo que no seu 

modelo, encontramos os padrões de vinculação Evitante Desligado e Evitante com Medo.  
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Figura 4. Modelo com quatro padrões de vinculação no adulto (de acordo com Bartholomew, 

1990). 

 

O padrão de vinculação seguro combina o modelo sobre si próprio e o modelo 

sobre os outros positivos. Isto é, refere-se à percepção de si mesmo como merecedor e 

digno dos cuidados dos outros e, simultaneamente, à percepção dos outros como 

acessíveis, disponíveis e respondendo de forma adequada às suas necessidades. O padrão 

de vinculação preocupado combina o modelo sobre si próprio negativo e o modelo sobre 

os outros positivo. Neste caso, os indivíduos percepcionam-se a si próprios como não 

merecedores dos cuidados dos outros, ao mesmo tempo que fazem uma avaliação positiva 

dos outros. O padrão de vinculação evitante desligado combina o modelo sobre si próprio 

positivo e o modelo sobre os outros negativo. Ou seja, existe a percepção de si próprio 

como merecedor de cuidados e a percepção dos outros como não respondendo às suas 

necessidades. Finalmente, o padrão de vinculação evitante com medo combina o modelo 

sobre si próprio e o modelo sobre os outros negativos. Neste caso, os indivíduos 

percepcionam-se como não merecedores de cuidados por parte dos outros, ao mesmo 

tempo que percepcionam os outros como pessoas em quem não se pode confiar.  

Três destes padrões de vinculação identificados – seguro, preocupado e evitante 

desligado – são conceptualmente similares às categorias da Adult Attachment Interview 

(AAI) (seguro-autónomo, inseguro-preocupado e inseguro-desligado); e três destes 
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mesmos padrões – seguro, preocupado e evitante com medo – são similares às categorias 

de Hazan e Shaver (1987) (seguro, ansioso/ambivalente e evitante).  

Os quatro padrões de vinculação referidos por Bartholomew (1990) podem ser 

avaliados através do instrumento desenvolvido por Bartholomew e Horowitz (1991), o 

Relationship Questionnaire (RQ). Este questionário é composto por quatro itens, 

correspondentes às descrições dos tipos de vinculação mencionados. Os respondentes 

devem eleger, numa escala de 7 pontos, de tipo likert, o grau em que sentem que cada uma 

das descrições feitas corresponde à maneira própria de ser.  

Apresentamos de seguida a descrição dos quatro tipos de vinculação, tal como 

surgem no instrumento de Bartholomew e Horowitz (1991).  

1. (Vinculação Segura) É relativamente fácil para mim estar emocionalmente 

próximo das pessoas. Sinto-me confortável dependendo dos outros e sabendo que 

estes dependem de mim. Não me preocupo com as eventualidades de ficar sozinho 

ou dos outros não me aceitarem. 

2. (Vinculação Preocupada) Queria ser emocionalmente íntimo de outras pessoas 

mas muitas vezes sinto os outros relutantes em aproximar-se de mim tanto quanto 

eu gostaria. Não me sinto confortável sem ter relações próximas com os outros 

mas às vezes preocupo-me por não ser tão importante para os outros como eles 

são para mim. 

3. (Vinculação Evitante com Medo) Sinto-me desconfortável ao aproximar-me 

emocionalmente das outras pessoas. Gostava de estabelecer relações mais 

próximas mas tenho receio de confiar completamente nos outros ou de depender 

deles. Preocupo-me com a possibilidade de ser magoado, se deixar que os outros 

se aproximem mais de mim.  

4. (Vinculação Evitante Desligada) Sinto-me confortável sem estabelecer relações 

próximas. É importante para mim sentir-me independente e auto-suficiente e 

prefiro não depender dos outros, nem que estes dependam de mim. 

Revisões dos resultados que reforçam a ideia que as diferenças individuais 

existentes nos modelos internos dinâmicos sobre si próprio e sobre os outros podem 

determinar os diferentes tipos de vinculação incluem as apresentadas por Bartholomew 

(1990, 1993, 1997), Bartholomew e Shaver (1998) e Shaver e Clark (1994).  
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Mais recentemente, Griffin e Bartholomew (1994a) desenvolveram o Relationship 

Style Questionnaire (RSQ), um inventário de 30 itens com conteúdo proveniente das 

descrições de Hazan e Shaver (1987) e do RQ. O RSQ permite obter um valor para cada 

pessoa em cada um dos quatro padrões de vinculação e, simultaneamente, permite obter 

um valor para cada pessoa nas duas dimensões subjacentes aos padrões de vinculação: 

modelo sobre si próprio e modelo sobre os outros.   

De acordo com Fraley e Shaver (2000), a ideia do poder explicativo dos conceitos 

de modelo sobre si próprio e modelo sobre os outros, na determinação dos tipos de 

vinculação, apresenta pelo menos três limitações. Em primeiro lugar, o conteúdo dos itens 

tipicamente utilizados na avaliação dessas duas dimensões é mais concordante com a 

conceptualização que se foca na sensibilidade à rejeição e no conforto em depender dos 

outros. Em segundo lugar, a consideração do modelo sobre si próprio e do modelo sobre os 

outros requer que os indivíduos classificados como preocupados apresentem um modelo 

sobre os outros positivo, isto é, que percepcionem os outros como disponíveis, responsivos 

e atentos. Este dado não é concordante com alguma evidência empírica que sugere os 

indivíduos com elevados níveis de preocupação estão predispostos a sentir que os 

companheiros não são sensíveis às suas necessidades (Collins, 1996; Simpson, Rholes, & 

Phillips, 1996). Finalmente, o comportamento de vinculação está presente em diversas 

espécies que não terão modelos representacionais sobre si próprios particularmente 

sofisticados (Robins, Norem, & Cheek, 1999). De facto, há estudos que demonstram que as 

crianças não têm capacidade para reflectir sobre si próprias e sobre os outros, de forma 

complexa, nos primeiros anos de vida (para uma revisão, cf. Fraley & Shaver, 2000). 

Sendo assim, encarar as diferenças individuais na vinculação do adulto em termos de 

modelos sobre si próprio e sobre os outros implicaria uma conceptualização das diferenças 

individuais baseada em pressupostos diferentes, consoante se tratasse de adultos ou de 

crianças.  

 

4.4. Modelos categoriais versus modelos dimensionais 

Apesar dos avanços conceptuais e metodológicos notórios no campo da vinculação 

na idade adulta, as medidas de vinculação do adulto, até muito recentemente, apresentavam 

diversas limitações psicométricas (cf. Brennan et al., 1998; Fraley & Waller, 1998; Griffin 

& Bartholomew, 1994a, para discussões). Cita-se o exemplo dos primeiros instrumentos de 
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avaliação do adulto, em que os indivíduos eram classificados em categorias estanques 

(Bartholomew & Horowitz, 1991; Hazan & Shaver, 1987; Main & Goldwyn, 1994), 

utilizando por vezes itens únicos nessa mesma classificação (Hazan & Shaver, 1987). 

A controvérsia em torno do debate “modelos categoriais versus modelos 

dimensionais” mantém-se actualmente (cf. Cassidy, 2003; Fraley & Spieker, 2003b; Fraley 

& Waller, 1998; Fraley, Waller, & Brennan, 2000, para discussões), havendo 

investigadores que argumentam a favor da abordagem tipológica (Brennan & Shaver, 

1995; Brennan, Shaver, & Tobey, 1991) e outros que defendem a abordagem dimensional, 

seja por motivos psicométricos (Fraley & Waller, 1998; Simpson, 1990) ou conceptuais 

(Griffin & Bartholomew, 1994b).  

Fraley e Waller (1998) referem que as tentativas de impor modelos categoriais à 

variabilidade da vinculação pode conduzir a problemas sérios na análise conceptual, no 

poder estatístico e na precisão da medida, defendendo que a utilização de modelos 

dimensionais assume uma maior variabilidade entre sujeitos e requer uma maior clareza 

conceptual no que se refere à operacionalização das dimensões subjacentes à vinculação. 

Os autores referem ainda que a utilização de determinados procedimentos estatísticos, 

como a análise de clusters, que tem vindo a ser muito utilizada no sentido de enquadrar os 

sujeitos avaliados através de escalas dimensionais, em grupos (Canavarro, Dias, & Lima, 

2006; Collins & Read, 1990; Collins, 1996; Collins & Feeney, 2000; Feeney et al., 1994; 

Moreira et al., 2003), não se adequa aos objectivos. 

Um esforço notório na tentativa de identificar as dimensões subjacentes às 

diferenças individuais na vinculação foi levado a cabo por Brennan et al. (1998). Os 

autores elaboraram uma extensa revisão da literatura sobre a temática dos modelos e 

medidas de vinculação. Em seguida, administraram 323 itens de diversos instrumentos de 

avaliação existentes a uma amostra de 1086 estudantes (com idades compreendidas entre 

os 16 e os 50 anos), no sentido de identificar semelhanças e diferenças entre as medidas. 

Os resultados obtidos sugerem que as diferenças individuais na vinculação podem ser 

organizadas num espaço bidimensional, em que uma das dimensões corresponde à 

ansiedade – que corresponde à ansiedade e vigilância acerca da rejeição e abandono – e 

outra ao evitamento – que corresponde ao desconforto com a proximidade e dependência e 

relutância na intimidade com os outros (cf. Figura 5). 
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Figura 5. Modelo bidimensional de vinculação no adulto (de acordo com Brennan et al., 1998).  

 

Seguidamente, Brennan et al. (1998) conduziram uma análise de clusters a partir 

das duas dimensões mencionadas, através da qual identificaram quatro grupos distintos 

cujos padrões de valores nas dimensões ansiedade e evitamento, relembram as descrições 

de Bartholomew (1990) dos quatro padrões de vinculação: seguro, preocupado, evitante 

desligado e evitante com medo. 

Os respondentes incluídos no cluster “seguro” apresentavam valores reduzidos nas 

dimensões ansiedade e evitamento; os respondentes incluídos no cluster “evitante com 

medo” pontuavam alto nas dimensões ansiedade e evitamento; aqueles que foram incluídos 

no cluster “preocupado”, apresentavam pontuações elevadas na dimensão ansiedade e 

pontuações reduzidas na dimensão evitamento; e, finalmente, os sujeitos identificados no 

cluster “evitante desligado”, pontuavam alto na dimensão evitamento e baixo na dimensão 

ansiedade. 

Quando os autores realizaram uma análise de clusters com a definição prévia de 

três grupos, os dois grupos anteriormente identificados como pertencendo aos clusters 

“evitante com medo” e “evitante desligado” fundiram-se num só, assemelhando-se, desta 
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forma, aos três tipos de vinculação identificados por Hazan e Shaver (1987): seguro, 

inseguro evitante e inseguro ansioso/ambivalente. 

Brennan et al. (1998) prosseguiram com a comparação das categorias de vinculação 

da sua medida (com base na análise de clusters) com as categorias de vinculação da 

medida de Bartholomew & Horowitz (1991). Os resultados indicam que: apenas 52.8% dos 

indivíduos classificados como seguros no RQ se incluíam no cluster “seguro” da nova 

classificação; somente 11.2% dos indivíduos classificados como inseguros no RQ se 

incluíam no cluster “seguro” da nova classificação; cerca de 88.8% da amostra classificada 

insegura no RQ era também classificada como insegura na nova classificação; e ainda 

perto de metade (47.2%) dos indivíduos classificados como seguros no RQ eram 

classificados como inseguros na nova medida. Ou seja, os indivíduos tinham maior 

probabilidade de serem categorizados como inseguros e menor probabilidade de serem 

categorizados como seguros utilizando a nova medida (em comparação com o RQ). A este 

propósito, Brennan et al. (1998) referem que “the new procedure is more conservative than 

Bartholomew’s in classifying a person as secure” (p. 62). De qualquer forma, não atribuem 

grande importância ao facto, afirmando que o número de pessoas que são verdadeiramente 

seguras ou inseguras não pode ser afirmado de forma segura.  

 Análises recentes dos padrões estatísticos do comportamento das crianças na 

situação estranha parecem fornecer evidência acrescida para os resultados encontrados por 

Brennan et al. (1998), já que revelaram duas dimensões similares às encontradas pelos 

autores referidos. Uma das dimensões encontradas relaciona-se com a variabilidade na 

ansiedade e resistência da criança e outra com a variabilidade na vontade da criança em 

utilizar as figuras prestadoras de cuidados como refúgio seguro para suporte (Fraley & 

Spieker, 2003a, 2003b). A convergência das dimensões encontradas nas relações de 

vinculação na infância e nas relações de vinculação na idade adulta, parece sugerir que 

padrões similares de vinculação existem em diferentes momentos do ciclo de vida.  

 

4.5. Avaliação das relações de vinculação no adolescente e adulto: entrevistas versus 

questionários 

Tal como referimos anteriormente, na década de 80 do século XX emergiram 

diferentes linhas de investigação sobre a vinculação na idade adulta. Numa dessas linhas, 

coordenada por Main, o focus de atenção centrou-se nas dimensões representacionais das 
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relações de vinculação com os pais durante a infância (“states of mind with respect to 

attachment”), avaliadas através da Adult Attachment Interview (AAI). Numa outra linha de 

investigação, Hazan e Shaver (1987) consideraram a aplicabilidade da Teoria da 

Vinculação em geral e da classificação de Ainsworth em particular, ao estudo dos 

sentimentos e comportamentos nas relações românticas na adolescência e na idade adulta.  

Estas duas vias distintas de exploração das relações de vinculação no adulto têm 

permanecido separadas por dois principais motivos: (1) as questões de investigação 

principais subjacentes às linhas são diferentes – transmissão intergeracional dos padrões de 

vinculação versus diferenças individuais na organização da vinculação que influenciam 

comportamentos e sentimentos em relações significativas, principalmente em relações 

românticas; e (2) na crença que a AAI e os instrumentos de auto-resposta não estão 

relacionados. Esta crença baseia-se nas diferenças substanciais existentes entre a AAI e as 

medidas de auto-resposta no que se refere: às relações visadas (pais-filhos versus adultos-

adultos), aos métodos utilizados (entrevistas versus medidas de auto-resposta breves) e ao 

focus analítico (propriedades estruturais das narrativas versus conteúdo das percepções, 

sentimentos e comportamentos auto-observados) (Shaver & Mikulincer, 2004).  

A crença que dois domínios muito diferentes estão a ser medidos baseia-se também 

nas evidências recentes que indicam que as medidas de auto-resposta da vinculação não 

estão associadas de forma significativa com as classificações da AAI (Crowell, Treboux, & 

Waters, 1999; Simpson, Rholes, Orina, & Grich, 2002; Waters, Crowell, Elliot, Corcoran, 

& Treboux, 2002). No entanto, outros estudos encontraram associações significativas entre 

as medidas de auto-resposta e as entrevistas que avaliam os padrões de vinculação 

(Bartholomew & Horowitz, 1991; Bartholomew & Shaver, 1998; Griffin & Bartholomew, 

1994b; Shaver et al., 2000). 

Uma outra barreira à integração das duas linhas de investigação é a suposição dos 

investigadores da AAI que as medidas de auto-resposta não conseguem captar as 

profundezas psicodinâmicas investigadas pela AAI. Tal como Jacobvitz, Curran e Moller 

(2002) referiram, “the AAI classification coding system assesses adults’ unconscious 

processes for regulating emotion…. Unlike the AAI, the self-report measures of 

attachment tap adults’ conscious appraisals of themselves in romantic relationships” (p. 

208). Os investigadores tendem a inferir que uma vez que as medidas de auto-resposta 
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envolvem respostas deliberadas e conscientes a questões explícitas, apenas alcançam os 

processos mentais conscientes.  

Shaver e Mikulincer (2002), num artigo recente, defenderam que as medidas de 

auto-resposta, em conjunto com outro tipo de medidas, podem ser muito reveladoras dos 

processos inconscientes e implícitos. Tal como referiram: 

 

[Our review of recent studies] indicates that considerable progress has been 

made in testing central hypotheses derived from attachment theory and in 

exploring unconscious, psychodynamic processes related to affect-

regulation and attachment-system activation. The combination of self-report 

assessment of attachment style and experimental manipulation of other 

theoretically pertinent variables allows researchers to test causal hypotheses 

(p. 133). 

  

Apesar dos comentários ao artigo de Shaver e Mikulincer (2002) terem sido de 

forma geral positivos, houve algumas opiniões críticas. Alguns autores, familiares com a 

AAI (Belsky, 2002; Bernier & Dozier, 2002; Jacobvitz et al., 2002; Waters et al., 2002), 

continuam a considerar que a sua abordagem é superior em determinados aspectos, 

nomeadamente: (1) em captar os processos inconscientes; (2) em delinear as estratégias de 

processamento de informação dos adultos classificados como desligados e preocupados; 

(3) em evocar porções de narrativas que reflectem directamente os modelos internos 

dinâmicos dos entrevistados; (4) em relacionar os modelos internos dinâmicos com o 

comportamento social; e (5) em descobrir como os padrões de vinculação na idade adulta 

emergem da história de vinculação da pessoa. 

No entanto, ao comparar a utilização de entrevistas e instrumentos de auto-resposta, 

Crowell et al. (1999) referem três argumentos a favor da utilização de instrumentos de 

auto-resposta para avaliar as diferenças individuais da vinculação na idade adulta: (1) de 

acordo com Bowlby (1973, 1980) a vinculação desempenha um papel muito importante na 

vida emocional dos indivíduos e os adultos podem fornecer informação acerca das suas 

experiências emocionais; (2) os adultos têm experiência relacional suficiente para poderem 

descrever como se sentem e comportam nessas relações, bem como conhecem o tipo de 

apreciações que os parceiros fazem sobre os seus comportamentos; e, finalmente, (3) os 
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processos conscientes e inconscientes operam na mesma direcção para atingirem um 

objectivo. 

 

5. Vinculação e suporte social 

Uma vez que as percepções de suporte social são de importância crítica para a 

adaptação pessoal e para a saúde, os investigadores começaram a interessar-se pelos 

factores pessoais que modelam as percepções de suporte (Lakey & Drew, 1997) e, apesar 

das divergências em torno desta temática, a associação entre a avaliação das experiências 

precoces e a percepção de suporte social tem sido sugerida como uma possibilidade teórica 

em vários estudos (e.g., Hazan & Shaver, 1987; Pietromonaco & Barrett, 1997; Priel & 

Besser, 2002; Rholes, Simpson, Campbell, & Grich, 2001; Sarason, Pierce, & Sarason, 

1990; Sarason et al., 1991). 

Os conceitos de vinculação e de suporte social estão ligados por alguns dos 

aspectos que os definem. O suporte social tem sido definido como o sentimento de suporte, 

percepções gerais acerca da disponibilidade dos outros para providenciarem suporte e, por 

extensão, um sentimento de aceitação: sentimentos de ser amado, cuidado e aceite 

inteiramente pelos outros (Sarason et al., 1990). De forma similar, o padrão de vinculação 

segura reflecte a visão de nós próprios como merecedores de amor e aceitação por parte 

dos outros, e a visão dos outros como respondentes e disponíveis (Bartholomew, 1990). 

Para além disso, da mesma forma que os padrões de vinculação, as percepções do suporte 

social quer das crianças quer dos adultos, tendem a reflectir a existência de um esquema 

acerca do meio ambiente como sendo respondente ou não e tendem a influenciar a forma 

como a informação social é processada e as atribuições são feitas (para uma revisão, cf. 

Anan & Barnett, 1999).  

Diversos estudos que têm analisado as diferenças individuais na procura de 

proximidade em situações indutoras de stress sugerem que uma vinculação segura se 

associa uma maior vontade para procurar suporte social em momentos de stress (Berant, 

Mikulincer, & Florian, 2001; Birnbaum, Orr, Mikulincer, & Florian, 1997; Florian, 

Mikulincer, & Bucholtz, 1995; Larose, Bernier, Soucy, & Duchesne, 1999; Mikulincer & 

Florian, 1995; Mikulincer, Florian, & Weller, 1993; Ognibene & Collins, 1998). Mais 

especificamente, adultos com uma vinculação segura referem procurar suporte de outros 

como método primário de lidar com o stress, enquanto indivíduos com uma vinculação 
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evitante referem utilizar mais estratégias de afastamento no sentido de lidar com o stress. 

No entanto, os comportamentos de procura de proximidade demonstrados por indivíduos 

com uma vinculação ansiosa ou preocupada são menos consistentes. Em alguns estudos, 

esses indivíduos referem utilizar comportamentos de procura de proximidade como uma 

estratégia de coping (Mikulincer & Florian, 1995; Ognibene & Collins, 1998); no entanto, 

noutros estudos, não referem esses comportamentos como uma forma de lidar com o stress 

(Florian et al., 1995; Mikulincer et al., 1993).  

As diferenças entre os indivíduos com uma vinculação segura e uma vinculação 

insegura aparecem documentadas, não só em estudos que utilizam instrumentos de 

avaliação de auto-resposta, como também em estudos observacionais do comportamento 

de procura de suporte (e.g., Collins & Feeney, 2000; Simpson, Rholes, & Nelligan, 1992). 

Por exemplo, Simpson, Rholes, Campbell, Tran e Wilson (2003), num estudo que 

realizaram com casais na transição para a parentalidade, verificaram que as mulheres com 

estilo de vinculação ansioso tiveram cônjuges que providenciaram menor suporte pré-natal 

(de acordo com os registos dos maridos acerca dos seus próprios comportamentos). No 

entanto e apesar de haver algum realismo nas percepções das mulheres com estilo de 

vinculação ansioso, verificou-se que as percepções destas eram mais pessimistas do que 

seria esperado tendo em conta os ambientes de suporte considerados. Também Collins e 

Feeney (2004), verificaram que os indivíduos com estilo de vinculação inseguro, ao 

contrário dos indivíduos com estilo de vinculação seguro, aparentam estar mais 

predispostos a percepcionar as mensagens que lhes são transmitidas pelos seus 

companheiros como menos úteis e menos bem intencionadas. No entanto, este efeito 

apenas se verifica quando a mensagem de suporte é de alguma forma ambígua ou mais 

sujeita a construção subjectiva. O que chama a atenção para o que acontece na vida real já 

que, “support attempts that occur in natural settings are likely to be ambiguous because 

support providers often lack the appropriate skills, resources, and motivation needed to 

provide clear and effective support” (Collins & Feeney, 2004, p. 379). 

Recentemente alguns estudos têm sido conduzidos com vista a clarificar as relações 

existentes entre a vinculação, o suporte social e adaptação posterior, nomeadamente o 

possível papel mediador do suporte social (Kafetsios & Sideridis, 2006; Larose & Bernier, 

2001; Monteiro, 2005; Moreira et al., 2003; Priel & Shamai, 1995). De referir que os 

resultados não têm sido consistentes.  
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Por exemplo, Priel e Shamai (1995), numa amostra de estudantes universitários, 

verificaram que a vinculação e o suporte social se assumiam como preditores 

independentes da ansiedade e da depressão. Moreira et al. (2003), também com uma 

amostra de estudantes universitários, não obtiveram evidência para o papel mediador do 

suporte social, ressalvando até que seria estatisticamente mais plausível considerar o estilo 

de vinculação como um mediador dos efeitos do suporte social e não o contrário. Apesar 

disso e tendo em conta que o estilo de vinculação tem um estatuto semelhante ao de 

variável de personalidade traço, os autores consideraram este mecanismo pouco defensável 

teoricamente. Resultados concordantes com os anteriores foram constatados por Monteiro 

(2005). Também neste caso, em que se investigou a contribuição do suporte social como 

variável mediadora dos efeitos das relações com os pais na infância e adolescência na 

adaptação psicológica na transição para a maternidade, não se obteve evidência para o 

papel mediador do suporte social. 

Por outro lado, Larose e Bernier (2001), num estudo conduzido com uma amostra 

de adolescentes tardios, verificaram que a relação entre a vinculação preocupada e a 

perturbação era mediada por comportamentos de procura de suporte. No mesmo sentido, 

um estudo de Kafetsios e Sideridis (2006) forneceu nova evidência a favor do papel 

mediador do suporte social. Os autores verificaram que o suporte social percebido medeia 

a relação entre a vinculação evitante e a saúde mental e entre a vinculação evitante e o 

isolamento. Este efeito foi verificado apenas no grupo com idades compreendidas entre os 

35 e os 66 anos (a amostra era também constituída por um grupo com idades 

compreendidas entre os 18 e os 34 anos). De salientar ainda que, no que diz respeito à 

vinculação ansiosa, o papel mediador do suporte social não emergiu.  

Podemos hipotetizar que a inconsistência dos resultados provenientes dos estudos 

anteriores talvez seja reflexo da variabilidade existente nos possíveis processos 

psicológicos que influenciam as relações entre a vinculação, o suporte social e a adaptação 

posterior. Em suma, apesar das incontornáveis inconsistências indicadas, a 

conceptualização inerente ao presente estudo assenta na ideia de que o suporte social 

medeia a relação entre a vinculação e a adaptação posterior. 
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5.1. O caso particular do modelo em comboio 

O modelo em comboio foi proposto por Kahn e Antonucci (1980) no sentido de 

descrever as funções dinâmicas e de protecção do suporte social ao longo do ciclo de vida. 

A própria  designação de modelo em comboio está relacionada com a ideia que cada pessoa 

viaja ao longo do ciclo de vida, rodeada por um conjunto de pessoas a quem dá e de quem 

recebe suporte social.  

O referido modelo contribuiu para a unificação dos diversos trabalhos de 

investigação realizados no âmbito das relações interpessoais: estudos que tinham como 

objecto a vinculação durante a infância, e o suporte social e as relações próximas, na idade 

adulta. Nas palavras de Antonucci, Akiyama e Takahashi (2004) “is identified as a 

unifying, conceptual framework within which to consider attachment and other close social 

relations” (p. 353), pelo que consideramos que pode ser uma grelha compreensiva útil das 

relações existentes entre a vinculação e o suporte social. Para além disso, o modelo em 

comboio prediz, quer a continuidade e mudança na estrutura e função do suporte social ao 

longo do ciclo de vida, quer as entradas, saídas e movimentos dos elementos da rede social 

(Antonucci et al., 2004; Levitt, 2000), nomeadamente das figuras parentais. 

Este modelo distingue teórica e empiricamente três níveis de proximidade, 

representados por uma série de círculos concêntricos com o indivíduo no centro (cf. Figura 

6). Estes círculos interior, intermédio e exterior representam diferentes e importantes níveis 

de proximidade emocional, significando à medida que se aproximam do próprio, níveis 

crescentes de intimidade e importância. Os indivíduos são solicitados a indicar no círculo 

interior, mais próximo do indivíduo (“EU”) as pessoas de quem se sente tão próximo que é 

difícil imaginar a vida sem elas. No círculo do meio são colocadas as pessoas que não 

sendo tão próximas, são também importantes, e no círculo exterior são incluídas aquelas 

que, não tendo sido ainda mencionadas na vida do indivíduo, são consideradas como 

suficientemente próximas e importantes na vida do indivíduo, para serem indicadas (Kahn 

& Antonucci, 1980). 
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Figura 6. Diagrama do modelo em comboio.  

 

É hipotetizado que as figuras de suporte pertencentes ao círculo interior, isto é, ao 

círculo de maior proximidade, corresponderão a figuras de vinculação. De facto, muitas 

das relações de vinculação foram descritas, por exemplo, por Bowlby (1979) e Weiss 

(1982) como relações que seriam muito lamentadas caso se perdessem.  

A investigação existente acerca da vinculação tem sugerido que as relações 

precoces têm uma duração longa e influenciam de forma fundamental as experiências 

relacionais posteriores, assim como as relações sociais que se estabelecem (para uma 

revisão, cf. Antonucci et al., 2004; Canavarro, 1999b; Waters, Merrick, Treboux, Crowell, 

& Albersheim, 2000). À medida que a criança cresce e se desenvolve, essas relações 

precoces, não só se alteram, como também influenciam o número e o tipo de relações que 

são desenvolvidas (Berlin & Cassidy, 1999). As relações precoces influenciam as relações 

afectivas posteriores, por exemplo no que diz respeito aos estilos de vinculação (Shaver & 

Hazan, 1993), hierarquias de vinculação (Trinke & Bartholomew, 1997), formação e 

transferência da vinculação (Fraley & Davis, 1997) e ainda à regulação emocional e 

afectiva (Consedine & Magai, 2001). À medida que a criança caminha para a idade adulta, 

é reconhecido que as relações de vinculação e outras relações sociais significativas tendem 

a expandir-se no sentido de incluir pares, amigos, companheiro/a e mais tarde, filhos, 

colegas de trabalho e até netos (Antonucci et al., 2004).  

  
 

 EU 
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Num estudo de Antonucci et al. (2004), verificou-se que, quer nos EUA, quer no 

Japão, embora o número de pessoas incluídas nas redes sociais diminua com a idade, o 

número de figuras de vinculação mantém-se igual. De salientar que algumas relações, 

como a relação com a mãe, estão presentes de forma consistente ao longo do ciclo de vida. 

Na infância, é habitualmente a relação mais próxima que a criança tem e à medida que esta 

cresce, continua a ser uma das quatro ou cinco relações mais próximas ao longo do ciclo de 

vida. Essa evolução, respeitante às faixas etárias 13-19 anos e 20-39 anos, está 

representada nas Figuras 7 e 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos 8-12 anos de idade, a mãe é indicada como a pessoa mais próxima e importante 

para a criança, seguida do pai e irmãos; aos 13-19 anos de idade, apesar das figuras de 

vinculação se manterem as mesmas, há uma substituição de familiares por amigos 

(evidência a favor da importância dos pares na adolescência); aos 20-39 anos de idade, 

apesar da mãe ser ainda mencionada em primeiro lugar, torna-se evidente uma alteração no 

padrão relacional estabelecido. Agora, o companheiro surge como a segunda pessoa mais 

frequentemente mencionada. Se analisarmos a composição do modelo em comboio aos 40-

59 anos, verificamos uma nova alteração no padrão relacional. Nesta faixa etária, o 
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Figura 7. Composição do modelo em comboio aos 
13-19 anos na população americana 
(adapt. de Antonucci et al., 2004). 
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Figura 8. Composição do modelo em comboio 
aos 20-39 anos na população americana  
(adapt. de Antonucci et al., 2004). 
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companheiro é indicado como a pessoa mais próxima emocionalmente, seguido dos filhos 

e posteriormente da mãe. 

 

6. A transição para o ensino superior como situação estranha 

Um dos pressupostos básicos da Teoria da Vinculação é o de que as representações 

da vinculação e comportamentos relacionados são activados em momentos difíceis de vida 

(Bowlby, 1982). No seguimento desta ideia, a importância do stress na revelação das 

diferenças individuais é um ponto central nos procedimentos utilizados para avaliar os 

padrões de vinculação na infância (Ainsworth et al., 1978) e em idade pré-escolar (Cassidy 

& Marvin, 1992).  

De forma contrastante, a activação do sistema de vinculação induzida pelo stress na 

adolescência e na idade adulta continua a ser uma questão largamente especulativa 

(Bernier, Larose, & Whipple, 2005). Apesar disso, alguns estudos realizados no âmbito da 

psicologia social têm contribuído com evidência a destacar. A apresentação subliminar de 

palavras relacionadas com ameaça (e.g., fracasso, separação) aumenta a disponibilidade 

cognitiva das representações das figuras de vinculação e, em especial, os indivíduos 

classificados como ansiosos/ambivalentes têm maior acessibilidade às representações de 

vinculação do que os indivíduos classificados como seguros ou evitantes (Mikulincer, 

Birnbaum, Woddis, & Nachmias, 2000; Mikulincer, Gillath, & Shaver, 2002).  

Estudos realizados acerca das representações de vinculação e comportamento 

parental têm contribuído também com evidência relacionada com esta questão. 

Investigações conduzidas por Adam, Gunnar e Tanaka (2004) e por Phelps, Belsky e Crnic 

(1998) demonstraram que um comportamento parental disfuncional emerge em pais 

classificados como inseguros, apenas quando estes atravessam momentos de dificuldade de 

grau pelo menos moderado (stress, depressão). De acordo com Adam et al. (2004), os 

dados mencionados sugerem que é mais provável que as consequências das representações 

de vinculação apareçam em situações indutoras de stress.  

A transição para o ensino superior é geralmente encarada como uma fase de vida 

positiva que envolve uma série de novas oportunidades para os estudantes. No entanto, esta 

transição não ocorre sem desafios, em especial para os estudantes que têm que se deslocar 

de casa dos pais no momento em que transitam para o ensino superior. Nestes casos, há 

uma quebra ainda maior com rotinas e estilos de vida prévios, assim como a adaptação a 
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um ambiente completamente novo que envolve desafios a nível académico, social e 

residencial (Fisher & Hood, 1987). 

Muitos estudantes apresentam reacções expressivas a esta transição, nomeadamente 

as saudades de casa, fenómeno conhecido por “homesickness”. O fenómeno 

“homesickness” é definido como “a complex cognitive-motivational-emotional state 

concerned with grieving for, yearning for and being preoccupied with thoughts of home” 

(Fisher & Hood, 1987, p. 426). Fisher e Hood (1988) verificaram que as saudades de casa 

se associam a níveis elevados de psicopatologia (ansiedade, fobias, sintomas somáticos, 

depressão) e de fracasso cognitivo. Na mesma linha, Bloom (1987) sugere que, apesar da 

separação entre pais e adolescentes/jovens adultos ser um acontecimento normal, pode ser 

sentido pelos jovens como uma grande perda acompanhada de reacções emocionais que 

podem incluir nostalgia, depressão, raiva ou culpa.  

Neste mesmo sentido, Larose e Boivin (1998) providenciaram algum suporte 

empírico para a ideia de que a transição para o ensino superior é especialmente stressante 

para os estudantes que se deslocam de casa dos pais, podendo assim activar o seu sistema 

de vinculação. Os autores verificaram um declínio no suporte social percebido com 

aumentos de ansiedade e de isolamento durante esta fase de transição, mas apenas em 

estudantes deslocados de casa dos pais. De forma consistente com estes dados, Sullivan e 

Sullivan (1980) verificaram que os adolescentes/jovens adultos que se deslocam de casa 

dos pais na transição para o ensino superior, referem o aumento, não só do amor dos pais 

por eles, como também do seu próprio amor pelos pais e da qualidade de comunicação 

entre eles. 

 Assim e porque a transição para o ensino superior coloca o estudante face a uma 

série de situações desafiantes (e.g., separação dos pais, gestão de novos ambientes físicos e 

sociais, início e manutenção de novas relações de vinculação), é possível encarar esta fase 

como uma analogia da situação estranha (Bernier et al., 2005; Kenny, 1987; Kenny & 

Donaldson, 1991; Lapsley et al., 2000; Rice et al.,1995). 

 Neste contexto, passamos a descrever alguns estudos realizados com o objectivo de 

investigar as relações existentes entre as relações de vinculação com as figuras parentais e 

a adaptação demonstrada em contexto de transição para o ensino superior.  
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6.1. Relações de vinculação com as figuras parentais na transição para o ensino 

superior 

Têm sido realizados alguns estudos com vista a analisar as relações de vinculação 

com as figuras parentais na transição para o ensino superior (Bernier et al., 2005; Kenny & 

Donaldson, 1991; Wintre & Yaffe, 2000), também em contexto português (Pinheiro, 2004; 

Seco et al., 2005).  

Por exemplo, Kenny e Donaldson (1991) investigaram as contribuições da 

vinculação aos pais para o funcionamento social e psicológico em estudantes Americanos 

do primeiro ano do ensino superior (n = 226). A vinculação aos pais foi avaliada com o 

Parental Attachment Questionnaire (PAQ; Kenny, 1987), a competência social com o 

Texas Social Behavior Inventory (TSBI; Helmreich, Stapp, & Ervin, 1974) e o 

funcionamento psicológico com o Hopkins Symptom Checklist (HSCL; Derogatis, Lipman, 

Rickles, Uhlenhuth, & Covi, 1974). Os autores verificaram que a vinculação aos pais 

mostra uma associação mais forte com a competência social e com o bem-estar 

psicológico, em estudantes do sexo feminino do que em estudantes do sexo masculino.  

Wintre e Yaffe (2000) investigaram, numa amostra de estudantes universitários do 

primeiro ano Canadianos (n = 408), a relação existente entre as relações com os pais 

(estilos educativos e relações com os pais no presente) e a adaptação demonstrada na 

transição para o ensino superior. As relações com os pais no presente foram avaliadas 

através de medidas de reciprocidade mútua, suporte social parental, discussão com os pais 

e autonomia. Medidas de depressão, de auto-estima e de stress percebido foram utilizadas 

para avaliar a adaptação demonstrada na transição para o ensino superior. Os resultados 

obtidos indicam que o papel dos pais contribui para muitos aspectos de adaptação 

avaliados. Em particular, verifica-se que mesmo nos casos em que o estilo educativo 

parental não contribui directamente para a variância explicada dos modelos, contribui 

indirectamente através de outras variáveis preditoras. 

Bernier et al. (2005) desenvolveram um estudo com 61 adolescentes Caucasianos (n 

= 61), com idades compreendidas entre os 16 e os 17 anos de idade, sendo que 27 desses 

deixaram a casa dos pais no momento em que foram estudar para o ensino superior e 34 

continuaram a residir em casa dos pais. Os autores hipotetizaram que a representação que 

os adolescentes teriam sobre as suas experiências de vinculação associar-se-ia às 

percepções das relações com os pais no caso daqueles que deixaram a casa dos pais. Os 
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resultados sugerem que os estudantes classificados como preocupados, que deixaram a 

casa dos pais, reportaram ter uma relação mais negativa com ambos os progenitores e 

experienciaram um maior stress relacionado com a família, do que os seus pares, 

classificados como autónomos, ainda que tenham referido ter mais contacto com cada 

progenitor. 

Em contexto nacional, salientamos os trabalhos de Pinheiro (2004) e de Seco et al. 

(2005), em que as relações com as figuras parentais são avaliadas enquanto relações de 

suporte social. Pinheiro (2004), num estudo conduzido com 424 estudantes do 1.º ano do 

ensino universitário, verificou que o sentido de aceitação em relação a fontes de suporte 

familiar pode ser uma fonte importante de bem-estar físico e psicológico. Seco et al. (2005) 

conduziram um estudo com 996 estudantes do 1.º ano do Instituto Politécnico de Leiria, 

com idades compreendidas entre os 17 os 22 anos (67.9% estavam inscritos pela primeira 

vez no ensino superior), em que procuraram analisar as relações existentes entre as redes 

de suporte social e a adaptação do jovem ao contexto do ensino superior politécnico. Os 

resultados sugerem que o suporte social da família e/ou figuras significativas é muito 

importante no processo de integração e bem-estar do estudante do novo contexto 

académico.  

 

7. Síntese 

 Neste capítulo, começámos por apresentar alguns conceitos básicos da Teoria de 

Vinculação (e.g., refúgio seguro, base segura, modelos internos dinâmicos) assim como 

procedimentos de avaliação e tipologia das relações durante a infância, que nos permitiram 

uma compreensão mais alargarda das questões abordadas em seguida. 

 A perspectiva desenvolvimental que esteve desde sempre patente na Teoria da 

Vinculação foi também dada a conhecer, assim como o alargamento dos trabalhos de 

investigação empírica realizados no âmbito desta temática a todo o ciclo de vida.  Foi neste 

contexto que abordámos o conceito de vinculação do adolescente e do adulto, fazendo 

referência a aspectos que distinguem a vinculação na infância da vinculação na idade 

adulta. 

 Dado que o presente estudo foi realizado maioritariamente com jovens com idades 

compreendidas entre os 17 e os 25 anos, debruçámo-nos ainda sobre as relações de 

vinculação no adolescente e adulto emergente, abordando as transformações relacionais 
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características deste período desenvolvimental nas relações com as figuras parentais e 

pares assim como as diferenças de género nestas mesmas relações. 

 Posteriormente, dedicámos atenção aos procedimentos de avaliação e tipologias das 

relações de vinculação do adulto, sendo de destacar a evolução dos modelos de escolha 

forçada para as medidas multi-itens, assim como o debate em torno da questão “modelos 

categoriais versus modelos dimensionais”.  

 Uma vez que um dos objectivos do nosso estudo se prendia com a avaliação da 

contribuição do suporte social como variável mediadora dos efeitos da vinculação na 

adaptação demonstrada na transição para o ensino superior, analisámos as ligações 

conhecidas entre a vinculação e o suporte social e destacámos o modelo em comboio como 

uma grelha compreensiva útil das relações existentes entre a vinculação e o suporte social. 

 Finalmente, abordámos o contexto específico de transição para o ensino superior 

em que uma série de novos desafios é colocada ao estudante como uma analogia da 

situação estranha. Neste contexto, apresentámos também alguns estudos realizados com 

estudantes do primeiro ano do ensino superior, que, de uma forma geral, referem o papel 

importante que as relações de vinculação com as figuras parentais desempenham na 

adaptação exibida neste momento de transição. 
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Este quarto capítulo é dedicado à apresentação do estudo empírico realizado. 

Começamos por enunciar os objectivos do nosso estudo e as hipóteses de investigação, ao 

que se segue o desenho e tipo de estudo. Em seguida, referimo-nos à selecção dos 

participantes e à caracterização da amostra nos dois momentos de avaliação considerados. 

Posteriormente, apresentamos os procedimentos levados a cabo no presente estudo. 

Dedicamo-nos ainda à apresentação dos instrumentos de avaliação utilizados no presente 

estudo: Ficha de Dados Pessoais, Teste de Orientação de Vida – Revisto (Life Orientation 

Test – Revised), Avaliação de Relações Significativas, Escala de Satisfação com o Suporte 

Social, Inventário de Sintomas Psicopatológicos (Brief Symptom Inventory), Escala de 

Medida de Manifestação de Bem-Estar Psicológico (Échelle de Mesure des Manifestations 

du Bien-Être Psychologique), e da fórmula compósita considerada para a avaliação do 

rendimento académico. Finalizamos com a análise dos dados, em que expomos as análises 

estatísticas efectuadas assim como ao software.  

 

1. Objectivos 

A presente investigação pretende contribuir para a compreensão do processo de 

adaptação de jovens ao primeiro ano do ensino superior e para o estudo deste fenómeno em 

contexto cultural português. Mais especificamente, o presente estudo tem em vista alcançar 

os seguintes objectivos: 

1. Analisar a qualidade da adaptação psicológica, avaliada através de indicadores de 

sintomatologia psicopatológica e de bem-estar psicológico, e o rendimento 

académico numa amostra de estudantes do primeiro ano do ensino superior da 

Universidade de Aveiro; 

2. Avaliar a relação entre o optimismo disposicional, a sintomatologia 

psicopatológica, o bem-estar psicológico e o rendimento académico; 

3. Avaliar a relação entre a vinculação, a sintomatologia psicopatológica, o bem-estar 

psicológico e o rendimento académico; 

4. Analisar o poder preditor das variáveis relacionadas com a situação de transição 

para o ensino superior, do optimismo disposicional e da vinculação em relação à 

sintomatologia psicopatológica, ao bem-estar psicológico e ao rendimento 

académico; 
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5. Avaliar a contribuição do suporte social como variável mediadora dos efeitos do 

optimismo disposicional e da vinculação na adaptação na transição para o ensino 

superior; 

6. Providenciar investigação adicional ao campo de pesquisa existente acerca do 

optimismo disposicional e da vinculação do adulto como factores de 

vulnerabilidade e/ou de protecção que medeiam a adaptação psicológica e a saúde 

mental; 

7. Expandir o conhecimento acerca dos factores que contribuem para o sucesso/ 

insucesso académico e sensibilizar os agentes educativos para a necessidade de 

perspectivar o sucesso académico como um processo multifacetado, complexo e 

abrangente que depende também do optimismo disposicional e da vinculação; 

8. Contribuir para um maior reconhecimento da pertinência de intervenções dirigidas 

à promoção de competências cognitivas, comportamentais e desenvolvimentais nos 

estudantes em transição para o ensino superior; 

9. Promover a discussão sobre as problemáticas da transição, adaptação e integração 

no ensino superior e sucesso académico, envolvendo alunos, professores, 

investigadores, técnicos e outros profissionais.  

 

2. Hipóteses de investigação 

Expostos os objectivos do nosso estudo, apresentamos em seguida as hipóteses de 

trabalho que estabelecemos para a realização da presente investigação. 

Com vista à caracterização do estudante do 1.º ano da Universidade de Aveiro, no 

primeiro e no segundo momentos de avaliação, formulámos as hipóteses de investigação 1 

a 7; objectivando a análise da relação entre o optimismo disposicional, a sintomatologia 

psicopatológica, o bem-estar psicológico e o rendimento académico, nos dois momentos de 

avaliação, formulámos as hipóteses de investigação 8 a 10; no que concerne à relação entre 

a vinculação (à mãe, ao pai, a outra pessoa significativa e vinculação global), a  

sintomatologia psicopatológica, o bem-estar psicológico e o rendimento académico, nos 

dois momentos de avaliação, testámos as hipóteses de investigação 11 a 13; em relação ao 

poder preditor das variáveis relacionadas com a situação de transição para o ensino 

superior, do optimismo disposicional e da vinculação em relação à sintomatologia 

psicopatológica, ao bem-estar psicológico e ao rendimento académico, formulámos as 
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hipóteses de investigação 14 a 16; e, finalmente, no que diz respeito ao poder mediador do 

suporte social, testámos as hipóteses de investigação 17 a 22. Em seguida, indicamos cada 

uma das hipóteses de investigação atrás mencionadas em maior detalhe: 

1. O estudante do 1.º ano da Universidade de Aveiro apresenta níveis de 

sintomatologia psicopatológica mais elevados do que a população normal, no início 

e no final do 1.º semestre; 

2. O estudante do 1.º ano da Universidade de Aveiro apresenta níveis de bem-estar 

psicológico mais reduzidos do que a população utilizada no estudo do instrumento 

de avaliação do bem-estar psicológico, no início e no final do 1.º semestre; 

3. O estudante do 1.º ano da Universidade de Aveiro apresenta níveis de 

sintomatologia psicopatológica diferentes, no início e no final do 1.º semestre;  

4. O estudante do 1.º ano da Universidade de Aveiro apresenta níveis de bem-estar 

psicológico diferentes, no início e no final do 1.º semestre; 

5. Existem diferenças na sintomatologia psicopatológica demonstrada em função das 

variáveis relacionadas com a situação de transição para o ensino superior – tipo de 

ensino, área de licenciatura, saída de casa dos pais, opção de entrada na instituição 

de ensino e opção de entrada no curso – no  início e no final do 1.º semestre; 

6. Existem diferenças no bem-estar psicológico demonstrado em função das variáveis 

relacionadas com a situação de transição para o ensino superior – tipo de ensino, 

área de licenciatura, saída de casa dos pais, opção de entrada na instituição de 

ensino e opção de entrada no curso – no início e no final do 1.º semestre; 

7. Existem diferenças no rendimento académico demonstrado em função das variáveis 

relacionadas com a situação de transição para o ensino superior – tipo de ensino, 

área de licenciatura, saída de casa dos pais, opção de entrada na instituição de 

ensino e opção de entrada no curso – no final do 1.º semestre; 

8. Um maior optimismo disposicional aparece associado a níveis mais reduzidos de 

sintomatologia psicopatológica, no início e no final do 1.º semestre; 

9. Um maior optimismo disposicional aparece associado a níveis mais elevados de 

bem-estar psicológico, no início e no final do 1.º semestre; 

10. Um maior optimismo disposicional aparece associado a níveis mais elevados de 

rendimento académico no final do 1.º semestre; 
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11. O estilo de vinculação seguro – em relação à mãe, ao pai, a outra pessoa 

significativa e vinculação global – demonstra os níveis mais reduzidos de 

sintomatologia psicopatológica, no início e no final do 1.º semestre; 

12. O estilo de vinculação seguro – em relação à mãe, ao pai, a outra pessoa 

significativa e vinculação global – demonstra os níveis mais elevados de bem-estar 

psicológico, no início e no final do 1.º semestre; 

13. O estilo de vinculação seguro – em relação à mãe, ao pai, a outra pessoa 

significativa e vinculação global – demonstra os níveis mais elevados de 

rendimento académico no final do 1.º semestre; 

14. A sintomatologia psicopatológica demonstrada no final do 1.º semestre é predita 

pelas variáveis relacionadas com a situação de transição para o ensino superior, 

pelo optimismo disposicional e pela vinculação – mãe, pai, outra pessoa 

significativa e vinculação global; 

15. O bem-estar psicológico demonstrado no final do 1.º semestre é predito pelas 

variáveis relacionadas com a situação de transição para o ensino superior, pelo 

optimismo disposicional e pela vinculação – mãe, pai, outra pessoa significativa e 

vinculação global; 

16. O rendimento académico demonstrado no final do 1.º semestre é predito pelas 

variáveis relacionadas com a situação de transição para o ensino superior, pelo 

optimismo disposicional e pela vinculação – mãe, pai, outra pessoa significativa e 

vinculação global; 

17. O suporte social medeia os efeitos do optimismo disposicional na sintomatologia 

psicopatológica demonstrada no final do 1.º semestre; 

18. O suporte social medeia os efeitos do optimismo disposicional no bem-estar 

psicológico demonstrado no final do 1.º semestre; 

19. O suporte social medeia os efeitos do optimismo disposicional no rendimento 

académico demonstrado no final do 1.º semestre; 

20. O suporte social medeia os efeitos da vinculação na sintomatologia psicopatológica 

demonstrada no final do 1.º semestre; 

21. O suporte social medeia os efeitos da vinculação no bem-estar psicológico 

demonstrado no final do 1.º semestre; 
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22. O suporte social medeia os efeitos da vinculação no rendimento académico 

demonstrado no final do 1.º semestre. 

 

3. Desenho e tipo do estudo 

As investigações em Ciências Sociais e Humanas são consensualmente classificadas, 

de acordo com o seu desenho, em estudos experimentais, estudos quasi-experimentais e 

estudos não experimentais (Kiess & Bloomquist, 1985; Pedhazur & Schmelkin, 1991), 

com base nos critérios de manipulação da variável independente e tipo de distribuição dos 

indivíduos pelos diferentes níveis ou categorias formados a partir da manipulação da 

variável independente.  

De acordo com o referido, a presente investigação, corresponde a um estudo não-

experimental (Pedhazur & Schmelkin, 1991), também designado por estudo pós-facto 

(Kiess & Bloomquist, 1985) ou estudo correlacional e de observação (Achenbach, 1978), 

uma vez que não existe manipulação de variáveis independentes.  

É possível ainda caracterizar o estudo como obedecendo a um design transversal 

(Montero & León, 2007) na medida em que se pretende analisar relações entre variáveis 

avaliadas num único momento temporal e simultaneamente como longitudinal (Montero & 

León, 2007), já que, também é nosso objectivo investigar relações entre variáveis avaliadas 

em diferentes momentos temporais com o mesmo grupo de participantes.  

O estudo efectuado, na sua globalidade, é multifactorial em termos da classificação 

segundo o número de variáveis independentes em causa, critério apontado por Kiess e 

Bloomquist (1985). 

  

4. Participantes 

4.1. Selecção dos participantes 

 Os participantes do nosso estudo foram recrutados na Universidade de Aveiro, quer 

na formação universitária, quer na formação politécnica. O contacto com os estudantes foi 

precedido do prévio consentimento dos docentes de disciplinas leccionadas no 1.º semestre 

do 1.º ano na Universidade de Aveiro.  

 A selecção da amostra obedeceu a três critérios principais: a) frequentar o primeiro 

ano do ensino superior na Universidade de Aveiro; b) nunca ter frequentado nenhuma 

instituição do Ensino superior; e, c) participar voluntariamente. 
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4.2. Caracterização da amostra 

Na Tabela 5, apresentamos as características da amostra no primeiro e segundo 

momentos de avaliação. 

No pprriimmeeiirroo  mmoommeennttoo  ddee  aavvaalliiaaççããoo, a amostra ficou constituída por um total de 316 

estudantes, 68 do género masculino (21.50%) e 244 do género feminino (77.20%), com 

idades compreendidas entre os 17 e os 38 anos (M=18.77; DP=2.16), sendo a grande 

maioria composta por indivíduos solteiros (98.10%). De realçar que apenas 9 sujeitos têm 

idades superiores a 25 anos. A distribuição da amostra é relativamente equilibrada no que 

se refere ao tipo de ensino (universitário versus politécnico), apesar de um ligeiro 

predomínio dos estudantes que frequentam o ensino universitário (57.40%). No que diz 

respeito à área de licenciatura, há um predomínio evidente da área da saúde (42.40%) 

relativamente às outras áreas, que corresponde em absoluto aos estudantes que frequentam 

o ensino politécnico e participaram no nosso estudo. Todos os participantes do ensino 

politécnico eram estudantes dos seguintes cursos da Escola Superior de Saúde da 

Universidade de Aveiro: Radiologia, Terapia da Fala, Fisioterapia, Gerontologia e 

Enfermagem. Em relação ao estatuto de estudante, 98.70% são estudantes tradicionais. Da 

totalidade da amostra, mais de metade (57.30%) mudaram de residência no momento de 

entrada para o ensino superior, isto é, saíram de casa dos seus pais. Relativamente às 

opções de entrada na instituição de ensino e no curso, a grande maioria da amostra 

frequenta a instituição de ensino (71.20%) e o curso (68.60%) que colocaram em 1.ª opção.  

No sseegguunnddoo  mmoommeennttoo  ddee  aavvaalliiaaççããoo, a amostra ficou constituída por um total de 141 

estudantes, 34 do género masculino (24.29%) e 106 do género feminino (75.71%), com 

idades compreendidas entre os 17 e os 30 anos (M=18.46; DP=1.62), sendo a totalidade da 

amostra composta por indivíduos solteiros. Ao contrário do que acontece no primeiro 

momento de avaliação, neste segundo momento, a grande maioria da amostra frequenta o 

ensino politécnico (84.17%), havendo também por isso, um predomínio dos estudantes da 

área de saúde (84.17%). A totalidade dos participantes corresponde ao estudante com 

estatuto de estudante ordinário. Tal como acontece no primeiro momento de avaliação, 

mais de metade da amostra (65.94%) saiu de casa dos pais no momento de entrada para o 

ensino superior. Relativamente às opções de entrada na instituição de ensino e no curso e 

apesar de a maioria da amostra frequentar a instituição de ensino (56.83%) e o curso 
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(57.97%) correspondentes à sua 1.ª opção, estas percentagens são inferiores ao verificado 

com a amostra do primeiro momento de avaliação. 

 

Tabela 5 

Características gerais da amostra no 1.º e 2.º momentos de avaliação 

 1.º momento de 
avaliação 

 2.º momento de 
avaliação 

 n %  n % 
 
Idade 

  
 

  

17-24 anos 307 97.15  138 97.87 
25-38 anos 9 2.85  3 2.13 

Tipo de ensino      

Universitário 178 57.40  22 15.83 
Politécnico 132 42.40  117 84.17 

Área de licenciatura      

Saúde 132 42.40  117 84.17 
Letras 69 22.20  3 2.16 
Ciências 32 10.30  6 4.32 
Economia, Turismo e Gestão e Planeamento em Turismo 32 10.30  3 2.16 
Design e Administração Pública 29 9.30  4 2.88 
Engenharias 28 9.00  6 4.32 

Estatuto de estudante      

Ordinário 304 98.70  136 100 
Trabalhador estudante 4 1.30  0 0 

A entrada no ES implicou a saída de casa      

Sim 181 57.30  91 65.94 
Não 123 38.90  47 34.06 

Opção de entrada na instituição de ensino      

1.ª 218 71.20  79 56.83 

2.ª 38 12.40  32 23.02 
3.ª 19 6.20  8 5.76 

Outra opção 31 10.10  20 14.39 

Opção de entrada no curso      

1.ª 212 68.60  80 57.97 
2.ª 52 16.80  20 14.49 
3.ª 16 5.20  13 9.42 
Outra opção 29 9.40  25 18.12 
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5. Procedimentos 

 Passaremos agora a descrever os procedimentos levados a efeito para a realização 

do nosso estudo empírico. 

 O presente estudo longitudinal foi conduzido ao longo do 1.º semestre do ano 

lectivo 2005/2006, tendo comportado dois momentos distintos de avaliação: início do 1.º 

semestre e final do 1.º semestre.  

Ao longo dos meses de Setembro e Outubro de 2005, contactámos diversos 

docentes de disciplinas leccionadas no 1.º semestre do 1.º ano na Universidade de Aveiro, 

em que explicámos o objectivo geral do nosso estudo e solicitámos a sua colaboração na 

recolha dos dados ao longo do mês de Novembro do mesmo ano. A colaboração pedida 

apontava no sentido de os docentes nos facultarem algum tempo das respectivas aulas para 

procedermos à recolha de dados. Nos casos de impossibilidade de dispêndio de tempo de 

aulas para este efeito, alguns docentes disponibilizaram-se para distribuírem os 

instrumentos de avaliação aos alunos numa semana e recolherem na seguinte.  

 Assim, o pprriimmeeiirroo  mmoommeennttoo  ddee  aavvaalliiaaççããoo decorreu no início do 1.º semestre do ano 

lectivo 2005/2006, em Novembro de 2005, iniciando-se com o fornecimento de 

informação acerca do objectivo geral do nosso estudo, do carácter voluntário da 

participação e da garantia da confidencialidade das respostas. Procedeu-se de seguida à 

administração das medidas de avaliação – Teste de Orientação de Vida – Revisto, 

Avaliação de Relações Significativas, Escala de Satisfação com o Suporte Social, Escala 

de Medida de Manifestação de Bem-estar Psicológico, Inventário de Sintomas 

Psicopatológicos e Ficha de Dados Pessoais. Por último, solicitámos aos participantes o 

endereço electrónico (no sentido de permitir que o segundo momento de avaliação fosse 

realizado através de formato electrónico e requeresse dessa forma menos tempo aos 

respondentes e dispensasse a colaboração de docentes) e o número mecanográfico (de 

forma a emparelhar os dados do mesmo sujeito nos dois momentos de avaliação). 

Reforçámos uma vez mais a garantia da confidencialidade das respostas.  

No primeiro momento de avaliação, a nossa amostra ficou constituída por 316 

participantes (número este bastante inferior ao número de questionários distribuídos – 

700), sendo que 43 destes participantes não facultaram os dados de e-mail e número 

mecanográfico.  
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 O sseegguunnddoo  mmoommeennttoo  ddee  aavvaalliiaaççããoo teve lugar no final do 1.º semestre, em Fevereiro 

de 2006, em que administrámos duas medidas de avaliação – Escala de Medida de 

Manifestação de Bem-Estar Psicológico e Inventário de Sintomas Psicopatológicos – e 

solicitámos aos participantes as seguintes informações: número de disciplinas realizadas no 

1.º semestre e média obtida nas disciplinas realizadas no 1.º semestre, com vista à 

avaliação do rendimento académico. As medidas da avaliação acima referidas foram 

administradas através de duas formas: envio por e-mail a 135 participantes e 

presencialmente, em sala de aula, a 138 participantes. Apesar da administração das 

medidas de avaliação em sala de aula não estar prevista para este momento de avaliação, 

optámos por esta modalidade devido à disponibilidade demonstrada por parte de uma 

docente da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro para colaborar mais uma 

vez no presente estudo e ao receio de que uma elevada taxa de mortalidade experimental se 

viesse a verificar no envio por e-mail.  

Dos 135 participantes que contactámos por e-mail, sendo que em 11 dos casos a 

mensagem veio devolvida, apenas 24 sujeitos responderam (taxa de retorno de 17.78%). 

Dos 138 participantes que contactámos presencialmente, 21 não indicaram número 

mecanográfico ou indicaram número mecanográfico errado (impossibilitando o 

emparelhamento de dados). Assim, no segundo momento de avaliação, a nossa amostra 

ficou constituída por 141 participantes. A mortalidade da amostra no decurso deste estudo 

(do primeiro para o segundo momento de avaliação) situou-se nos 55.38%.  

 

6. Instrumentos de avaliação 

A Tabela 6 especifica os instrumentos utilizados nos diferentes momentos de 

avaliação, bem como os respectivos objectivos gerais a que cada uma das medidas de 

avaliação se destina e, que, posteriormente se descrevem em detalhe. 
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Tabela 6 

Instrumentos de avaliação, objectivos e momentos de avaliação 

Instrumentos Objectivos 
Momento(s) 
de avaliação 

Ficha de Dados Pessoais 
Identificação, caracterização sociodemográfica e 
informação relativa à situação de transição para o 
ensino superior 

 
Início e final 
do 1.º 
semestre 

 
Teste de Orientação de Vida – Revisto  
Life Orientation Test – Revised 
(LOT-R; Sheier et al., 1994; versão 
Portuguesa: Monteiro et al., 2006c) 
 

Avaliação do optimismo disposicional 
Início do 1.º 
semestre 

Avaliação de Relações Significativas 
(ARS; Monteiro et al., 2006b) 

Avaliação da vinculação à mãe, ao pai e a outra 
pessoa significativa e vinculação global 

Início do 1.º 
semestre 

Escala de Satisfação com o Suporte 
Social 
(ESSS; Pais Ribeiro, 1999) 

Avaliação da satisfação com o suporte social 
Início do 1.º 
semestre 

 
Inventário de Sintomas 
Psicopatológicos 
Brief Symptom Inventory 
(BSI; Derogatis, 1982; versão 
Portuguesa: Canavarro, 1999a) 
 

Avaliação da sintomatologia psicopatológica 
Início e final 
do 1.º 
semestre 

 
Escala de Medida de Manifestação de 
Bem-Estar Psicológico 
Échelle de Mesure des Manifestations 
du Bien-Être Psychologique 
(EMMBEP; Massé et al., 1998 ; versão 
Portuguesa : Monteiro et al., 2006a) 
 

Avaliação do bem-estar psicológico 
Início e final 
do 1.º 
semestre 

Fórmula compósita de rendimento 
académico 

Avaliação do rendimento académico 
Final do 1.º 
semestre 

 

6.1. Ficha de Dados Pessoais 

A Ficha de Dados Pessoais foi elaborada com vista à recolha de dados de 

identificação e caracterização sociodemográfica e informação relativa à situação de 

transição para o ensino superior. 

Assim, os dados recolhidos dizem respeito às seguintes variáveis: sexo, idade, 

estado civil, tipo de ensino (universitário versus politécnico), curso, ano, estatuto de 
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estudante, 1.ª matrícula ou matrícula subsequente, eventual saída de casa dos pais, opção 

de entrada na instituição de ensino, opção de entrada no curso, e-mail e número 

mecanográfico.  

 

6.2. Teste de Orientação de Vida – Revisto (Life Orientation Test – Revised) 

O Teste de Orientação de Vida (TOV-R; Monteiro et al., 2006c) é a versão 

Portuguesa do Life Orientation Test – Revised (LOT-R; Scheier et al., 1994).  

 O TOV-R é um instrumento de auto-resposta que procura avaliar o constructo de 

optimismo disposicional. É constituído por 10 itens numa escala de resposta likert de 5 

pontos que vai desde 0 (Discordo totalmente) a 4 (Concordo totalmente). Os 10 itens 

integram 3 itens formulados de modo positivo (itens 1, 4 e 10), 3 itens formulados de modo 

negativo (itens 3, 7 e 9) e 4 itens neutros (itens 2, 5, 6 e 8). Os itens neutros (filler items) 

não têm como objectivo avaliar o optimismo disposicional, pelo que, não são incluídos na 

análise de dados. Na análise de dados, os valores dos itens formulados de modo negativo 

deverão ser invertidos, para que, quanto maior for a nota global do teste, maior seja o 

índice de optimismo disposicional. 

Os estudos psicométricos efectuados na versão Portuguesa (Monteiro et al., 2006c) 

revelaram uma estrutura unifactorial, responsável por 37.68% da variância, apresentando 

um alpha de Cronbach de .66. Estes serão apresentados mais pormenorizadamente no 

capítulo seguinte.  

No estudo principal, o alpha de Cronbach encontrado foi de .74.  

 

6.3. Avaliação de Relações Significativas 

A Avaliação de Relações Significativas (ARS; Monteiro et al., 2006b) é uma escala 

de auto-resposta que tem como objectivo avaliar as relações de vinculação com a mãe, o 

pai e outra pessoa significativa. É constituída por um total de 16 itens numa escala de 

resposta likert de 7 pontos, que vai desde 1 (Discordo totalmente) a 7 (Concordo 

totalmente). Na análise de dados, os valores dos itens 1, 3, 4, 5, 8 e 11 deverão ser 

invertidos. Pontuações baixas nas dimensões evitamento e ansiedade traduzem um padrão 

de vinculação seguro. 
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A ARS avalia a vinculação com a mãe, o pai e outra pessoa significativa em termos 

de duas dimensões e dois índices globais. As dimensões são descritas pelos autores da 

seguinte forma: 

- Evitamento. Esta dimensão é constituída por 8 itens e mede a dificuldade e 

desconforto com a proximidade em relação aos outros; 

- Ansiedade. Esta dimensão é constituída por 8 itens e mede a preocupação com o 

estado das relações e um desejo intenso e insatisfeito de proximidade em relação 

aos outros.  

 O índice evitamento global resulta da média das pontuações obtidas na dimensão 

evitamento para a mãe, o pai e outra pessoa significativa, sendo que uma nota mais elevada 

corresponde a um maior evitamento. O índice ansiedade global resulta da média das 

pontuações obtidas na dimensão ansiedade para a mãe, o pai e outra pessoa significativa, 

sendo que uma nota mais elevada corresponde a uma maior ansiedade.  

Os estudos psicométricos realizados por Monteiro et al. (2006b) relevaram níveis 

adequados de consistência interna para as duas dimensões, variando entre .78 (evitamento) 

e .86 (ansiedade). Estes estudos serão abordados no próximo capítulo de forma mais 

detalhada.  

No estudo principal, os valores de alpha de Cronbach variaram entre .74 

(evitamento mãe) e .87 (ansiedade outra pessoa significativa). 

 

6.4. Escala de Satisfação com o Suporte Social  

 A Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS; Pais Ribeiro, 1999) é um 

instrumento de auto-resposta, constituído por 15 itens. O sujeito deve assinalar o grau em 

que concorda com a afirmação (se ela se aplica a ele), numa escala de resposta likert de 5 

pontos de que vai desde 1 (Discordo totalmente) a 5 (Concordo totalmente). Na análise dos 

dados, os valores dos itens 1, 2, 3, 6, 7 e 8 deverão ser invertidos.  

 A ESSS avalia a satisfação com o suporte social em termos de quatro dimensões e 

um índice global. Este último resulta da soma da totalidade dos itens da escala e pode 

variar entre 15 e 25, sendo que à nota mais alta corresponde uma percepção de maior 

satisfação com o suporte social. Em seguida, apresentamos a descrição das dimensões 

levada a cabo pelo autor: 
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- Satisfação com amigos. Esta dimensão mede a satisfação com as amizades / amigos 

que tem, inclui cinco itens (3, 12, 13, 14 e 15) e explica 35% da variância total; 

- Intimidade. Esta dimensão mede a percepção da existência de suporte social íntimo, 

inclui quatro itens (1, 4, 5 e 6) e explica 12.10% da variância; 

- Satisfação com a família. Esta dimensão mede a satisfação com o suporte familiar 

existente, inclui três itens (9, 10 e 11) e explica 8.70% da variância; 

- Actividades sociais. Esta dimensão avalia a satisfação com as actividades sociais 

que realiza, inclui três itens (2, 7 e 8) e explica 7.30% da variância.  

 Os estudos psicométricos realizados por Pais Ribeiro (1999) revelaram níveis 

adequados de consistência interna para as dimensões, variando entre .64 (actividades 

sociais) e .83 (satisfação com amigos), e para a nota global da escala (α = .85). 

 No presente estudo, os níveis de consistência interna das dimensões variaram entre 

.56 (actividades sociais) e .75 (satisfação com amigos), tendo sido obtido um alpha de 

Cronbach de .83 para a nota global da escala. 

 

6.5. Inventário de Sintomas Psicopatológicos (Brief Symptom Inventory) 

O Inventário de Sintomas Psicopatológicos (Canavarro, 1999a) é a versão 

Portuguesa do Brief Symptom Inventory (BSI; Derogatis, 1982). 

O BSI é um inventário de auto-resposta com 53 itens, que se destina a avaliar a 

saúde mental. Neste inventário, o indivíduo deverá classificar o grau em que cada 

problema o afectou durante a última semana, numa escala de resposta likert de 5 pontos 

que vai desde 0 (Nunca) a 4 (Muitíssimas vezes). 

 Este instrumento avalia sintomas psicopatológicos em termos de nove dimensões 

de sintomatologia e três índices globais. Estes últimos são avaliações sumárias de 

perturbação emocional e representam aspectos diferentes de psicopatologia. As nove 

dimensões primárias avaliadas são: somatização, obsessões-compulsões, sensibilidade 

interpessoal, depressão, ansiedade, hostilidade, ansiedade fóbica, ideação paranóide e 

psicoticismo, e foram descritas por Derogatis (1993) do modo que se passa a apresentar: 

- Somatização. Esta dimensão reflecte o mal-estar resultante da percepção do 

funcionamento somático, compreendendo queixas relacionadas com os sistemas 

cardiovascular, gastrointestinal, respiratório, entre outros sistemas com clara 
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mediação autonómica, e dores localizadas na musculatura, bem como outros 

equivalentes da ansiedade; 

- Obsessões-Compulsões. Esta dimensão inclui cognições, impulsos e 

comportamentos persistentes e aos quais o indivíduo não consegue resistir, embora 

sejam ego-distónicos e de natureza indesejada. Esta dimensão compreende, 

igualmente, uma dificuldade cognitiva mais geral; 

- Sensibilidade Interpessoal. Esta dimensão centra-se nos sentimentos de 

inadequação pessoal e inferioridade, particularmente em comparação com outras 

pessoas. As manifestações características desta dimensão são a auto-depreciação, a 

hesitação, o desconforto e a timidez, durante as interacções sociais; 

- Depressão. A dimensão depressão inclui a sintomatologia da depressão clínica: 

sintomas de afecto e humor disfórico, perda de energia vital, falta de motivação e 

de interesse pela vida; 

- Ansiedade. Esta dimensão compreende indicadores gerais como nervosismo e 

tensão, bem como sintomas de ansiedade generalizada e de ataques de pânico. 

Foram, também, incluídas componentes cognitivas que envolvem apreensão e 

alguns correlatos somáticos da ansiedade; 

- Hostilidade. A dimensão hostilidade inclui pensamentos, emoções e 

comportamentos característicos do estado afectivo negativo da cólera; 

- Ansiedade Fóbica. Esta dimensão reflecte uma resposta de medo persistente que, 

sendo irracional e desproporcionada em relação ao estímulo, conduz ao 

comportamento de evitamento. Os itens desta dimensão centram-se nas 

manifestações do comportamento fóbico mais patognomónicas e disruptivas; 

- Ideação Paranóide. Esta dimensão representa o comportamento paranóide 

fundamentalmente como um modo perturbado de funcionamento cognitivo, 

marcado por projecções, hostilidade, suspeição, grandiosidade, egocentrismo, medo 

da perda de autonomia e delírios; 

- Psicoticismo. Esta dimensão é entendida como uma dimensão contínua da 

experiência humana e inclui sinais que vão desde o isolamento e estilo de vida 

esquizóide a sintomas primários de esquizofrenia como alucinações e controlo de 

pensamento. 
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 Os estudos psicométricos efectuados na versão Portuguesa (Canavarro, 1999a) 

revelaram que a escala apresenta níveis adequados de consistência interna para as nove 

escalas, com valores de alpha de Cronbach entre .62 (psicoticismo) e .80 (somatização) e 

coeficientes teste-reteste entre .63 (ideacção paranóide) e .81 (depressão). Foram 

igualmente encontrados dados abonatórios da validade do instrumento, através de 

correlações de Spearman entre as notas das nove dimensões de sintomatologia e das três 

notas globais, sendo todas as correlações encontradas significativas para p<.001. A 

validade discriminativa do BSI foi também confirmada através duma análise discriminante 

de função em que foram colocadas como variáveis discriminadoras as pontuações obtidas 

nas escalas do BSI e nos três índices globais e como variável dependente a saúde mental. A 

função revelou-se estatisticamente significativa na sua globalidade, sendo todos os F 

altamente significativos (Canavarro, 1999a). 

 No presente estudo, os valores de alpha de Cronbach encontrados variam entre .74 

(psicoticismo e ansiedade fóbica) e .88 (depressão). 

 

6.6. Escala de Medida de Manifestação de Bem-estar Psicológico (Échelle de Mesure des 

Manifestations du Bien-Être Psychologique) 

 A Escala de Medida de Manifestação de Bem-estar Psicológico (EMMBEP; 

Monteiro et al., 2006a) é a versão Portuguesa da Échelle de Mesure des Manifestations du 

Bien-Être Psychologique (Massé et al., 1998). 

 Trata-se de uma escala de auto-resposta constituída por 25 itens, avaliados numa 

escala de resposta likert de 5 pontos, que vai desde 1 (Nunca) a 5 (Quase sempre). Este 

instrumento avalia o bem-estar psicológico em termos de seis sub-escalas – auto-estima, 

equilíbrio, envolvimento social, sociabilidade, controlo de si e dos acontecimentos e 

felicidade – e um índice global de bem-estar. Em seguida, apresentamos a descrição das 

sub-escalas, tal como foi elaborada por Massé et al. (1998): 

- Auto-estima. Esta dimensão inclui itens relacionados com o sentir-se confiante em 

si mesmo, apreciado e amado, útil e satisfeito com o que alcançou; 

- Equilíbrio. A dimensão equilíbrio relaciona-se com a estabilidade manifestada nos 

diferentes níveis pessoal, familiar e profissional; 
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- Envolvimento social. Esta dimensão inclui aspectos como ter interesse no que nos 

rodeia, ter ambições e gosto de levar a cabo actividades em geral, e de lazer em 

particular; 

- Sociabilidade. A dimensão sociabilidade diz respeito à propensão para se relacionar 

com a comunidade, com bom humor e com capacidade para ouvir os outros; 

- Controlo de si e dos acontecimentos. Esta dimensão inclui itens respeitantes ao 

sentimento de controlo de si e dos acontecimentos e à capacidade de enfrentar as 

dificuldades da vida de forma calma e construtiva; 

- Felicidade. A dimensão felicidade relaciona-se com o sentir-se bem na sua pele, 

com o usufruir da vida, ter uma boa moral e sentir-se em forma. 

 Os estudos psicométricos efectuados na versão Portuguesa (Monteiro et al., 2006a) 

revelaram valores de alpha de Cronbach entre .67 (envolvimento social) e .89 (felicidade), 

e .93 para a nota global da escala. Uma descrição mais detalhada dos estudos psicométricos 

acima referidos é apresentada no capítulo seguinte.  

 No estudo principal, os valores de alpha de Cronbach encontrados foram de .94 

para a nota global e variaram entre .64 (equilíbrio) e .88 (felicidade). 

 

6.7. Rendimento académico 

 O rendimento académico foi calculado de acordo com a seguinte fórmula: [(número 

de disciplinas realizadas no primeiro semestre/ número de disciplinas a realizar no primeiro 

semestre) × média obtida nas disciplinas realizadas no primeiro semestre].  

 Incluiu-se na fórmula o número de disciplinas a realizar no primeiro semestre, uma 

vez que este valor não é igual para todos os cursos incluídos na nossa amostra (e.g., no 

curso de Radiologia, o número de disciplinas a realizar no primeiro semestre é 7 enquanto 

no curso de Engenharia Mecânica é 5).   

 

7. Análise dos dados 

 A análise dos dados efectuou-se através de análises estatísticas que se adequaram às 

questões em estudo nos diferentes momentos da presente investigação.   

 Numa primeira fase, dedicada ao estudo dos instrumentos de avaliação, 

procedemos: a uma análise estatística descritiva quando pretendemos analisar a 

distribuição dos itens; a uma análise factorial exploratória (método de Análise em 
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Componentes Principais – ACP) e uma análise de consistência interna (alpha de Cronbach) 

quando o nosso objectivo se prendeu com o estudo da dimensionalidade e consistência 

interna; e ainda a uma análise factorial confirmatória, no sentido de melhor analisar as 

características psicométricas dos instrumentos. 

 Sabendo que actualmente, se faz análise factorial exploratória com a 

instrumentação da análise factorial confirmatória e que “este processo junta o pior da 

análise factorial exploratória e confirmatória e não pode ser recomendado” (p. 235) (Pais 

Ribeiro, 2007), é de salientar que, no presente trabalho, isso não aconteceu. Ou seja, a 

análise factorial confirmatória foi sempre utilizada enquando método hipotético dedutivo, 

que visa testar hipótese acerca das relações entre variáveis que constituem factores 

comuns, cujo número e interpretação é pré-existente à realização da mesma e que a guia 

(Mulaik, 1988; Nunnally, 1978).  

 Numa segunda fase, de apresentação dos resultados, recorremos a análises 

estatísticas descritivas e inferenciais. Foram determinadas médias e desvios-padrão para 

cada variável. Os procedimentos univariados utilizados incluíram: testes t para amostras 

independentes, testes t para amostras emparelhadas, análises de variância simples e 

correlações de Pearson. Para a análise multivariada, utilizámos análises de regressão linear 

simples e múltiplas, com método de entrada simultânea de preditores.  

 Dado que um dos objectivos do nosso estudo se prendia com a avaliação do suporte 

social como variável mediadora dos efeitos do optimismo disposicional e da vinculação na 

adaptação na transição para o ensino superior, seguimos as indicações de Baron e Kenny 

(1986) a propósito dos procedimentos estatísticos a realizar com vista à clarificação do 

papel mediador de uma dada variável. 

 De referir ainda que, em ambas as fases, com o objectivo de identificarmos grupos 

de sujeitos, realizámos o agrupamento não-hierárquico de clusters, seguindo as indicações 

de Maroco (2003). 

 No tratamento estatístico dos dados, utilizaram-se os programas SPSS (versão 14.0 

para Windows), AMOS (versão 7.0 para Windows) e Excel. Valores de prova inferiores a 

.05 foram considerados como indicando resultados estatisticamente significativos.  
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CAPÍTULO 5 

ESTUDO DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
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No presente capítulo apresentamos os resultados dos estudos de adaptação e/ou 

construção e validação dos instrumentos de avaliação utilizados para avaliar os constructos 

psicológicos: optimismo disposicional, vinculação e bem-estar psicológico. Em primeiro 

lugar, apresentamos os procedimentos adoptados na adaptação e validação dos 

instrumentos de avaliação Teste de Orientação de Vida – Revisto (TOV-R) e da Escala de 

Medida de Manifestação de Bem-Estar Psicológico (EMMBEP), utilizados para avaliar o 

optimismo disposicional e o bem-estar psicológico, respectivamente. Em seguida, 

prosseguimos com a apresentação dos procedimentos adoptados na construção e validação 

da escala Avaliação de Relações Significativas (ARS), instrumento este construído para 

avaliar as relações de vinculação com os pais, separadamente, e com outra pessoa 

significativa na vida do estudante do ensino superior.  

 

1. Adaptação e validação do Teste de Orientação de Vida – Revisto (TOV-R) e da 

Escala de Medida de Manifestação de Bem-Estar Psicológico (EMMBEP) 

 Neste ponto, apresentamos os resultados relativos à adaptação e validação dos 

instrumentos de medida TOV-R e EMMBEP, começando pela descrição da composição da 

amostra utilizada no estudo das suas características psicométricas.  

 

1.1. Caracterização da amostra 

A amostra é constituída por 487 estudantes universitários, 96 do género masculino 

(19.71%) e 391 do sexo feminino (80.29%), com idades compreendidas entre os 18 e os 34 

anos (M = 22.15; DP = 3.04). 

Os estudantes são provenientes de diversas instituições de ensino superior: 

Universidade de Aveiro (31.30%), Universidade de Coimbra (23.30%), Universidade 

Lusíada do Porto (20.80%), Instituto Politécnico da Guarda (7.40%) e Instituto Politécnico 

de Castelo Branco (17.10%) e de diversos cursos. 

Uma análise mais detalhada da composição da amostra encontra-se na Tabela 7.  
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Tabela 7 

Características gerais da amostra utilizada na adaptação e validação do TOV-R e da EMMBEP 

 
N % 

 
Ano de curso 

  

1.º 87 20.90 
2.º 105 25.20 
3.º 90 21.60 
4.º 115 27.60 
5.º 17 3.50 
6.º 2 0.50 
   

Estatuto de estudante   

Ordinário 400 89.70 
Trabalhador estudante 46 10.30 
   

A entrada no ES implicou a saída de casa   

Sim 305 63.50 
Não 175 36.50 
   

Opção de entrada na instituição de ensino   

1.ª 329 68.30 

2.ª 80 16.60 
3.ª 19 3.90 

Outra opção 54 11.20 

   

Opção de entrada no curso   

1.ª 367 76.30 
2.ª 66 13.70 
3.ª 17 3.50 
Outra opção 31 6.40 

 

1.2. Teste de Orientação de Vida – Revisto (TOV-R) 

1.2.1. Apresentação e procedimentos de adaptação e validação 

 O Teste de Orientação de Vida (TOV-R; Monteiro et al., 2006c) é a versão 

Portuguesa do Life Orientation Test – Revised (LOT-R; Scheier et al., 1994).  

 O LOT-R é um instrumento de auto-resposta que procura avaliar o constructo de 

optimismo disposicional. É constituído por 10 itens numa escala de resposta likert que vai 

desde 0 (Discordo totalmente) a 4 (Concordo totalmente). Os 10 itens integram 3 itens 

formulados de modo positivo (itens 1, 4 e 10), 3 itens formulados de modo negativo (itens 

3, 7 e 9) e 4 itens neutros (itens 2, 5, 6 e 8). Os itens neutros (filler items) não têm como 

objectivo avaliar o optimismo disposicional, pelo que, não são incluídos na análise de 
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dados. Na análise de dados, os valores dos itens formulados de modo negativo deverão ser 

invertidos, para que quanto maior for a nota global do teste, maior seja o índice de 

optimismo disposicional. 

 Os estudos psicométricos realizados na versão original (Scheier et al., 1994) 

revelaram um único factor, responsável por 48.10% da variância total, apresentando níveis 

adequados de consistência interna (alpha de Cronbach de .78) e de estabilidade temporal 

(coeficientes teste-reteste entre .56 e .79). Informações mais detalhadas a propósito das 

características psicométricas do LOT-R foram já referidas no Capítulo 2, mais 

concretamente, no tópico Avaliação do optimismo disposicional: O caso particular do 

LOT-R.   

Os estudos de adaptação e validação do TOV-R para a população Portuguesa incluíram 

procedimentos e análises de natureza qualitativa e quantitativa. De referir que optámos por 

não utilizar a versão Portuguesa do LOT-R, proposta por Faria (1999), em virtude de 

discordância relativamente à tradução do item 1. Assim, depois de concedida autorização 

pelos autores do questionário, procedemos à sua tradução e adaptação, de acordo com a 

metodologia que se descreve de seguida: 

a) tradução do questionário para o idioma Português; 

b) retroversão para a língua Inglesa por um tradutor independente; 

c) comparação das duas versões do questionário, discussão e correcção das eventuais 

diferenças existentes entre elas; 

d) aplicação da versão final de consenso à população alvo - estudo piloto. 

Para a realização do estudo piloto, o TOV-R foi aplicado a 16 estudantes 

universitários, que após o preenchimento da escala, foram questionados sobre: 

compreensão e pertinência das questões, facilidade e tempo de preenchimento. Todos os 

estudantes referiram boa compreensão e aceitação das questões apresentadas. O tempo 

médio de realização foi de 5 minutos. Após análise dos resultados do estudo piloto, 

considerámos mais segura a não alteração ou eliminação de qualquer item nesta fase, 

submetendo o questionário a uma aplicação mais alargada, para uma análise mais 

consistente da sua aplicabilidade à população Portuguesa.  

Na Tabela 8 apresentamos os itens que compõem o TOV-R. 
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Tabela 8 

Itens que compõem o TOV-R 

Itens 

1. Em momentos de incerteza, espero sempre o melhor. 

2. Para mim, é fácil relaxar. (item neutro) 

3. Se houver a mínima hipótese de alguma coisa me correr mal, tenho a certeza que correrá. 

4. Sou sempre optimista em relação ao meu futuro. 

5. Gosto muito dos meus amigos. (item neutro) 

6. É importante para mim manter-me ocupado. (item neutro) 

7. Quase nunca espero que as coisas corram como eu quero. 

8. Não me preocupo muito facilmente. (item neutro) 

9. Raramente espero que coisas boas me aconteçam. 

10. Em geral, espero que mais coisas boas me aconteçam do que más. 

 

 As análises quantitativas do TOV-R incidiram na análise da distribuição dos itens, 

no estudo da sua validade e fidelidade (dimensionalidade e consistência interna), e em 

resultados provenientes da análise factorial confirmatória. 

 

1.2.2. Análise da distribuição dos itens 

Os resultados da análise da distribuição das respostas aos 6 itens que integram o 

TOV-R apresentam-se na Tabela 9. Os resultados da análise descritiva reportam-se à 

variabilidade e às medidas de tendência central dos itens do TOV-R. Dada a natureza 

ordinal da escala de resposta do instrumento, os resultados da análise descritiva incluem os 

seguintes parâmetros estatísticos: valores mínimos e máximos, 1.º e 3.º quartis, valores de 

moda e mediana.  

 Como é possível constatar, os resultados da análise descritiva (cf. Tabela 7) 

evidenciam uma distribuição bastante adequada dos itens que integram o TOV-R, com os 

valores mínimos e máximos a oscilarem entre 0 e 4 (os valores extremados da distribuição) 

em todos os itens. Os valores da moda e mediana situaram-se, ainda, na quase totalidade 

dos itens entre os valores 2 e 3, embora o item 10 apresente o valor máximo. Os valores 

para o 1.º quartil oscilaram entre 1 e 2, e para o 3.º entre 3 e 4.  
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Tabela 9 

Análise da distribuição das respostas aos itens do TOV-R 

Itens 
Valor 

mínimo 
Valor 

máximo 
Moda 1.º Quartil Mediana 3.º Quartil 

1 0 4 3 2 3 3 

3 0 4 2 1 2 3 

4 0 4 3 2 3 4 

7 0 4 1 1 2 3 

9 0 4 3 1 3 3 

10 0 4 4 2 3 4 

 

1.2.3. Dimensionalidade e consistência interna 

A dimensionalidade do TOV-R foi avaliada a partir do modelo da análise factorial 

exploratória (método de Análise de Componentes Principais – ACP, com rotação Varimax 

com normalização de Kaiser), com especificação de factores.  

Na apreciação das soluções factoriais obtidas e na especificação dos factores 

consideraram-se os seguintes critérios:  

1. a apreciação do teste de Catell (1966) (Scree plot); 

2. as saturações dos itens nos factores com um peso ≥.40; 

3. contribuição da solução encontrada para a explicação da variância total do 

conjunto de itens;  

4. concorrência com a teoria; e 

5. a simplicidade da solução ou especificação. 

Os critérios acima referidos foram contemplados na apreciação das soluções 

factoriais não só do TOV-R, mas também da EMMBEP e da escala ARS.  

Com base nestes critérios, a solução seleccionada é constituída por uma estrutura 

unifactorial, com valor-próprio superior à unidade, e que explica 37.68% da variância dos 

resultados nos itens. 

Na Tabela 10, apresentamos os resultados da análise factorial do TOV-R. 

A organização factorial encontrada permitiu-nos concluir que os 6 itens do TOV-R 

se organizam, na presente amostra, de forma coincidente com a encontrada pelos autores 

para a escala original (Scheier et al., 1994). A estrutura final é, assim, constituída por 1 

factor – optimismo disposicional.  
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Tabela 10 

Resultados da análise factorial do TOV-R 

Itens Coeficientes de saturação 

1 .40 

3 .50 

4 .66 

7 .66 

9 .72 

10 .65 

% Variância 37.68 

Valor-próprio  2.26 

 

 Procedemos de seguida à análise da consistência interna dos itens que compõem o 

TOV-R (alpha de Cronbach). Esta análise considerou os resultados item a item, a 

correlação do item com o total da escala (coeficiente corrigido) e o contributo do item para 

o alpha da escala. 

Os valores obtidos são apresentados na Tabela 11. 

 

Tabela 11 

Análise da consistência dos itens do TOV-R 

Itens Coeficiente corrigido 
Coeficientes alpha de Cronbach  

excluindo o item 

1 .23 .67 

3 .33 .64 

4 .45 .60 

7 .42 .61 

9 .50 .59 

10 .42 .61 

alpha                                                 .66 

 

Através da análise da Tabela 11, podemos referir que as correlações item-total 

corrigido variaram de .23 (item 1) a .50 (item 9), indicando que cada item está a medir 

parcialmente o mesmo com constructo subjacente, apesar de não ser redundante com os 

demais itens. De acordo com os critérios apontados por diversos autores (Nunally, 1978; 

Streiner & Norman, 1989) estas correlações devem ser superiores a .20, o que, no presente 

caso, nos permite referir a homogeneidade dos itens constituintes da escala.  
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Relativamente à contribuição de cada item para o valor de alpha de Cronbach, é 

possível referir que os itens contribuíram de forma mais ou menos igual para este valor, já 

que as diminuições dos valores foram relativamente comparáveis à medida que os itens 

foram individualmente removidos da escala (com excepção dos itens 1 e 4). 

Para efeitos de investigação, o valor de alpha de Cronbach pode considerar-se 

adequado se situado em torno de .70 (Nunnally & Bernstein, 1995), embora possa ser 

tomado como aceitável se apresentar valores acima de .60, sobretudo se as escalas têm um 

número de itens baixo (Pais Ribeiro, 2007). Uma vez que o valor obtido foi de .66 e a 

escala tem 6 itens, consideramo-lo adequado para os fins em causa. 

 

1.2.4. Contributos da análise factorial confirmatória 

Apresentamos em seguida os contributos da análise factorial confirmatória para o 

estudo das características psicométricas do TOV-R.  

De acordo com Scheier et al. (1994), o LOT-R foi construído como uma escala de 

estrutura unidimensional, pelo que utilizámos a metodologia de equações estruturais num 

modelo confirmatório de ordem 1 de 6 variáveis observadas e uma variável latente ou 

factor (optimismo disposicional). A definição do modelo é apresentada de seguida (cf. 

Figura 9). 

Foram calculados os coeficientes estandardizados dos 6 itens, tendo-se verificado 

que todos eles são significativos (p ≤ .001), confirmando-se deste modo a 

unidimensionalidade da escala. No entanto, apenas os itens 7, 9 e 10 apresentam 

coeficientes de regressão superiores a .50 (.60, .67 e .51 respectivamente), sendo que os 

restantes itens (1, 3 e 4) apresentam correlações múltiplas quadráticas inferiores a .30 

(deixando antever que ajustamento global do modelo aos dados poderá não ser muito 

satisfatório). Desta forma, podemos dizer que os itens 7, 9 e 10 são indicadores fortes de 

optimismo disposicional. 
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Figura 9. Diagrama do modelo confirmatório de ordem 1 de 6 variáveis observadas e 1 variável 

latente – TOV-R. 

 

Avaliou-se também a consistência interna com base na metodologia das equações 

estruturais. Assim, os indicadores utilizados foram o alpha de Cronbach, a fiabilidade 

composta (F.C.) e a variância extraída (V.Ext). Os valores encontrados foram: α = .66, F.C. 

= .66 e V.Ext. = .26. Apesar do alfa ser superior ao valor desejável, os restantes valores são 

inferiores (α > . 60, F.C. > . 70 e V.Ext. > . 50). 

Os índices de ajustamento do modelo de 1 factor são apresentados na Tabela 12. 

 

Tabela 12 

Índices de ajustamento para o modelo de 1 factor do TOV-R; N = 474  

 Qui-quadrado CFI GFI NFI RMSEA 

1 factor 64.89 .85 .95 .83 .115 

Nota: CFI = Comparative Fit Índex; GFI = Goodness of Fit; NFI = Normed Fit Index; RMSEA = Root 

Mean Square Error of Approximation (Arbuckle & Wothke, 1999; Bentler, 1990).  

 

Como podemos constatar, os índices de ajustamento GFI e NFI apresentam valores 

muito satisfatórios, no entanto o índice de ajustamento CFI apresenta um valor baixo e o 

índice de ajustamento global RMSEA um valor não aceitável. Assim, o ajustamento do 

Optimismo 

Item 1 e1 

,27 Item 3 e3 

,42

Item 4 e4 ,49

Item 7 e7 

,60

Item 9 e9 

,67

Item 10 e10

,51
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modelo de um factor e 6 variáveis observadas é pobre, talvez devido à presença dos itens 1 

(“Em momentos de incerteza, espero sempre o melhor”), 3 (“Se houver a mínima hipótese 

de alguma coisa correr mal, tenho a certeza que correrá”) e 4 (“Sou sempre optimista em 

relação ao meu futuro”), que apresentam valores de coeficientes de regressão baixos no 

factor optimismo disposicional do modelo.  

   

1.2.5. Síntese  

Com a análise da distribuição dos itens, o estudo da dimensionalidade e 

consistência interna e os contributos da análise factorial confirmatória, pretendemos 

analisar as características psicométricas do TOV-R, instrumento desenvolvido com o 

objectivo da operacionalização do constructo de optimismo disposicional.  

A este respeito, e em termos gerais, podemos constatar que tal instrumento parece 

possuir características aceitáveis em termos de validade e fidelidade. De forma consistente 

com a teoria, o TOV-R parece apresentar uma estrutura unidimensional, responsável por 

37.68 % de variância dos resultados dos itens. A análise factorial confirmatória efectuada 

sugere esta mesma unidimensionalidade do instrumento, embora alguns dos índices de 

ajustamento do modelo de um factor apresentem valores baixos. Ainda e tendo em conta o 

nível razoável de consistência interna (α = .66), podemos afirmar que o presente 

instrumento, embora careça de algum aperfeiçoamento, parece ser relativamente fiável 

para prosseguirmos na investigação.  

 

1.3. Escala de Manifestação de Medida de Bem-Estar Psicológico (EMMBEP) 

1.3.1. Apresentação e procedimentos de adaptação e validação 

A Escala de Manifestação de Medida de Bem-Estar Psicológico (EMMBEP; 

Monteiro et al., 2006a) é a versão Portuguesa da Échelle de Mesure des Manifestations du 

Bien-Être Psychologique (ÉMMBEP; Massé et al., 1998). 

Actualmente, reconhece-se que a saúde mental não deverá ser unicamente avaliada 

a partir de reacções negativas como a depressão ou ansiedade. É consensual que a 

integração de medidas de emoções positivas e de satisfação com a vida e consigo mesmo é 

essencial no sentido de captar um retrato mais completo da saúde mental de determinado 

individuo (Diener, 1994). Por outro lado, a investigação que se propõe medir o bem-estar é 

frequentemente acusada de medir apenas uma dimensão ou um indicador de bem-estar 

(Hattie, Myers, & Sweeney, 2004; Lent, 2004; Pollard & Lee, 2003; Ryff & Keyes, 1995).  
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Partindo do pressuposto que o conceito de bem-estar subjectivo deverá ser definido 

e medido através de componentes afectiva (emoções positivas, afectos negativos) e 

cognitiva (satisfação com a vida, moral) (Andrews & McKennell, 1980; Diener, 1994), 

Massé et al (1998) elaboraram e validaram a ÉMMBEP.  

A ÉMMBEP é uma escala de resposta tipo likert de 5 pontos, que vai desde 1 

(Nunca) a 5 (Quase sempre), constituída por um total de 25 itens, dividida em seis sub-

escalas: auto-estima (4 itens), equilíbrio (4 itens), envolvimento social (4 itens), 

sociabilidade (4 itens), controlo de si e dos acontecimentos (4 itens) e felicidade (5 itens). 

As seis escalas foram já descritas anteriormente. 

Os estudos psicométricos efectuados na versão original (Massé et al., 1998) 

revelaram níveis adequados de consistência interna para a nota global (α = .93), e para as 

seis sub-escalas consideradas, com valores de alpha de Cronbach entre .71 (envolvimento 

social) e .85 (felicidade).  

Tal como aconteceu relativamente ao TOV-R, os estudos de adaptação e validação 

da EMMBEP para a população portuguesa incluíram procedimentos e análises de natureza 

qualitativa e quantitativa.  

Assim, depois de concedida autorização pelos autores do questionário, procedemos 

à sua tradução e adaptação, de acordo com a metodologia que se descreve de seguida: 

a) tradução do questionário para o idioma Português; 

b) retroversão para a língua Inglesa por um tradutor independente; 

c) comparação das duas versões do questionário, discussão e correcção das eventuais 

diferenças existentes entre elas; 

d) aplicação da versão final de consenso à população alvo - estudo piloto. 

Para a realização do estudo piloto, a EMMBEP foi aplicada a 16 estudantes 

universitários, que após o preenchimento da escala, foram questionados sobre: 

compreensão e pertinência das questões, facilidade e tempo de preenchimento. Todos os 

estudantes referiram boa compreensão e aceitação das questões apresentadas. O tempo 

médio de realização foi de 5 minutos. Após análise dos resultados do estudo piloto, 

considerámos mais segura a não alteração ou eliminação de qualquer item nesta fase, 

submetendo o questionário a uma aplicação mais alargada, para uma análise mais 

consistente da sua aplicabilidade à população Portuguesa.  

 Na Tabela 13 apresentamos os itens que compõem a EMMBEP. 
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Tabela 13 

Itens que compõem a EMMBEP 

Itens 

1. Senti-me confiante. 

2. Senti que os outros gostavam de mim e me apreciavam. 

3. Senti-me satisfeito com o que fui capaz de alcançar, senti-me orgulhoso de mim próprio. 

4. Senti-me útil. 

5. Senti-me emocionalmente equilibrado. 

6. Fui igual a mim próprio, natural em todas as circunstâncias. 

7. Vivi a um ritmo normal, não tendo cometido excessos. 

8. A minha vida foi bem equilibrada entre as minhas actividades familiares, pessoais e académicas. 

9. Tive objectivos e ambições. 

10. Tive curiosidade e interesse em todo o tipo de coisas. 

11. Envolvi-me em vários projectos. 

12. Senti-me bem a divertir-me, a fazer desporto e a participar em todas as minhas actividades e 
passatempos preferidos. 

13. Ri-me com facilidade. 

14. Tive um grande sentido de humor, tendo feito os meus amigos rir facilmente. 

15. Fui capaz de estar concentrado e ouvir os meus amigos. 

16. Relacionei-me facilmente com as pessoas à minha volta. 

17. Fui capaz de enfrentar situações difíceis de uma forma positiva. 

18. Perante situações complexas, fui capaz de as resolver com clareza. 

19. Fui capaz de encontrar resposta para os meus problemas sem preocupações. 

20.    Estive bastante calmo. 

21. Tive a impressão de realmente gostar e viver a vida ao máximo. 

22. Senti-me bem, em paz comigo próprio. 

23. Achei a vida excitante e quis aproveitar cada momento dela. 

24. A minha moral esteve boa. 

25. Senti-me saudável e em boa forma. 

 

1.3.2. Análise da distribuição dos itens 

Os resultados da análise de distribuição das respostas aos 25 itens que integram a 

EMMBEP apresentam-se na Tabela 14. À semelhança do TOV-R, os resultados da análise 

descritiva reportam-se à variabilidade e às medidas de tendência central dos itens da 

EMMBEP (valores mínimos e máximos, 1.º e 3.º quartis, valores de moda e mediana). 
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Tabela 14 

Análise da distribuição das respostas aos itens da EMMBEP 

Itens Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Moda 1.º Quartil Mediana 3.º Quartil 

1 1 5 3 3 3 4 

2 1 5 4 3 4 4 
3 1 5 4 3 4 4 
4 1 5 4 3 4 4 

5 1 5 3 3 4 4 

6 2 5 5 4 4 5 

7 1 5 3 3 4 4 

8 1 5 4 3 4 4 
9  1 5 4 4 4 5 
10 1 5 4 3 4 4 

11 1 5 3 3 3 4 

12 1 5 5 3 4 5 

13 1 5 5 4 4 5 

14 1 5 4 3 4 5 

15 1 5 4 4 4 5 

16 1 5 4 3 4 5 

17 1 5 4 3 4 4 

18 1 5 3 3 3 4 

19 1 5 3 3 3 4 

20 1 5 3 3 3 4 

21 1 5 4 3 4 4 

22 1 5 4 3 4 4 

23 1 5 4 3 4 4 

24 1 5 4 3 4 4 
25 1 5 4 3 4 4 

 

Os resultados da análise descritiva evidenciam uma distribuição bastante adequada 

dos itens que integram a EMMBEP, com os valores mínimos e máximos a oscilarem entre 

1 e 5 (os valores extremados da distribuição) em todos os itens (excepto no item 6). Os 

valores da moda e da mediana oscilaram entre 3 e 4 na quase totalidade dos itens. Apenas 3 

dos 23 itens apresentaram valores máximos extremos (itens 6, 12 e 13). Os valores para o 

1.º quartil oscilaram entre 3 e 4 e os valores para o 3.º quartil oscilaram entre 4 e 5 (os itens 

6, 9, 12, 13, 14, 15 e 16 apresentam o valor máximo). Podemos referir assim, uma maior 

concentração das respostas dos sujeitos da amostra junto dos valores mais elevados da 

distribuição. 

 

1.3.3. Dimensionalidade e consistência interna 

À semelhança dos procedimentos utilizados no estudo da dimensionalidade e 

consistência interna do TOV-R, recorremos, no estudo da validade interna da EMMBEP, 
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ao modelo da análise factorial exploratória (método de Análise em Componentes 

Principais – ACP), com especificação de factores (Tabela 15).  

 

Tabela 15 

Resultados da análise factorial da EMMBEP 

  Factores 
 I II III IV V VI 
5 .54      

12 .49      

20 .57      

21 .72      

22 .70      

23 .73      

24 .63      

25 .54      

13  .69     

14  .70     

15  .73     

16  .71     

17   .78    

18   .81    

19   .70    

9    .68   

10    .68   

11    .73   

1     .60  
2     .61  

3     .55  

4     .48  

6      .57 

7      .82 

8      .75 

% variância 17.03 11.60 11.28 8.83 8.52 8.36 

Valor próprio 10.13 1.61 1.38 1.28 1.03 1.00 

 

Com base nos critérios contemplados na apreciação das soluções factoriais, a 

solução seleccionada corresponde a uma estrutura de seis factores distintos, responsáveis 

por 65.62% da variância total. A estrutura final é assim definida por seis factores que 

traduzem: felicidade (Factor I), sociabilidade (Factor II), controlo de si e dos 

acontecimentos (Factor III), envolvimento social (Factor IV), auto-estima (Factor V) e 

equilíbrio (Factor VI).  
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O Factor I (felicidade), responsável por 17.03% da variância total, é constituído por 

8 itens, que se relacionam com o sentimento de felicidade (exemplo de item: “Senti-me 

bem, em paz comigo próprio”).  

O Factor II (sociabilidade), responsável por 11.60% da variância total, é constituído 

por 4 itens, que dizem respeito a aspectos de sociabilidade (exemplo de item: “Relacionei-

me facilmente com as pessoas à minha volta”).  

O Factor III (controlo de si e dos acontecimentos), responsável por 11.28% da 

variância total, é constituído por 3 itens, que se relacionam com sensação de controlo de si 

e dos acontecimentos (exemplo de item: “Perante situações complexas, fui capaz de as 

resolver com clareza”).  

O Factor IV (envolvimento social), responsável por 8.83% da variância total, é 

constituído por 3 itens e diz respeito a aspectos de envolvimento e motivação (exemplo de 

item: ”Tive objectivos e ambições”).  

O Factor V (auto-estima), responsável por 8.52% da variância total, é constituído 

por 4 itens e está relacionado com a auto-estima (exemplo de item: “Senti que os outros 

gostavam de mim e me apreciavam”).  

O Factor VI (equilíbrio), responsável por 8.362% da variância total, é constituído 

por 3 itens e relaciona-se com a sensação de equilíbrio (exemplo de item:”A minha vida foi 

bem equilibrada, entre as minhas actividades familiares, pessoais e académicas”).  

Na Tabela 16, apresentamos a comparação dos itens das soluções factoriais de 

Massé et al. (1998) e de Monteiro et al. (2006a). Embora a estrutura factorial por nós 

obtida não tenha replicado, na totalidade, a estrutura factorial original, é de salientar a 

elevada concordância e similaridade verificada, quer relativamente à estrutura subjacente 

do instrumento, quer quanto à inclusão da maioria dos itens nos factores obtidos. Uma 

análise mais pormenorizada da Tabela 16 permite-nos referir que as diferenças existentes 

se resumem ao facto dos itens 5, 12 e 20 se incluírem, no nosso estudo, no factor 

felicidade, enquanto no estudo original se distribuíam pelos factores equilíbrio, 

envolvimento social e controlo de si e dos acontecimentos, respectivamente. De qualquer 

forma e dada a descrição dos itens (item 5: “Senti-me emocionalmente equilibrado”, item 

12: “Senti-me bem a divertir-me, a fazer desporto e a participar em todas as minhas 

actividades e passatempos preferidos” e item 20: “Estive bastante calmo”), a sua inclusão 

no factor felicidade pareceu-nos apropriada.  
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Tabela 16 

Comparação dos itens das soluções factoriais de Massé et al. (1998) e de Monteiro et al. (2006a) 

Factores Autores Itens 
Felicidade  Massé et al. (1998) 21, 22, 23, 24, 25 
 Monteiro et al. (2006a) 5, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
   
Sociabilidade Massé et al. (1998) 13, 14, 15, 16 
 Monteiro et al. (2006a) 13, 14, 15, 16 
   
Controlo de si e dos acontecimentos Massé et al. (1998) 17, 18, 19, 20 
 Monteiro et al. (2006a) 17, 18, 19 
   
Envolvimento social  Massé et al. (1998) 9, 10, 11, 12 
 Monteiro et al. (2006a) 9, 10, 11 
   
Auto-estima Massé et al. (1998) 1, 2, 3, 4 
 Monteiro et al. (2006a) 1, 2, 3, 4 
   

Equilíbrio  Massé et al. (1998) 5, 6, 7, 8 
 Monteiro et al. (2006a) 6, 7, 8 

 

Definidos os factores e os itens que os integram, apresentamos, de seguida, os 

resultados da análise de consistência interna (correlações item-total corrigido, alpha de 

Cronbach e validade convergente - discriminante do item). Na Tabela 17 apresentamos os 

resultados item a item em termos de coeficiente de correlação do item com o total da 

subescala (coeficiente corrigido) e o contributo do item para o alpha da sub-escala. 

Através da análise da Tabela 17, podemos constatar que as correlações item-total 

corrigido variaram entre .36 (item 6) e .78 (item 22), havendo portanto homogeneidade dos 

itens constituintes da escala.  

Relativamente à contribuição de cada item para o valor de alpha de Cronbach, é 

possível referir que, em relação aos factores felicidade, sociabilidade, controlo de si e dos 

acontecimentos e auto-estima, os itens contribuíram de forma mais ou menos igual para o 

valor de alpha de Cronbach, já que as diminuições dos valores foram relativamente 

comparáveis à medida que os itens foram individualmente removidos da escala. No que diz 

respeito aos factores envolvimento social e equilíbrio, há que salientar que a remoção dos 

itens 11 e 6 implica um aumento significativo no valor de alpha de Cronbach. Apesar 

disso, optou-se por manter os itens na escala, por serem relevantes do ponto de vista 

teórico e dado o número reduzido de itens constituintes das subescalas a que pertencem. 
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Tabela 17 

Análise da consistência dos itens da EMMBEP 

Factor I – Felicidade  

Itens Correlações item-total corrigido 
Coeficientes alpha de Cronbach 

excluindo o item 
5 .69 .88 
12 .49 .90 
20 .62 .88 
21 .71 .87 
22 .78 .87 
23 .70 .88 
24 .75 .87 
25 .67 .88 
(alpha = .89)  
Factor II – Sociabilidade  

Itens Correlações item-total corrigido 
Coeficientes alpha de Cronbach 

excluindo o item 
13 .71 .77 
14 .71 .77 
15 .59 .82 
16 .67 .79 
(alpha = .83) 
Factor III – Controlo de si e dos acontecimentos 

Itens Correlações item-total corrigido 
Coeficientes alpha de Cronbach 

excluindo o item 
17 .75 .77 
18 .74 .78 
19 .68 .83 
(alpha = .85) 
Factor IV – Envolvimento social 

Itens Correlações item-total corrigido 
Coeficientes alpha de Cronbach 

excluindo o item 
9 .50 .57 
10 .54 .51 
11 .44 .66 
(alpha = .67)  
Factor V – Auto-estima 

Itens Correlações item-total corrigido 
Coeficientes alpha de Cronbach 

excluindo o item 
1 .71 .76 
2 .60 .81 
3 .68 .77 
4 .63 .79 
(alpha = .83) 
Factor VI – Equilíbrio 

Itens Correlações item-total corrigido 
Coeficientes alpha de Cronbach 

excluindo o item 
6 .36 .75 
7 .56 .51 
8 .61 .44 
(alpha = .69)   
 
alpha 

.93  
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Os valores de alpha de Cronbach encontrados para os factores e para a nota global 

da escala são na sua maioria muito adequados, uma vez que variam entre .67 

(envolvimento social) e .89 (felicidade).  

Apresentamos de seguida os dados relativos à validade convergente - discriminante 

dos itens da EMMBEP. Os resultados são apresentados na Tabela 18.  

A observação da Tabela 18 mostra que, na maioria dos itens, o índice de 

discriminação é superior a 20 pontos entre a magnitude da correlação com a escala a que 

pertence e a magnitude do valor da correlação com as outras escalas. De salientar que, no 

caso dos itens 1, 2, 3 e 4, com especial ênfase para o item 1 (“Senti-me confiante”), o 

poder discriminativo deste em relação à escala a que pertence – auto-estima – e à 

felicidade é muito baixo.  

 

Tabela 18 

Validade convergente - discriminante dos itens da EMMBEP 

Itens Felicidade Sociabilidade Controlo Envolvimento Auto-estima Equilíbrio 
5 .77** .47** .58** .41** .55** .43** 

12 .62** .48** .35** .39** .33** .30** 

20 .71** .41** .56** .21** .40** .42** 

21 .79** .50** .53** .36** .44** .38** 

22 .84** .52** .58** .38** .51** .47** 

23 .77** .54** .44** .39** .48** .30** 

24 .81** .53** .60** .40** .55** .43** 

25 .75** .48** .53** .36** .46** .43** 

13 .58** .85** .37** .36** .47** .32** 

14 .56** .86** .39** .37** .48** .29** 

15 .46** .75** .40** .34** .40** .36** 

16 .53** .81** .43** .39** .50** .32** 

17 .62** .45** .89** .44** .47** .40** 

18 .57** .40** .88** .42** .40** .37** 

19 .62** .41** .86** .34** .44** .41** 

9 .40** .37** .40** .76** .36** .37** 

10 .43** .43** .42** .80** .31** .32** 

11 .32** .27** .27** .78** .31** .13** 

1 .69** .53** .57** .39** .74** .35** 
2 .50** .54** .36** .34** .67** .29** 

3 .56** .48** .50** .50** .71** .36** 

4 .53** .45** .48** .46** .62** .36** 

6 .32** .28** .33** .31** .28** .65** 
7 .38** .28** .33** .19** .21** .83** 
8 .52** .37** .41** .32** .36** .85** 

** p ≤ .01 
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Na Tabela 19, apresentamos a matriz de correlações entre a nota da escala total e as 

notas das sub-escalas que compõem a EMMBEP.  

 

Tabela 19 

Matriz de correlações entre a nota da escala total e as notas das sub-escalas que compõem a 

EMMBEP 

 Felicidade Sociabilidade Controlo Envolvimento Auto-estima Equilíbrio 
Escala total .92** .78** .77** .65** .76** .63** 
Felicidade  .65** .69** .49** .61** .52** 
Sociabilidade   .48** .45** .56** .39** 
Controlo    .45** .50** .45** 
Envolvimento     .42** .34** 
Auto-estima      .35** 

** p ≤ .01 

 

 A análise da Tabela 19 permite-nos referir que, de entre todas as sub-escalas, é a 

felicidade que se destaca como sendo aquela que melhor explica o bem-estar psicológico 

(r2 = .85), sendo seguida pela sociabilidade (r2 = .61), controlo (r2 = .59) e auto-estima (r2 = 

.58). Com menor poder explicativo, encontramos o envolvimento (r2 = .42) e o equilíbrio 

(r2 = .40). 

 

1.3.4. Contributos da análise factorial confirmatória 

De acordo com Massé et al. (1998), a EMMBEP foi construída como uma escala de 

seis factores, pelo que utilizámos a metodologia de equações estruturais num modelo 

confirmatório de ordem 1 com 25 variáveis observadas e 6 variáveis latentes ou factores 

(felicidade, sociabilidade, controlo de si e dos acontecimentos, envolvimento social, auto-

estima e equilíbrio). A definição do modelo é apresentada na Figura 10. 

Foram calculados os coeficientes estandardizados dos itens referentes aos vários 

factores verificando-se que todos eles são significativos (p < .001), evidenciando-se a 

estrutura de seis factores. Apenas um item (item 6) apresenta valor inferior a .50 (cf. 

Tabela 20). 
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Figura 10. Diagrama do modelo confirmatório de ordem 1 de 25 variáveis observadas e 6 variáveis 

latentes – EMMBEP. 

 

No que diz respeito à felicidade, todos os itens são indicadores fortes deste factor. 

O item 12 é o que apresenta o valor mais baixo (26.52%) e o item 22 é o que apresenta o 

valor mais elevado (68.56%) de variabilidade explicada. Relativamente à sociabilidade, 

este factor reflecte-se em todos os item de forma evidente, explicando desde 43.03% do 

item 15 a 66.59% do item 13. O mesmo se verifica com o controlo de si e dos 

acontecimentos, que explica desde 60.68% do item 19 a 72.93% do item 17. Em relação ao 

envolvimento social, verificamos que este também se reflecte em todos os itens. O item 11 

é que apresenta o valor mais baixo (27.88%) e o item 10 é o que apresenta o valor mais 

elevado (51.55%). Relativamente à auto-estima, verificamos também que todos os itens 

são indicadores fortes deste factor, sendo que o item 2 apresenta o valor mais baixo 

(43.82%) e o item 1 apresenta o valor mais elevado (68.72%) de variabilidade explicada.  

Finalmente, em relação ao equilíbrio, constatamos que o item 6 não é um indicador forte 

do factor, apresentando um coeficiente de regressão de .49. O factor reflecte-se, no entanto, 

Felicidade

wb5

e5

,76

wb12

e12

,51

wb20

e20

,67

wb21

e21

,76
wb22

e22

,83
wb23

e23

,74

wb24

e24

,81

wb25

e25

,70

Sociabilidade

wb13 e13,82

wb14 e14,81

wb15 e15
,66

wb16 e16

,73

Controlo

wb17 e17,85

wb18 e18
,83

wb19 e19

,78

Envolvimento social

wb9 e9,69

wb10 e10
,72

wb11 e11

,53

Auto-estima

wb1 e1,83

wb2 e2,66

wb3 e3
,75

wb4 e4

,70

Equilíbrio

wb6 e6,45

wb7 e7,69

wb8 e8
,86

,72

,54

,62

,67

,52

,50

,52

,48

,63

,70

,72

,84

,59

,77

,61



182 

de forma evidente nos itens 7 e 8, que apresentam 47.47% e 73.27% de variabilidade 

explicada, respectivamente.  

 

Tabela 20 

Coeficientes de regressão e % de variabilidade explicada dos itens da EMMBEP 

Item  Factor Coeficiente de regressão % de variabilidade 

5 <--- Felicidade .76 58.06 

12 <--- Felicidade .51 26.52 

20 <--- Felicidade .67 45.16 

21 <--- Felicidade .76 57.30 

22 <--- Felicidade .83 68.56 

23 <--- Felicidade .74 54.46 

24 <--- Felicidade .81 64.96 

25 <--- Felicidade .70 49.56 

13 <--- Sociabilidade .82 66.59 

14 <--- Sociabilidade .81 65.93 

15 <--- Sociabilidade .66 43.03 

16 <--- Sociabilidade .73 52.85 

17 <--- Controlo .85 72.93 

18 <--- Controlo .83 68.39 

19 <--- Controlo .78 60.68 

9 <--- Envolvimento social .69 48.16 

10 <--- Envolvimento social .72 51.55 

11 <--- Envolvimento social .53 27.88 

1 <--- Auto-estima .83 68.72 

2 <--- Auto-estima .66 43.82 

3 <--- Auto-estima .75 56.10 

4 <--- Auto-estima .70 49.28 

6 <--- Equilíbrio .45 20.61 

7 <--- Equilíbrio .69 47.47 

8 <--- Equilíbrio .86 73.27 

 

Tal como aconteceu em relação ao TOV-R, utilizámos como indicadores de 

consistência interna (com base na metodologia das equações estruturais) o alpha de 

Cronbach, a fiabilidade composta (F.C.) e a variância extraída (V.Ext) (cf. Tabela 21). 

Todos os valores estão próximos ou acima dos desejáveis (α  > . 60, F.C. > . 70 e V.Ext. > . 

50). Os valores mais baixos verificam-se ao nível da variância extraída dos factores 

envolvimento social e equilíbrio. 
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Tabela 21 

Indicadores de consistência interna (com base na metodologia das equações estruturais) da 

EMMBEP 

 Felicidade Sociabilidade Controlo Envol. Social Auto-Estima Equilíbrio 

Α .89 .84 .86 .67 .83 .69 

F.C. .90 .84 .86 .69 .83 .72 

V.Ext. .53 .57 .67 .43 .54 .47 

 

No sentido de aumentar a compreensibilidade acerca da validade discriminante dos 

factores (Fornell & Larcker, 1981), procedemos à comparação das variâncias extraídas de 

cada factor com o quadrado do correspondente coeficiente de correlação (r2) entre os 

factores (cf. Tabela 22). Verificámos que as variâncias extraídas superam o valor de r2 no 

que diz respeito à sociabilidade, ao controlo de si e dos acontecimentos, ao envolvimento 

social, à auto-estima e ao equilíbrio. Desta forma, podemos afirmar que existe validade 

discriminante, isto é, cada um destes constructos está a avaliar conceitos distintos. Em 

relação à felicidade essa distinção não é tão evidente, especialmente, com os factores 

controlo de si e dos acontecimentos e auto-estima. 

 

Tabela 22 

Correlações quadráticas entre os factores da EMMBEP 

 Felicidade Sociabilidade Controlo Envol. Social Auto-Estima Equilíbrio 

Felicidade .53      

Sociabilidade .52 .57     

Controlo .59 .30 .67    

Envol. Social .38 .35 .38 .43   

Auto-Estima .70 .52 .49 .44 .54  

Equilíbrio .39 .23 .27 .25 .27 .47 

Nota: Os elementos na diagonal principal correspondem à variância extraída (V.Ext.) para cada 
factor. Os restantes valores correspondem à correlação quadrática entre os factores. 

 

Os índices de ajustamento do modelo de 6 factores são apresentados na Tabela 23. 
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Tabela 23 

Índices de ajustamento para o modelo de 6 factores da EMMBEP; N = 461 

 Qui-quadrado CFI GFI NFI RMSEA 

6 factores 810.57 .91 .87 .87 .07 

Nota: CFI = Comparative Fit Índex; GFI = Goodness of Fit; NFI = Normed Fit Index; RMSEA = Root 

Mean Square Error of Approximation (Arbuckle & Wothke, 1999; Bentler, 1990).  

 

 Como podemos observar na Tabela 23, os índices de ajustamento do modelo CFI, 

NFI e RMSEA apresentam valores desejáveis, no entanto, o valor de GFI é inferior a .90, 

pelo que se considera que o modelo proposto (6 factores e 25 variáveis observadas) 

apresenta um ajustamento aceitável aos dados. 

   

1.3.5. Síntese  

Com a análise da distribuição dos itens, o estudo da dimensionalidade e 

consistência interna e os contributos da análise factorial confirmatória, tivemos como 

objectivo analisar as características psicométricas da EMMBEP, instrumento desenvolvido 

com o objectivo da operacionalização do constructo de bem-estar psicológico. 

 A este propósito, salientamos que o instrumento analisado parecer possuir 

características psicométricas adequadas em termos de validade e fidelidade. De forma 

concordante com a versão original, obtivemos uma estrutura de seis factores: felicidade, 

sociabilidade, controlo de si e dos acontecimentos, envolvimento social, auto-estima e 

equilíbrio, responsáveis por 65.62% da variância total. A análise factorial confirmatória 

efectuada confere apoio a esta estrutura de seis factores do instrumento, sendo que este 

modelo demonstra um ajustamento aceitável aos dados. No que se refere à consistência 

interna, verificámos que os valores encontrados para os diversos indicadores analisados 

(alpha de Cronbach, fiabilidade composta e variância extraída) estão próximos ou acima 

dos desejáveis. Os factores envolvimento social e equilíbrio são os que exibem os valores 

de consistência interna mais reduzidos, ainda que aceitáveis.  

Assim, podemos afirmar que a EMMBEP parece ser um instrumento adequado para 

avaliar o bem-estar psicológico, sendo todavia indispensável que em trabalhos futuros a 

escala seja analisada cuidadosamente. 
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2. Avaliação de Relações Significativas (ARS) 

 Neste ponto, apresentamos os resultados relativos à construção e validação da ARS, 

começando pela descrição da composição da amostra utilizada no estudo das suas 

propriedades psicométricas. 

 

2.1. Caracterização da amostra 

A amostra é constituída por 159 estudantes universitários, 17 do género masculino 

(10.69%) e 142 do género feminino (89.31%), com idades compreendidas entre os 17 e os 

36 anos (M = 21.20; DP = 3.19). 

Os estudantes são provenientes da Universidade de Aveiro (76.10%) e da 

Universidade de Coimbra (23.90%), e de diversos cursos. Relativamente ao ano de curso, 

verifica-se que: 32.90% frequentam o 1.º ano, 20.80% frequentam o 2.º ano, 14.80% 

frequentam o 3.º ano, 26.20% frequentam o 4.º ano e apenas 5.40% frequentam o 5.º ano. 

 

2.2. Enquadramento conceptual da ARS 

Como já referido (cf. Capítulo 3), a Teoria da Vinculação (Bowlby, 1969/1982, 

1973, 1980) tem sustentado muita literatura acerca das relações de vinculação no jovem 

adulto e adulto, com importantes implicações para o desenvolvimento humano saudável ao 

longo do ciclo de vida. Diferentes linhas de investigação têm sido desenvolvidas através da 

construção e do refinamento de vários instrumentos de avaliação que avaliam as 

características da relação relativas à vinculação com os pais e com os pares. No entanto, na 

sua maioria, essas medidas: (a) avaliam a qualidade dos laços emocionais com os pais e 

com os pares, ou (b) avaliam os estilos ou orientações de vinculação nas relações intimas 

(românticas) (Bartholomew & Shaver, 1998). Algumas medidas que constituem exemplo 

do primeiro grupo são: o Parental Bonding Instrument (PBI; Parker, Tubling, & Brown, 

1979), o Parental Attachment Questionnaire (PAQ; Kenny, 1987), o Inventory of Parent 

and Peer Attachment (IPPA; Armsden & Greenberg, 1987) e o Questionário de 

Vinculação ao Pai e à Mãe (Matos, Almeida & Costa, 1997). Exemplos do segundo grupo 

de instrumentos incluem: a Adult Attachment Scale (AAS; Hazan & Shaver, 1897), o 

Relationship Questionnaire (RQ; Bartholomew & Horowitz, 1991) e o Experiences in 

Close Relationships Inventory (ECR; Brennan et al., 1998).  
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Behrens e Lopez (1998) foram os primeiros a sugerir que na lista dos diversos 

instrumentos de avaliação da vinculação faltava um que avaliasse especificamente as 

relações de vinculação com o pai e a mãe. No sentido de contornar essa lacuna, os autores 

adaptaram uma medida já existente de avaliação do estilo de vinculação no adulto, o RQ 

(Bartholomew & Horowitz, 1991), criando o Parent-Adult Attachment Style Questionnaire 

(P-AASQ). No RQ pede-se aos respondentes para indicarem qual dos quatro parágrafos 

descritivos (sendo que cada parágrafo diferente corresponde a um estilo de vinculação 

distinto) é mais característico das suas relações típicas com parceiros românticos. Esta 

taxonomia dá origem a um estilo de vinculação seguro (modelo de si próprio positivo e 

modelo sobre os outros positivos) e a três estilos de vinculação inseguros: evitante-

desligado (modelo de si próprio positivo e modelo sobre os outros negativo), preocupado 

(modelo de si próprio negativo e modelo sobre os outros positivos) e evitante com medo 

(modelo de si próprio e modelo sobre os outros negativos). No P-AASQ, com algumas 

alterações no que diz respeito às instruções fornecidas e às descrições dos parágrafos 

(apesar de manter a integridade das descrições originais de cada estilo de vinculação), 

solicita-se aos respondentes que indiquem qual o estilo de vinculação que melhor descreve 

a relação com os seus pais (com classificações separadas para cada um dos pais).   

Mais recentemente, também Vivona (2000) procurou contornar esta falta, inferindo 

a partir das pontuações obtidas por estudantes universitários nas três sub-escalas do IPPA 

(Confiança, Comunicação, Alienação) a pertença a um dos três grupos de estilo de 

vinculação aos pais (seguro, evitante, ambivalente) (Tabela 24). 

 

Tabela 24 

Correspondência entre as pontuações nas sub-escalas do IPPA e o estilo de vinculação 

Pontuações nas sub-escalas do IPPA Estilo de Vinculação 
Níveis pelo menos moderados de Confiança e Comunicação e níveis 
baixos ou médios de Alienação 

 Estilo de Vinculação Seguro 

  
Níveis baixos de Confiança e Comunicação e níveis moderados de 
Alienação, ou 
Nível baixo de Comunicação, nível médio de Confiança e nível 
elevado de Alienação 

Estilo de Vinculação Evitante 

  
Níveis de Comunicação e Alienação pelo menos médios, nível de 
Comunicação mais elevado que o nível de Confiança, e nível de 
Alienação pelo menos igual ao de Confiança 

Estilo de Vinculação Ambivalente 
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 No seguimento das iniciativas de Behrens e Lopez (1998) e de Vivona (2000), 

procedemos à construção da ARS, com o objectivo de avaliar os estilos ou orientações de 

vinculação na relação com a mãe, com o pai e com outra pessoa significativa na vida do 

respondente. 

 

2.3. Apresentação e construção  

A escala Avaliação de Relações Significativas (ARS; Monteiro et al., 2006b) é uma 

escala de auto-resposta que tem como objectivo avaliar a vinculação com a mãe, o pai e 

outra pessoa significativa. É constituída por um total de 16 itens numa escala de resposta 

likert de 7 pontos, que vai desde 1 (Discordo totalmente) a 7 (Concordo totalmente). Na 

análise de dados, os valores dos itens 1, 3, 4, 5, 8 e 11 deverão ser invertidos. 

A ARS avalia a vinculação com a mãe, o pai e outra pessoa significativa em termos 

de duas dimensões (evitamento e ansiedade) e dois índices globais (evitamento global e 

ansiedade global).  

Os estudos de construção e validação da escala ARS incluíram procedimentos e 

análises de natureza qualitativa e quantitativa. Foi importante adoptar um método que se 

adequasse às possibilidades da pesquisa em causa (tempo, recursos, disponibilidade dos 

indivíduos para responderem positivamente às intenções do investigador) e que minorasse 

as desvantagens decorrentes do seu uso. Desta forma, tendo em conta a natureza da nossa 

investigação, optámos por uma metodologia de self-report. Para tal, desenvolvemos um 

instrumento de avaliação da vinculação, através de procedimentos metodológicos que 

passaremos a descrever.  

Foram seguidos os seguintes passos:  

a) revisão da literatura acerca das teorias, dos testes e das escalas existentes;  

b) redacção dos itens tendo em conta a revisão da literatura efectuada, as teorias 

existentes na área, e a nossa concepção de vinculação;  

c) análise da distribuição dos itens;  

d) dimensionalidade e consistência interna; e 

e) análise factorial confirmatória. 

A elaboração dos itens da ARS baseou-se na revisão de literatura acerca do tema 

(Bartholomew & Shaver, 1998; Behrens & Lopez, 1998; Bradford & Lyddon, 1994; 

Brennan et al., 1998; Canavarro et al., 2006; Fraley & Spieker, 2003a, 2003b; Fraley, 
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Waller, et al., 2000; Lopez & Hsu, 2002; Moreira, 2006; Shaver et al., 2000; Takahashi & 

Sakamoto, 2000; Vivona, 2000) e das descrições de testes e escalas assim como das suas 

respectivas aferições e validações (Collins & Read, 1990; Bartholomew & Horowitz, 1991; 

Brennan et al., 1998; Fraley et al., 2000; Hazan & Shaver, 1987). A grande maioria dos 

itens foi traduzida de instrumentos já existentes, no entanto, outros foram fruto de autoria 

própria. Numa fase inicial, redigiram-se 35 itens. Após terem sido eliminados os itens 

redundantes e/ou repetidos, elaborou-se uma lista de 25 itens, formulados de forma a 

avaliar duas orientações interpessoais relativamente independentes subjacentes à 

organização da vinculação no adulto: o evitamento (E) e a ansiedade (A) (Simpson & 

Rholes, 1998) (cf. Tabela 25).  

 

Tabela 25 

Itens que compõem a ARS (1.ª versão) e dimensão a que pertencem 

Itens  

1. Raramente me preocupo com a possibilidade desta pessoa não gostar de mim. (item invertido) A 

2. Costumo discutir com esta pessoa os meus problemas e preocupações. (item invertido) E 

3. Costumo preocupar-me com a possibilidade desta pessoa não gostar verdadeiramente de mim. A 

4. Tenho facilidade em depender desta pessoa. (item invertido) E 

5. Não me sinto confortável a abrir-me para esta pessoa. E 

6. É relativamente fácil para mim tornar-me próxima desta pessoa. (item invertido) E 

7. Prefiro não mostrar a esta pessoa que me sinto em baixo. E 

8. Tenho medo que esta pessoa me abandone. A 

9. Falo sobre tudo com esta pessoa. (item invertido) E 

10. Raramente me preocupo com a possibilidade desta pessoa me deixar. (item invertido) A 

11. Recorro a esta pessoa para muitas coisas, incluindo conforto e tranquilização. (item invertido) E 

12. Sinto-me confortável a partilhar os meus pensamentos e sentimentos com esta pessoa. (item 
invertido) 

E 

13. Prefiro não me sentir muito próximo emocionalmente desta pessoa. E 

14. Sinto que esta pessoa não se quer tornar tão próxima de mim quanto eu gostaria. A 

15. Preocupo-me que esta pessoa não goste tanto de mim quanto eu gosto dela. A 

16. Sinto-me desconfortável quando esta pessoa se aproxima emocionalmente de mim. E 

17.  Ajuda-me recorrer a esta pessoa em tempos de crise. (item invertido) E 

18.  Não confio completamente nesta pessoa. A 

19. Preocupo-me em perder o amor desta pessoa. A 

20. Preocupo-me muito com a relação que mantenho com esta pessoa. A 

21. Tenho dificuldade em depender desta pessoa. E 

22. Preocupo-me frequentemente com a possibilidade desta pessoa me deixar. A 

23. Esta pessoa faz-me duvidar de mim próprio. (item invertido) A 

24. Costumo desejar que os sentimentos desta pessoa por mim fossem tão fortes quantos os meus 
por ela. 

A 

25.  Quando mostro os meus sentimentos, tenho medo que esta pessoa não sinta o mesmo por mim A 
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Para a realização do estudo piloto, a ARS foi aplicada a 20 estudantes 

universitários, que após o preenchimento da escala, foram questionados sobre: 

compreensão e pertinência das questões, facilidade e tempo de preenchimento. Todos os 

estudantes referiram boa compreensão e aceitação das questões apresentadas, com 

excepção do item 23. O tempo médio de realização foi de 10 minutos. Após análise dos 

resultados do estudo piloto, decidimos pela eliminação do item 23 nesta fase, submetendo 

o questionário (agora com 24 itens) a uma aplicação mais alargada, para uma análise mais 

consistente da sua aplicabilidade à população Portuguesa.  

 

2.4. Análise da distribuição dos itens 

Os resultados da análise de distribuição das respostas aos 24 itens que integram a 

ARS apresentam-se na Tabela 26. À semelhança do que aconteceu para o TOV-R e para a 

EMMBEP, os resultados da análise descritiva reportam-se à variabilidade e às medidas de 

tendência central dos itens da ARS (valores mínimos e máximos, 1.º e 3.º quartis, valores 

de moda e mediana).  

A análise dos resultados permite-nos referir que os valores mínimos e máximos nos 

itens oscilaram entre 1 e 7, os dois valores extremados da distribuição. No que diz respeito 

aos valores de moda e mediana, os valores encontrados oscilaram entre 1 e 7, sendo que 

em 10 dos itens, estes valores corresponderam aos valores mínimos extremos (itens 2, 6, 9, 

11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18). No que se refere ao 1.º quartil, os valores oscilaram entre 1 e 5, 

apesar de em 17 dos itens, o valor ser o mínimo. Relativamente ao 3.º quartil, os valores 

oscilaram entre 2 e 7, sendo que 13 dos itens apresentaram valores inferiores a 4. Estes 

factos evidenciam, assim uma maior concentração dos sujeitos da amostra junto dos 

valores mais baixos da distribuição, o que reflecte, em termos gerais, níveis reduzidos de 

evitamento e de ansiedade na relação com os outros. No entanto, e apesar das precauções 

óbvias que estes resultados sugerem (alguns itens apresentam pouca variabilidade), 

julgamos que esta situação se deve ao facto de a maioria dos sujeitos avaliados 

classificarem o seu estilo de vinculação como seguro, facto já identificado em estudos 

anteriormente realizados (Canavarro et al., 2006; Hazan & Shaver, 1987, 1990; Moreira et 

al., 2003).  
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Tabela 26 

Análise da distribuição das respostas aos itens da ARS (2.ª versão) 

Itens 
Valor 

mínimo 
Valor 

máximo 
Moda 1.º Quartil Mediana 3.º Quartil 

1 1 7 7 2 5 7 
2 (inv.) 1 7 1 1 1 2 
3 1 7 1 2 4 6 

4 (inv.) 1 7 1 1 3 4 

5 1 7 1 1 3 5 

6 (inv.) 1 7 1 1 1 2 

7 1 7 1 1 2 5 

8 1 7 7 3 6 7 
9 (inv.) 1 7 1 1 1 3 

10 (inv.) 1 7 7 2 5 7 

11 (inv.) 1 6 1 1 1 2 

12 (inv.) 1 7 1 1 1 2 

13 1 7 1 1 1 2 

14 1 7 1 1 1 3 

15 1 7 1 1 2 6 

16 1 7 1 1 1 2 

17 (inv.) 1 7 1 1 1 3 

18 1 7 1 1 1 2 

19 1 7 7 2 6 7 

20 1 7 7 5 6 7 

21 1 7 1 1 2 4 

22 1 7 1 2 4 6 

24 1 7 1 1 4 6 

25 1 7 1 1 2 4 

 

Com o objectivo de reforçar esta possível justificação para os dados observados, 

procedeu-se a uma análise de clusters, utilizando as dimensões Evitamento e Ansiedade, 

para classificar os indivíduos em estilos de vinculação. Realizou-se a análise de clusters, 

recorrendo ao método não hierárquico K-means (Johnson & Wichern, 2002). Para 

determinar a solução final de clusters, optou-se por uma divisão em quatro perfis, k = 4, no 

sentido de verificar a classificação em quatro categorias de Bartholomew (1990). Os 

resultados são apresentados na Tabela 27.  

 

Tabela 27 

Médias das dimensões da ARS para estilos de vinculação obtidos através da análise de clusters 

(k=4) 

 Clusters 
 Cluster 1 

42.65% 
Cluster 2 
24.26% 

Cluster 3 
14.71% 

Cluster 4 
18.38% 

Evitamento -.79 .95 -.63 .97 
Ansiedade -.62 -.55 1.12 1.12 
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 A análise da Tabela 27 permite referir que os clusters encontrados apresentam uma 

correspondência consistente com o modelo de Bartholomew (1990). Os indivíduos, 

pertencentes ao cluster 1 (42.65%), com valores reduzidos quer no evitamento, quer na 

ansiedade, os seguros; os indivíduos pertencentes ao cluster 2 (24.26%), com pontuações 

elevadas no evitamento e reduzidas na ansiedade, corresponderiam aos evitantes 

desligados; os indivíduos pertencentes ao cluster 3 (14.71%), com pontuações reduzidas 

no evitamento e elevadas na ansiedade, seriam classificados como os preocupados; e, os 

indivíduos pertencentes ao cluster 4 (18.38%), com pontuações elevadas no evitamento e 

na ansiedade, corresponderiam aos evitantes com medo. 

 Como seria de esperar e em concordância com estudos anteriores (Canavarro et al., 

2006; Hazan & Shaver, 1987, 1990; Moreira et al., 2003), verificou-se que é no perfil 

Seguros que se classifica a maior percentagem de indivíduos (quando comparado com os 

restantes perfis). 

 

2.5. Dimensionalidade e consistência interna 

À semelhança dos procedimentos utilizados no estudo da dimensionalidade e 

consistência interna do TOV-R e da EMMBEP, recorremos, no estudo da validade interna 

da ARS, ao modelo da análise factorial exploratória (método de Análise em Componentes 

Principais – ACP), com especificação de factores (Tabela 28).  

Com base nos critérios contemplados na apreciação das soluções factoriais, a 

solução seleccionada corresponde a uma estrutura de dois factores distintos, responsáveis 

por 44.91% da variância total. Na solução factorial encontrada, optou-se por eliminar o 

item 14 por apresentar saturações superiores a .40 em ambos os factores. 

Uma vez que, no estudo principal, se pretende que os participantes preencham este 

instrumento de avaliação separadamente para a mãe, o pai e outra pessoa significativa, 

optou-se por seleccionar os oito itens com saturações mais altas em cada um dos factores 

identificados para integrar a versão definitiva da ARS, de forma a facilitar o seu 

preenchimento pelos participantes. 

Assim, o Factor I (evitamento), responsável por 22.90% da variância, ficou 

constituído por 8 itens (2, 6, 7, 9, 11, 12, 16 e 21); e o Factor II (ansiedade), responsável 

por 22.01% da variância ficou também constituído por 8 itens (3, 8, 10, 15, 19, 20, 24 e 

25). Foram excluídos os itens 1, 4, 13, 17, 18 e 22.  
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Tabela 28 

Resultados da análise factorial da ARS (2.ª versão) 

  Factores 
 I II 
   

2 -.66  

4 -.50  

6 -.56  

7 .53  

9 -.74  

11 -.77  

12 -.81  

13 .46  

14 .49 (.43) 

16 .53  

17 -.50  

21 .74  

1  -.57 

3  .74 
8  .69 
10  .66 
15  .77 
18  .45 

19  .70 
20  .65 
22  .64 

24  .75 
25  .68 
% variância 22.90 22.01 

Valor próprio 6.19 5.04 

 

Definidos os factores e os itens que os integram, apresentamos, de seguida, os 

resultados da análise de consistência interna (alpha de Cronbach). Na Tabela 29 

apresentamos os resultados item a item em termos de coeficiente de correlação do item 

com o total da sub-escala (coeficiente corrigido) e o contributo do item para o alpha da 

sub-escala. 

Através da análise da Tabela 29, podemos constatar que as correlações item-total 

corrigido variaram entre .32 (item 16) e .72 (item 15), havendo portanto homogeneidade 

dos itens constituintes da escala.  

Relativamente à contribuição de cada item para o valor de alpha de Cronbach, é 

possível referir que os itens contribuíram de forma mais ou menos igual para o valor de 



 193 

alpha de Cronbach, já que as diminuições dos valores foram relativamente comparáveis à 

medida que os itens foram individualmente removidos da escala.  

 

Tabela 29 

Análise da consistência dos itens da ARS (versão definitiva) 

Factor I – Dimensão Evitamento 

Itens Correlações item-total corrigido 
Coeficientes alpha de Cronbach 

excluindo o item 
2 .58 .74 
6 .41 .77 
7 .44 .78 
9 .64 .73 
11 .67 .74 
12 .69 .73 
16 .32 .78 
21 .36 .78 
(alpha = .78)  
Factor II – Dimensão Ansiedade  

Itens Correlações item-total corrigido 
Coeficientes alpha de Cronbach 

excluindo o item 
3 .63 .84 
8 .60 .84 
10 .52 .85 
15 .72 .83 
19 .62 .84 
20 .48 .86 
24 .65 .84 
25 .61 .84 
(alpha = .86) 

 

Os valores de alpha de Cronbach encontrados para os factores (α = .78 para o 

evitamento e α = .86 para a ansiedade) são muito adequados, tendo em consideração o 

limite de adequabilidade (α = .70) apontado por Nunnally e Bernstein (1995).  

Os resultados relativos à validade convergente - discriminante do item são 

apresentados na Tabela 30. 

A observação da Tabela 30 mostra que o índice de discriminação de todos os itens é 

superior a 20 pontos entre a magnitude da correlação com a escala a que pertencem e a 

magnitude do valor da correlação com as outras escalas.  
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Tabela 30 

Validade convergente - discriminante dos itens da ARS 

Itens Evitamento Ansiedade 

2 .69** .05 

6 .54** .32 

7 .66** .21* 

9 .75** -.06 

11 .74** -.10 

12 .77** .01 

16 .48** .07 

21 .56** .04 

3 .06 .73** 
8 -.06 .71** 
10 -.10 .64** 
15 .14 .80** 
19 .02 .72** 
20 -.11 .59** 
24 .16 .76** 
25 .33** .71** 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01  

 

Na Tabela 31, apresentamos a matriz de correlações entre a nota da escala total e as 

notas das sub-escalas que compõem a ARS. 

 

Tabela 31 

Matriz de correlações entre a nota da escala total e as notas das sub-escalas que compõem a ARS 

 Evitamento Ansiedade 

Escala total .56** .87** 

Evitamento  .08 
** p ≤ .01 

  

Os resultados patentes na Tabela 31 mostram uma correlação positiva e baixa entre 

as dimensões da ARS, evitamento e ansiedade, o que sugere que as dimensões são 

independentes. Relativamente às correlações entre a nota da escala total e as notas das sub-

escalas, é possível referir que é a dimensão ansiedade a que melhor explica a vinculação (r2 

= .76).  
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2.6. Contributos da análise factorial confirmatória 

A ARS foi construída como uma escala de dois factores, pelo que utilizámos a 

metodologia de equações estruturais num modelo confirmatório de ordem 1 com 16 

variáveis observadas e 2 variáveis latentes ou factores (evitamento e ansiedade). A 

definição do modelo é apresentada na Figura 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diagrama do modelo confirmatório de ordem 1 de 16 variáveis observadas e 2 variáveis 

latentes – ARS.  

 

Os coeficientes estandardizados dos itens referentes aos 2 factores foram 

calculados, tendo-se verificado que todos eles são significativos (p < .001), evidenciando-

se a estrutura bidimensional (cf. Tabela 32). 

 

 

 

 

Evitamento 

Item 2 e2

,68 Item 6 e6

,51
Item 7 e7

,41

Item 9 e9,73

Item 11 e11
,83

Item 12 e12

,86

Item 16 e16

,36

Item 21 e21

,34 

Ansiedade 

Item 3 e3

,68 Item 8 e8

,59
Item 10 e10

,52 
Item 15 e15,83

Item 19 e19

,63

Item 20 e20

,48

Item 24 e24

,76 

Item 25 e25

,73

,06
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Tabela 32 

Coeficientes de regressão e % de variabilidade explicada dos itens da ARS 

Item  Factor Coeficiente de regressão % de variabilidade 

2 <--- Evitamento .69 46.92 

6 <--- Evitamento .52 26.52 

7 <--- Evitamento .41 16.73 

9 <--- Evitamento .73 53.58 

11 <--- Evitamento .83 68.56 

12 <--- Evitamento .86 74.13 

16 <--- Evitamento .37 13.32 

21 <--- Evitamento .34 11.63 

3 <--- Ansiedade .68 46.51 

8 <--- Ansiedade .59 35.05 

10 <--- Ansiedade .52 26.63 

15 <--- Ansiedade .83 68.39 

19 <--- Ansiedade .63 39.69 

20 <--- Ansiedade .48 22.56 

24 <--- Ansiedade .76 57.46 

25 <--- Ansiedade .73 52.71 

 

No que diz respeito à ansiedade, todos os coeficientes de regressão apresentam 

valores superiores a .50, o que é indicador de que este factor se manifesta de forma 

evidente através de todos os itens. A ansiedade explica desde 22.56% da variabilidade do 

item 20 a 68.39% do item 15. Em relação ao evitamento, verificamos que os itens 7, 16 e 

21 apresentam coeficientes de regressão inferiores a .50: .41, .37 e .34, respectivamente. 

Deste modo, o evitamento manifesta-se de forma pouco evidente através dos itens 

anteriormente referidos, deixando antever que ajustamento global do modelo aos dados 

poderá não ser muito satisfatório. Por outro lado, este factor reflecte-se de forma evidente e 

em alguns casos, fortemente, nos itens 2, 6, 9, 11 e 12. Assim, o evitamento explica desde 

26.52% do item 6 a 74.13% do item 12. 

Os indicadores de consistência interna utilizados (com base na metodologia das 

equações estruturais) foram: o alpha de Cronbach, a fiabilidade composta (F.C.) e a 

variância extraída (V.Ext). Todos os valores estão próximos ou acima dos desejáveis (α  > . 

60, F.C. > . 70 e V.Ext. > . 50) (cf. Tabela 33). 
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Tabela 33 

Indicadores de consistência interna (com base na metodologia das equações estruturais) da ARS 

 Evitamento Ansiedade 

α .78 .86 

F.C. .82 .86 

V.Ext. .39 .44 

 

Relativamente à validade discriminante dos factores, procedemos à comparação das 

variâncias extraídas de cada constructo com o quadrado do correspondente coeficiente de 

correlação (r2) entre os factores (Fornell & Larcker, 1981). Os resultados mostram que as 

V.Ext. superam o valor de (r2) para os constructos: evitamento e ansiedade (cf. Tabela 34).  

 

Tabela 34 

Correlações quadráticas entre os factores da ARS 

 Evitamento Ansiedade 

Evitamento .39  

Ansiedade .0036 .44 

Nota: Os elementos na diagonal principal correspondem à variância extraída (V.Ext.) para cada 
factor. Os restantes valores correspondem à correlação quadrática entre os factores. 

 

Os índices de ajustamento do modelo de 2 factores são apresentados na Tabela 35.  

 

Tabela 35 

Índices de ajustamento para o modelo de 2 factores da ARS; N = 146 

 Qui-quadrado CFI GFI NFI RMSEA 

6 factores 231.08 .85 .83 .77 .09 

Nota: CFI = Comparative Fit Índex; GFI = Goodness of Fit; NFI = Normed Fit Index; RMSEA = Root 

Mean Square Error of Approximation (Arbuckle & Wothke, 1999; Bentler, 1990).  

 

Os valores dos índices de ajustamento mostram que o modelo proposto (2 factores e 

16 variáveis observadas) apresenta um ajustamento pobre, dados os valores de referência 

apresentados no quadro anterior. 
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2.7. Síntese  

Com a análise da distribuição dos itens, o estudo da dimensionalidade e 

consistência interna e os contributos da análise factorial confirmatória, pretendemos 

analisar as características psicométricas da ARS, instrumento que desenvolvemos com o 

objectivo da operacionalização do constructo de vinculação. 

A este respeito, e em termos gerais, podemos referir que o instrumento sob análise 

parece apresentar características psicométricas aceitáveis em termos de validade e 

fidelidade. De forma concordante com os pressupostos subjacentes à construção do 

instrumento, a ARS parece apresentar uma estrutura bidimensional, responsável por 

44.91% da variância total. A análise factorial confirmatória efectuada apoia esta mesma 

estrutura de dois factores, embora tenhamos verificado um ajustamento pobre do modelo 

proposto. Verificámos que, se por um lado, o factor ansiedade se manifestava de forma 

evidente através de todos os itens que o constituíam, o mesmo não acontecia com o factor 

evitamento. Neste caso, constatou-se que o factor se manifestava de forma pouco evidente 

através dos itens 7 (“Prefiro não mostrar a esta pessoa que me sinto em baixo”), 16 

(“Sinto-me desconfortável quando esta pessoa se aproxima emocionalmente de mim”) e 21 

(“Tenho dificuldade em depender desta pessoa”). De qualquer forma e em virtude da 

relevância sob o ponto de vista teórico dos itens e do facto de serem representativos de 

situações que se pretendem avaliar, não patentes nos itens restantes do factor (itens 2, 6, 9, 

11 e 12), optou-se pela sua manutenção na escala. No que se refere à consistência interna, 

verificámos que os valores encontrados para os diversos indicadores analisados (alpha de 

Cronbach, fiabilidade composta e variância extraída) estão próximos ou acima dos 

desejáveis. 

Assim, e tendo em conta o carácter exploratório dos estudos psicométricos aqui 

apresentados, podemos afirmar que a ARS parece ser um instrumento adequado para 

avaliar a vinculação. Obviamente serão necessários mais estudos para aprofundar o 

conhecimento acerca das características psicométricas da escala, em particular da sua 

estrutura factorial e composição de cada factor. Ainda assim, parece-nos que este 

instrumento é suficientemente fiável para podermos prosseguir na investigação.  
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CAPÍTULO 6 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
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O presente capítulo é consagrado à apresentação e leitura dos resultados do estudo 

empírico por nós realizado. Numa primeira fase, começamos por apresentar a 

caracterização do estudante do 1.º ano da Universidade de Aveiro, no primeiro e segundo 

momentos de avaliação, relativamente às variáveis: optimismo disposicional, vinculação, 

suporte social, sintomatologia psicopatológica e bem-estar psicológico. Ainda nesta 

primeira fase, analisamos as relações entre as variáveis relacionadas com a situação de 

transição para o ensino superior e os indicadores de adaptação, procurando igualmente 

conhecer os perfis de adaptação nesta situação de transição. Numa segunda fase, damos a 

conhecer os resultados relativos à relação entre o optimismo disposicional, a 

sintomatologia psicopatológica, o bem-estar psicológico e o rendimento académico, nos 

dois momentos distintos de avaliação. Numa terceira fase, abordamos a relação entre a 

vinculação – com a mãe, com o pai e com outra pessoa significativa, a sintomatologia 

psicopatológica, o bem-estar psicológico e o rendimento académico, igualmente nos dois 

momentos de avaliação. Posteriormente, apresentamos os resultados referentes à relação 

entre o suporte social, a sintomatologia psicopatológica, o bem-estar psicológico e o 

rendimento académico, também no primeiro e segundo momentos de avaliação. Numa 

quinta fase, passamos a apresentar as variáveis preditoras da adaptação na transição para o 

ensino superior e, em seguida, finalizamos com a apresentação de resultados respeitantes 

ao poder mediador do suporte social.  

 

1. Caracterização do estudante do 1.º ano da Universidade de Aveiro 

1.1. 1.º momento de avaliação  

  Neste ponto, apresentamos os resultados referentes à caracterização do estudante do 

1.º ano da Universidade de Aveiro no que diz respeito às variáveis: optimismo 

disposicional, vinculação, suporte social, sintomatologia psicopatológica e bem-estar 

psicológico, no primeiro momento de avaliação. 

 

1.1.1. Optimismo disposicional  

Na Tabela 36 apresentamos a caracterização da nossa amostra relativamente ao 

optimismo disposicional, por sexo.  
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Tabela 36 

Diferenças entre os sexos ao nível do optimismo disposicional  

 Masculino Feminino  

 Média DP Média DP 
Teste t para amostras 

independentes 
N=66 N=238 

Optimismo Disposicional 
14.83 4.83 13.53 4.94 

 

1.90 n.s. 

n.s. não significativo 

 

Pela análise da Tabela 36, constatamos que não existem diferenças estatisticamente 

significativas entre os sexos relativamente ao optimismo disposicional. No entanto, 

devemos salientar que o valor de p obtido foi próximo do limiar de significância (p=.06), 

sendo o sexo masculino a apresentar valores de optimismo disposicional mais elevados.   

Com o objectivo de verificar a existência de diferenças estatisticamente 

significativas entre a nossa amostra (M = 13.78; DP = 4.94) e a amostra considerada na 

validação e adaptação do TOV-R (M = 14.87; DP = 4.77), realizámos um teste t para 

amostras independentes. O resultado confirmou a existência de diferenças estatisticamente 

significativas (t = -3.94; p ≤ .01), sendo que é a amostra do presente estudo que demonstra 

um valor de optimismo disposicional inferior. É importante referir que a amostra 

considerada na validação e adaptação do TOV-R, apesar de ser também composta por 

estudantes do ensino superior, apenas 20.90% destes frequentam o 1.º ano.   

 

1.1.2. Vinculação 

Na Tabela 37, apresentamos os resultados relativos à caracterização da amostra no 

que diz respeito à vinculação com a mãe, com o pai e com outra pessoa significativa.  

Como pode observar-se pela análise da Tabela 37, os valores médios obtidos para a 

dimensão ansiedade são superiores aos valores médios obtidos para a dimensão evitamento 

em todas as situações, excepto quando a figura relacional considerada é o pai.  

No que diz respeito às diferenças verificadas entre as figuras de vinculação 

consideradas, os resultados permitem verificar que, para o evitamento, o valor médio 

obtido para o pai é superior ao valor médio obtido para a mãe que, por sua vez é superior 

ao valor médio obtido para a outra pessoa significativa.  
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No que se refere à ansiedade, o anteriormente observado inverte-se, isto é, o valor 

médio obtido para a outra pessoa significativa é o mais elevado, seguindo-se o valor médio 

obtido para a mãe e, por último, o valor médio obtido para o pai.  

 

Tabela 37 

Médias e desvios-padrão do evitamento e da ansiedade 

 Média DP 

Mãe   

Evitamento 2.95 1.08 

Ansiedade 3.42 1.43 

Pai   

Evitamento 3.52 1.30 

Ansiedade  3.36 1.46 

Outra Pessoa Significativa   

Evitamento  2.18 .96 

Ansiedade  4.33 1.60 

Evitamento Global 2.86 .79 

Ansiedade Global 3.71 1.34 

  

No sentido de verificar a significância estatística destas diferenças, realizámos teste 

t para amostras emparelhadas, cujos resultados se encontram na Tabela 38. 

Os resultados patentes na Tabela 38 confirmaram a existência de diferenças 

estatisticamente significativas no evitamento, entre todas as figuras de vinculação 

consideradas, e na ansiedade, entre a mãe e a outra pessoa significativa e entre o pai e a 

outra pessoa significativa. 

No sentido de analisar a associação entre as dimensões de vinculação tendo em 

conta as diferentes figuras relacionais, utilizámos correlações de Pearson. Os resultados 

são apresentados na Tabela 39. 
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Tabela 38 

Diferenças entre as figuras relacionais relativamente ao evitamento e à ansiedade  

 
N Média DP 

Testes t para amostras 
emparelhadas 

2.95 1.09 Evitamento Mãe 

Evitamento Pai 
286 

3.53 1.30 
-7.44*** 

2.92 1.06 Evitamento Mãe 

Evitamento OPS 
284 

2.17 .97 
10.18*** 

3.52 1.30 Evitamento Pai 

Evitamento OPS 
281 

2.15 .95 
15.17*** 

3.41 1.45 Ansiedade Mãe 

Ansiedade Pai 
285 

3.37 1.48 
.76 n.s. 

3.44 1.46 Ansiedade Mãe 

Ansiedade OPS 
285 

4.32 1.61 
-11.13*** 

3.39 1.49 Ansiedade Pai 

Ansiedade OPS 
273 

4.34 1.62 
-11.12*** 

Nota: OPS = Outra Pessoa Significativa 

 *** p ≤ .001 n.s. não significativo 

 

Tabela 39 

Correlações entre o evitamento e a ansiedade  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

         

1. Evitamento Mãe 1 -.06 .38** -.11 .27** -.04 .77** -.10 

2. Ansiedade Mãe  1 .07 .79** -.05 .63** -.03 .91** 

3. Evitamento Pai   1 .03  .11 .16** .76** .11 

4. Ansiedade Pai    1 -.03 .60** -.05 .89** 

5. Evitamento OPS     1 -.07 .59** -.07 

6. Ansiedade OPS      1 .05 .85** 

7. Evitamento Global       1 -.01 

8. Ansiedade Global        1 

Nota: OPS = Outra Pessoa Significativa 
** p ≤ .01 

 

A análise dos dados patentes na Tabela 39 mostra a existência de correlações 

positivas e estatisticamente significativas entre as pontuações de evitamento obtidas para 

as diferentes figuras relacionais e para o evitamento global e entre as pontuações de 
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ansiedade obtidas para as diferentes figuras relacionais e para a ansiedade global (salienta-

se a excepção da correlação entre o evitamento pai e a ansiedade ops que apesar de baixa é 

estatisticamente significativa). 

Com o objectivo de identificar a outra pessoa significativa indicada pelos 

respondentes, era pedido que indicassem o tipo de vínculo que mantinham com essa pessoa 

(por exemplo: namorado(a), irmão(ã), etc). Os resultados são apresentados na Tabela 40. 

 

Tabela 40 

Distribuição da amostra em função da identificação da outra pessoa significativa 

 N % 

Namorado (a) 105 33.20 

Irmão (ã) 88 27.80 

Amigo (a) 87 27.50 

Outro 19 6.00 

 

 Os resultados apresentados na Tabela 40 mostram haver um ligeiro predomínio dos 

respondentes que indicaram o parceiro romântico como a outra pessoa significativa da sua 

vida, seguindo-se o irmão(ã) e o amigo(a).   

Na Tabela 41, apresentamos a caracterização da amostra relativamente à vinculação 

com a mãe, com o pai e com outra pessoa significativa, por sexo.  

Os resultados patentes na Tabela 41, confirmam a existência de diferenças 

estatisticamente significativas entre os sexos relativamente às dimensões evitamento mãe, 

evitamento ops e ao evitamento global. As pontuações dos homens foram superiores às 

pontuações das mulheres.  
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Tabela 41 

Diferenças entre os sexos ao nível do evitamento e da ansiedade 

 Masculino Feminino  

 
Média DP Média DP 

Testes t para amostras 
independentes 

N=66 N=233 
Evitamento Mãe 

3.54 .94 2.78 1.07 
5.60*** 

N=68 N=233 
Ansiedade Mãe 

3.09 1.22 3.50 1.49 
-2.42 n.s. 

N=65 N=230 
Evitamento Pai 

3.56 1.26 3.50 1.31 
.31 n.s. 

N=65 N=225 
Ansiedade Pai 

3.18 1.26 3.43 1.52 
-1.35 n.s. 

N=61 N=231 
Evitamento OPS 

2.47 .93 2.07 .93 
2.95*** 

N=60 N=228 
Ansiedade OPS 

3.88 1.54 4.46 1.60 
-2.53 n.s. 

N=58 N=211 
Evitamento Global 

3.16 .77 2.76 .78 
3.40*** 

N=58 N=205 
Ansiedade Global 

3.35 1.14 3.82 1.38 
-2.60 n.s. 

Nota: OPS = Outra Pessoa Significativa  
*** p≤ .001 n.s. não significativo 

  

 Seguidamente e tendo como objectivo a simplificação e consequente melhor 

entendimento dos resultados a apresentar posteriormente, recorremos à análise de clusters 

utilizando o método não hierárquico K-means (Johnson & Wichern, 2002) com vista à 

identificação de perfis relativamente à vinculação com a mãe, com o pai e com outra 

pessoa significativa e à vinculação global.  

 Assim, no mesmo sentido do realizado anteriormente, procedemos à 

estandardização de todas as variáveis antes de efectuarmos a análise de clusters. Para 

determinar a solução final de clusters, optou-se por uma divisão em quatro perfis, k = 4, no 

sentido de verificar a classificação em quatro categorias de Bartholomew (1990). Os 

resultados são apresentados nas Tabelas 42 a 45.  
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Tabela 42 

Análise de Clusters com base no evitamento e na ansiedade – vinculação à mãe 

 Clusters 
 Evitante Desligado 

(28.04%) 
Seguro 

(28.38%) 
Preocupado 
(21.96%) 

Evitante com Medo 
(21.62%) 

Evitamento .96 -.81 -.84 .77 
Ansiedade -.67 -.76 1.13 .81 

 

Tabela 43 

Análise de Clusters com base no evitamento e na ansiedade – vinculação ao pai 

 Clusters 
 Preocupado 

(18.34%) 
Evitante com Medo 

(18.34%) 
Seguro 

(39.79%) 
Evitante Desligado 

(23.53%) 
Evitamento -.60 .81 -.73 1.08 
Ansiedade 1.31 .97 -.64 -.66 

 

Tabela 44 

Análise de Clusters com base no evitamento e na ansiedade – vinculação a outra pessoa 

significativa 

 Clusters 
 Evitante Desligado 

(8.77%) 
Evitante com Medo 

(20.35%) 
Preocupado 
(36.14%) 

Seguro 
(34.74%) 

Evitamento 2.08 .79 -.61 -.33 
Ansiedade -.66 .55 .84 -1.04 

 

Tabela 45 

Análise de Clusters com base no evitamento e na ansiedade – vinculação global 

 Clusters 
 Preocupado 

(15.08%) 
Evitante com Medo 

(26.76%) 
Seguro 

(33.73%) 
Evitante Desligado 

(21.43%) 
Evitamento -.94 .51 -.71 1.13 
Ansiedade 1.34 .72 -.75 -.66 

 

 A análise das Tabelas 42 a 45 permite-nos referir que os Clusters encontrados, no 

que se refere à vinculação à mãe, ao pai, a outra pessoa significativa e à vinculação global, 

apresentam uma correspondência consistente com o modelo de Bartholomew (1990). Os 

indivíduos com valores reduzidos quer no evitamento, quer na ansiedade, são classificados 

como seguros; os indivíduos com valores elevados na ansiedade e valores reduzidos no 

evitamento, são classificados como preocupados; os indivíduos com valores elevados quer 

no evitamento, quer na ansiedade, são classificados como evitantes com medo; e os 
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indivíduos com valores elevados no evitamento e valores reduzidos na ansiedade, são 

classificados como evitantes desligados.  

 De realçar que, dependendo da figura relacional em causa (mãe, pai e outra pessoa 

significativa), a distribuição dos indivíduos pelos estilos de vinculação identificados 

(seguro, preocupado, evitante com medo e evitante desligado) é diferente (cf. Figura 12). 
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Figura 12. Distribuição dos indivíduos pelos estilos de vinculação consoante figura relacional 

considerada. 

 

Através da análise da Figura 12, podemos salientar que:  

1. É em relação ao pai que uma maior percentagem de indivíduos se classifica como 

seguros (39.79%), seguindo-se a outra pessoa significativa (34.74%) e por último a 

mãe (28.38%);  

2. É em relação à outra pessoa significativa que uma maior percentagem de indivíduos 

se classifica como preocupados (36.14%), seguindo-se a mãe (21.96%) e por 

último o pai (18.34%); 

3. No que refere aos indivíduos que se classificam como evitantes com medo a 

distribuição destes consoante a figura relacional considerada é similar, embora 

havendo um ligeiro predomínio para a mãe (21.62%), seguindo-se a outra pessoa 

significativa (20.35%) e finalmente o pai (18.34%);  
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4. É em relação à mãe que uma maior percentagem de indivíduos se classifica como 

evitantes desligados (28.04%), seguindo-se o pai (23.53%) e por último a outra 

pessoa significativa (8.77%). 

 

1.1.3. Suporte social  

 Na Tabela 46 apresentam-se os resultados referentes à caracterização da nossa 

amostra relativamente ao suporte social, por sexo. 

 

Tabela 46 

Diferenças entre os sexos ao nível do suporte social 

 Masculino Feminino  
 

Média DP Média DP 
Testes t para amostras 

independentes 

N=67 N=240 
Satisfação com Amigos 

18.61 3.54 18.83 3.65 
-.43 n.s. 

N=67 N=241 
Intimidade 

13.96 3.71 14.31 3.59 
-.70 n.s. 

N=66 N=242 
Satisfação com Família 

10.67 2.59 11.08 2.57 
-1.16 n.s. 

N=67 N=242 
Actividades Sociais 

8.63 2.83 8.49 2.78 
.35 n.s. 

N=66 N=237 
Suporte Social Total  51.76 10.13 52.70 9.51 -.70 n.s. 

n.s. não significativo 

 

 Os resultados patentes na Tabela 46 demonstram que, apesar do sexo feminino 

demonstrar valores mais elevados nas dimensões de suporte social (com excepção das 

actividades sociais) e no suporte social total, não se verificam diferenças estatisticamente 

significativas entre os sexos. 

 

1.1.4. Sintomatologia psicopatológica 

 Na Tabela 47 apresentamos a caracterização da amostra relativamente à 

sintomatologia psicopatológica, por sexo.  
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Tabela 47 

Diferenças entre os sexos ao nível da sintomatologia psicopatológica  – T1 

 Masculino Feminino  
 

Média DP Média DP 
Testes t para amostras 

independentes 

N=66 N=240 
Somatização 

.45 .61 .63 .59 
-2.16 n.s. 

N=67 N=237 
Obsessões-Compulsões 

1.34 .74 1.54 .69 
-2.05 n.s. 

N=66 N=239 
Sensibilidade Interpessoal 

.99 .92 1.09 .78 
-.89 n.s. 

N=66 N=238 
Depressão 

1.07 .89 1.25 .84 
-1.51 n.s. 

N=66 N=241 
Ansiedade 

.82 .77 1.18 .71 
-3.55*** 

N=65 N=242 
Hostilidade 

.89 .78 .98 .73 
-.93 n.s. 

N=67 N=241 
Ansiedade Fóbica 

.54 .66 .59 .60 
-.55 n.s. 

N=65 N=238 
Ideação Paranóide 

.98 .74 1.02 .74 
-.38 n.s. 

N=67 N=238 
Psicoticismo 

.95 .78 1.00 .72 
.51 n.s. 

N=61 N=214 
Índice Geral de Sintomas 

.83 .61 1.02 .58 
-2.22 n.s. 

*** p≤ .001 n.s. não significativo 

 

 Os resultados patentes na Tabela 47 indicam que não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os sexos em relação à sintomatologia psicopatológica, 

com excepção do que se verifica para a dimensão ansiedade, sendo o sexo feminino a 

apresentar valores mais elevados nesta dimensão. 

 Com o objectivo de melhor caracterizar os níveis de sintomatologia psicopatológica 

da nossa amostra, verificámos a existência de diferenças estatisticamente significativas 

entre a mesma e a população normal (Canavarro, 1999a). Os resultados são apresentados 

na Tabela 48. 

 Através da análise da Tabela 48, podemos referir que a nossa amostra, quando 

comparada com a população normal, apresenta níveis mais elevados em todas as 

dimensões de sintomatologia psicopatológica e no índice geral de sintomas, sendo que 

essas diferenças são estatisticamente significativas no que se refere às dimensões: 
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obsessões-compulsões, depressão, ansiedade, ansiedade fóbica e psicoticismo, e ao índice 

geral de sintomas.  

 

Tabela 48 

Diferenças entre a nossa amostra e a população normal ao nível da sintomatologia 

psicopatológica – T1 

 Amostra 1.º ano ES População normal  

 Média DP Média DP 
Testes t para amostras 

independentes 
Somatização .59 .59 .57 .92 .57 n.s. 

Obsessões-Compulsões 1.50 .71 1.29 .88 5.28*** 

Sensibilidade Interpessoal 1.07 .82 .96 .73 2.39 n.s. 

Depressão 1.21 .85 .89 .72 6.46*** 

Ansiedade 1.10 .73 .94 .77 3.78*** 

Hostilidade .96 .73 .89 .78 1.53 n.s. 

Ansiedade Fóbica .57 .61 .42 .66 4.50*** 

Ideação Paranóide 1.01 .74 1.06 .79 -1.23 n.s. 

Psicoticismo .99 .73 .67 .61 7.66*** 

Índice Geral de Sintomas .98 .59 .84 .48 4.01*** 
*** p ≤ .001 n.s. não significativo 

 

1.1.5. Bem-estar psicológico 

 Na Tabela 49, apresentamos a caracterização da amostra relativamente ao bem-

estar psicológico, por sexo.  

 Os resultados apresentados na Tabela 49 indicam que não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os sexos relativamente a nenhuma das dimensões de 

bem-estar e ao bem-estar total. 

 Com o objectivo de caracterizar de forma mais completa os níveis de bem-estar 

psicológico da nossa amostra, verificámos a existência de diferenças estatisticamente 

significativas entre a mesma e a população utilizada na adaptação da EMMBEP (Monteiro 

et al., 2006a). Apresentamos os resultados na Tabela 50. 

 A análise dos resultados patentes na Tabela 50 permite-nos referir que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre a nossa amostra e a população utilizada na 

adaptação da EMMBEP, em todas as dimensões de bem-estar consideradas (com excepção 
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da dimensão equilíbrio) e no bem-estar total. A nossa amostra demonstra os níveis de 

bem-estar mais reduzidos. 

 

Tabela 49 

Diferenças entre os sexos ao nível do bem-estar psicológico – T1 

 Masculino Feminino  
 

Média DP Média DP 
Testes t para amostras 

independentes 

N=68 N=237 
Felicidade 

27.62 6.71 25.91 6.02 
2.01 n.s. 

N=67 N=240 
Sociabilidade 

15.15 2.82 15.47 2.95 
-.79 n.s. 

N=68 N=240 
Controlo 

9.56 2.40 9.47 2.17 
.30 n.s. 

N=67 N=236 
Envolvimento Social 

9.76 2.24 10.27 2.13 
-1.70 n.s. 

N=64 N=243 
Auto-Estima 

13.23 3.00 13.14 2.64 
.26 n.s. 

N=62 N=242 
Equilíbrio 

10.56 2.14 11.35 2.23 
-2.48 n.s. 

N=57 N=221 
Bem-Estar Total 

86.28 16.73 85.50 14.83 
.34 n.s. 

n.s. não significativo 

  

Tabela 50 

Diferenças entre a nossa amostra e a amostra utilizada na adaptação da EMMBEP ao nível bem-

estar  psicológico – T1 

 Amostra 1.º ano ES Amostra EMMBEP  

 Média DP Média DP 
Testes t para amostras 

independentes 
Felicidade 26.30 6.21 28.65 6.08 -6.63*** 

Sociabilidade 15.38 2.91 16.00 2.88 -3.79*** 

Controlo 
9.47 2.23 10.34 2.32 -6.89*** 

Envolvimento Social 10.15 2.16 11.21 2.17 -8.63*** 

Auto-Estima 13.14 2.71 14.90 3.32 -11.43*** 

Equilíbrio  11.17 2.23 11.43 2.23 -2.00 n.s. 

Bem-Estar Total 85.61 15.21 92.79 15.01 -7.90*** 
*** p ≤ .001 n.s. não significativo 
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1.1.6. Variáveis relacionadas com a situação de transição para o ensino superior e 

sintomatologia psicopatológica 

 Neste ponto, analisa-se a influência das variáveis relacionadas com a situação de 

transição para o ensino superior na sintomatologia psicopatológica exibida no primeiro 

momento de avaliação. Assim, pesquisou-se a influência das variáveis: tipo de ensino, área 

de licenciatura, saída de casa dos pais, opção de entrada na instituição de ensino e opção de 

entrada no curso. 

 Uma análise de variância (ANOVA) mostrou existirem diferenças estatisticamente 

significativas nos quatro grupos de opção de entrada na instituição de ensino nas 

dimensões depressão e psicoticismo. Os resultados relativos à depressão são apresentados 

nas Tabelas 51 e 52 e os resultados relativos ao psicoticismo são apresentados nas Tabelas 

53 e 54.  

 

Tabela 51 

Médias e desvios-padrão da depressão nos grupos de opção de entrada na instituição de ensino 

 1.ª Opção 
(N=210) 

2.ª Opção 
(N=38) 

3.ª Opção 
(N=19) 

Outra Opção 
(N=31) 

 Média DP Média DP Média DP Média DP 

Depressão 1.13 .81 1.30 .88 1.68 1.06 1.25 .83 

 

 Para averiguar entre que grupos se verificaram as diferenças, efectuou-se o teste de 

LSD, cujos resultados se apresentam na Tabela 52. 

 

Tabela 52 

Teste de LSD para as diferenças entre os grupos de opção de entrada na instituição de ensino ao 

nível da depressão 

 1.ª vs. 2.ª 1.ª vs. 3.ª 1.ª vs. OO 2.ª vs. 3.ª 2.ª vs. OO 3.ª vs. OO 

Depressão -.18 n.s. -.56* -.13 n.s. -.38 n.s. -.05 n.s. .43 n.s. 

Nota: OO = Outra Opção 

* p ≤ .05 n.s. não significativo 

 

 Os dados da Tabela 52 revelam a existência de diferenças estatisticamente 

significativas entre o grupo da 1.ª opção e o grupo da 3.ª opção. Assim, verifica-se que, os 

estudantes que entraram na instituição de ensino que colocaram em 3.ª opção apresentam 
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níveis mais elevados de depressão do que os estudantes que entraram na instituição de 

ensino que colocaram em 1.ª opção.  

 

Tabela 53 

Médias e desvios-padrão do psicoticismo nos grupos de opção de entrada na instituição de ensino 

 1.ª Opção 
(N=21) 

2.ª Opção 
(N=38) 

3.ª Opção 
(N=19) 

Outra Opção 
(N=31) 

 Média DP Média DP Média DP Média DP 

Psicoticismo .91 .69 1.08 .81 1.37 .78 1.01 .70 

 

 Para averiguar entre que grupos se verificaram as diferenças, efectuou-se o teste de 

LSD, cujos resultados se apresentam na Tabela 54.  

 

Tabela 54 

Teste de LSD para as diferenças entre os grupos de opção de entrada na instituição de ensino ao 

nível do psicoticismo 

 1.ª vs. 2.ª 1.ª vs. 3.ª  1.ª vs. OO 2.ª vs. 3.ª 2.ª vs. OO 3.ª vs. OO 

Psicoticismo -.17 n.s. -.45* -.09 n.s. -.28 n.s. .08 n.s. .36 n.s. 

Nota: OO = Outra Opção  

* p ≤ .05  n.s. não significativo 

 

 De forma concordante com o verificado para a depressão, os dados da Tabela 54 

revelam a existência de diferenças estatisticamente significativas entre o grupo da 1.ª 

opção e o grupo da 3.ª opção. Assim, verifica-se que, os estudantes que entraram na 

instituição de ensino que colocaram em 3.ª opção apresentam níveis mais elevados de 

psicoticismo do que os estudantes que entraram na instituição de ensino que colocaram em 

1.ª opção.  

 

1.1.7. Variáveis relacionadas com a situação de transição para o ensino superior e 

bem-estar psicológico 

 Neste ponto, analisa-se a influência das variáveis relacionadas com a situação de 

transição para o ensino superior no bem-estar psicológico demonstrado no primeiro 

momento de avaliação. Assim, pesquisou-se a influência das variáveis: tipo de ensino, área 
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de licenciatura, saída de casa dos pais, opção de entrada na instituição de ensino e opção de 

entrada no curso. 

 Recorrendo ao mesmo tipo de análise (ANOVA), foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos de área de licenciatura no envolvimento 

social, e entre os grupos de opção de entrada no curso no controlo e na auto-estima. Nas 

Tabelas 55 e 56 apresentamos os resultados referentes ao envolvimento social, nas Tabelas 

57 e 58 apresentamos os resultados relativos ao controlo de si e dos acontecimentos, e nas 

Tabelas 59 e 60 apresentamos os resultados respeitantes à auto-estima.  

 

Tabela 55 

Médias e desvios-padrão do envolvimento social nos grupos de área de licenciatura 

 
Saúde 

(N=128) 
Letras 
(N=67) 

Ciências 
(N=21) 

Economia 
(N=30) 

Administração 
Pública, 
Design 
(N=29) 

Engenharias 
(N=27) 

 M DP M DP M DP M DP M DP M DP 

Envolvimento 
Social 

10.15 2.08 11.00 2.15 8.62 2.20 9.90 1.83 9.62 1.93 9.93 2.27 

 

 Para averiguar entre que grupos se verificaram as diferenças, efectuou-se o teste de 

LSD, cujos resultados se apresentam na Tabela 56. 

 Os dados da Tabela 56 revelam a existência de diferenças estatisticamente 

significativas entre as díades: saúde e ciências, letras e restantes grupos, ciências e 

economia e ciências e engenharias. Assim, verificamos que, os estudantes de saúde, 

quando comparados com os estudantes de ciências, apresentam níveis mais elevados de 

envolvimento social; os estudantes de letras, quando comparados com os estudantes das 

outras áreas de licenciatura, demonstram níveis mais elevados de envolvimento social; e, os 

estudantes de ciências, quando comparados com os estudantes de economia e de 

engenharias, apresentam níveis mais reduzidos de envolvimento social. 
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Tabela 56 

Teste de LSD para as diferenças entre os grupos de área de licenciatura ao nível do envolvimento 

social 

 Envolvimento Social 

Saúde vs. Letras -.85* 

Saúde vs. Ciências 1.53* 

Saúde vs. Economia .25 n.s. 

Saúde vs. Administração Pública, Design .53 n.s. 

Saúde vs. Engenharias .22 n.s. 

Letras vs. Ciências 2.38* 

Letras vs. Economia 1.10* 

Letras vs. Administração Pública, Design 1.38* 

Letras vs. Engenharias 1.07* 

Ciências vs. Economia -1.28* 

Ciências vs. Administração Pública, Design -1.00 n.s. 

Ciências vs. Engenharias -1.31* 

Economia vs. Administração Pública, Design .28 n.s. 

Economia vs. Engenharias -.03 n.s. 

Administração Pública, Design vs. Engenharias -.31 n.s. 
* p ≤ .05 n.s. não significativo 

 

Tabela 57 

Médias e desvios-padrão do controlo de si e dos acontecimentos nos grupos de opção de entrada 

no curso 

 1.ª opção 
(N=208) 

2.ª opção 
(N=52) 

3.ª opção 
(N=16) 

Outra Opção 
(N=29) 

 Média DP Média DP Média DP Média DP 

Controlo 9.74 2.06 8.81 2.35 8.44 2.68 9.62 2.29 

 

 Para averiguar entre que grupos se verificaram as diferenças, efectuou-se o teste de 

LSD, cujos resultados se apresentam na Tabela 58. 
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Tabela 58 

Teste de LSD para as diferenças entre os grupos de opção de entrada no curso ao nível do 

controlo de si e dos acontecimentos 

 1.ª vs. 2.ª 1.ª vs. 3.ª  1.ª vs. OO 2.ª vs. 3.ª 2.ª vs. OO 3.ª vs. OO 

Controlo .93* 1.30* .12 n.s. .37 n.s. -.81 n.s. -1.18 n.s. 

Nota: OO = Outra Opção  

* p ≤ .05 n.s. não significativo 

 

 Como se pode observar pela leitura da Tabela 58, existem diferenças 

estatisticamente significativas entre o grupo da 1.ª opção e os grupos da 2.ª e 3.ª opções. 

Assim, verificamos que, os estudantes que entraram no curso que colocaram em 1.ª opção 

demonstram níveis mais elevados de controlo de si e dos acontecimentos do que os 

estudantes que entraram no curso que colocaram em 2.ª e em 3.ª opções.   

 

Tabela 59 

Médias e desvios-padrão da auto-estima nos grupos de opção de entrada no curso 

 1.ª opção 
(N=209) 

2.ª opção 
(N=52) 

3.ª opção 
(N=15) 

Outra Opção 
(N=28) 

 Média DP Média DP Média DP Média DP 

Auto-Estima 13.47 2.69 12.40 3.04 12.40 2.06 12.75 2.05 

 

 Para averiguar entre que grupos se verificaram as diferenças, efectuou-se o teste de 

LSD, cujos resultados se apresentam na Tabela 60. 

 

Tabela 60 

Teste de LSD para as diferenças entre os grupos de opção de entrada no curso ao nível da auto-

estima 

 1.ª vs. 2.ª 1.ª vs. 3.ª  1.ª vs. OO 2.ª vs. 3.ª 2.ª vs. OO 3.ª vs. OO 

Auto-Estima 1.07* 1.07 n.s. .72 n.s. .00 n.s. -.35 n.s. -.35 n.s. 

Nota: OO = Outra Opção  

* p ≤ .05 n.s. não significativo 

 

 Através da análise da Tabela 60, observamos que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre o grupo da 1.ª opção e o grupo da 2.ª opção. Assim, 

constatamos que os estudantes que entraram no curso que colocaram em 1.ª opção, quando 
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comparados com os estudantes que entraram no curso que colocaram em 2.ª opção, 

demonstram níveis mais elevados de auto-estima.  

 

1.1.8. Perfis de adaptação na transição para o ensino superior  

 Neste ponto, descrevemos os resultados referentes aos diferentes perfis de 

adaptação encontrados no primeiro momento de avaliação da transição para o ensino 

superior. 

 Uma análise de Clusters não hierárquica (Maroco, 2003), mostrou três Clusters 

distintos de adaptação, tendo como base os indicadores utilizados para avaliar essa mesma 

adaptação: a sintomatologia psicopatológica e o bem-estar psicológico. Os resultados são 

apresentados na Tabela 61. 

 Seguindo as recomendações de Maroco (2003) e porque as variáveis não são todas 

avaliadas pela mesma escala de medida, antes de efectuarmos a análise de clusters 

procedemos à sua estandardização. Assim, os valores médios apresentados correspondem 

aos valores estandardizados e não aos valores encontrados e apresentados anteriormente.  

 

Tabela 61 

Análise de clusters com base na sintomatologia psicopatológica e no bem-estar psicológico – T1 

 Clusters 

 
Cluster 1 
(N=55) 

Cluster 2 
(N=102) 

Cluster 3 
(N=95) 

Somatização 1.29 -.59 -.16 
Obsessões-Compulsões 1.08 -.81 .08 
Sensibilidade Interpessoal 1.33 -.75 .01 
Depressão 1.17 -.81 .13 
Ansiedade 1.41 -.77 -.11 
Hostilidade 1.14 -.65 -.11 
Ansiedade Fóbica 1.12 -.51 -.26 

Ideação Paranóide 1.12 -.59 -.17 

Psicoticismo 1.31 -.74 -.02 
Índice Geral de Sintomas 1.52 -.81 -.05 

Felicidade -.64 .85 -.49 
Sociabilidade -.42 .57 -.24 
Controlo -.55 .60 -.39 
Envolvimento Social -.11 .55 -.43 
Auto-Estima -.56 .71 -.45 
Equilíbrio -.34 .52 -.25 
Bem-Estar Total -.58 .82 -.48 

 

 Pela leitura dos dados apresentados na Tabela 61, observamos três clusters distintos 

de adaptação: o Cluster 1, o Cluster 2 e o Cluster 3. 
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 O Cluster 1, composto por 55 estudantes, agrupa aqueles que apresentam níveis 

elevados de sintomatologia psicopatológica e níveis reduzidos de bem-estar psicológico. 

 O Cluster 2, composto por 102 estudantes, agrupa aqueles que apresentam níveis 

reduzidos de sintomatologia psicopatológica e níveis elevados de bem-estar psicológico. 

 O Cluster 3, composto por 95 estudantes, agrupa aqueles que apresentam níveis 

reduzidos de sintomatologia psicopatológica (inferiores aos verificados no Cluster 1 e 

superiores aos verificados no Cluster 2) e de bem-estar psicológico (inferiores aos 

verificados no Cluster 2 e superiores aos verificados no Cluster 1). 

 Os resultados parecem evidenciar o Cluster 1 como o grupo dos estudantes pior 

adaptados; o Cluster 2, como o grupo dos estudantes melhor adaptados; e, o Cluster 3, 

como o grupo dos estudantes medianamente adaptados.  

 De salientar que é o Cluster 2 que agrupa maior número de indivíduos, seguindo-se 

o Cluster 3, e, por último, o Cluster 1, o que parece sugerir que a grande maioria dos 

estudantes (78.17%) se adapta pelo menos medianamente à transição para o ensino 

superior (quando a adaptação é avaliada através da sintomatologia psicopatológica e do 

bem-estar psicológico). 

 Na Tabela 62, apresentamos os resultados referentes à capacidade discriminativa 

dos indicadores de adaptação utilizados na análise de clusters previamente efectuada. 

 De acordo com Maroco (2003), uma variável apresenta elevada capacidade 

discriminativa, quando a sua variabilidade entre os clusters é elevada (informação obtida 

através da Média dos Quadrados no Cluster), e a sua variabilidade dentro do cluster a que 

pertence é reduzida (informação obtida através da Média dos Quadrados no Erro).  

 Como se pode observar pela leitura da Tabela 62, a variável com maior capacidade 

discriminativa dos clusters é o índice geral de sintomas, seguido da ansiedade, 

psicoticismo, sensibilidade interpessoal e depressão.  

 É de destacar que, em termos gerais, a sintomatologia psicopatológica (dimensões e 

índice geral de sintomas) apresenta uma capacidade discriminativa dos clusters claramente 

superior ao bem-estar psicológico (dimensões e bem-estar total).  
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Tabela 62 

Capacidade discriminativa dos indicadores de adaptação utilizados na análise de clusters – T1 

  Cluster Erro  
  Média dos Quadrados gl Média dos Quadrados gl F 

Somatização 65.03 2 .52 249 125.80*** 

Obsessões-Compulsões 65.35 2 .49 249 134.49*** 

Sensibilidade Interpessoal 77.21 2 .43 249 180.88*** 

Depressão 71.72 2 .41 249 174.12*** 

Ansiedade 85.56 2 .34 249 251.64*** 

Hostilidade 57.44 2 .48 249 120.48*** 

Ansiedade Fóbica 50.73 2 .46 249 110.02*** 

Ideação Paranóide 53.42 2 .52 249 101.95*** 

Psicoticismo 74.49 2 .41 249 181.42*** 

Índice Geral de Sintomas 97.43 2 .22 249 435.16*** 

Felicidade 59.20 2 .56 249 106.02*** 

Sociabilidade 24.00 2 .78 249 30.75*** 

Controlo 33.67 2 .71 249 47.17*** 

Envolvimento Social 24.13 2 .82 249 29.36*** 

Auto-Estima 43.92 2 .67 249 65.59*** 

Equilíbrio 19.67 2 .85 249 23.23*** 

Bem-Estar Total 54.90 2 .54 249 100.93*** 
*** p ≤ .001 
 

1.2. 2.º momento de avaliação 

1.2.1. Sintomatologia psicopatológica 

 Na Tabela 63 apresentamos a caracterização da amostra relativamente à 

sintomatologia psicopatológica, por sexo.  

 Como é possível constatar pela análise dos resultados expressos na Tabela 63, 

apesar do sexo feminino apresentar valores mais elevados de sintomatologia 

psicopatológica do que o sexo masculino (com excepção do verificado na hostilidade), 

essas diferenças não são estatisticamente significativas.  

 De forma semelhante ao que aconteceu no primeiro momento de avaliação, também 

agora, verificámos a existência de diferenças estatisticamente significativas entre a 

presente amostra e a população normal (Canavarro, 1999a). Os resultados são apresentados 

na Tabela 64. 
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Tabela 63 

Diferenças entre os sexos ao nível da sintomatologia psicopatológica  – T2 

 Masculino Feminino  

 
Média DP Média DP 

Testes t para amostras 
independentes 

N=34 N=105 
Somatização 

.63 .53 1.01 2.83 
-.78 n.s. 

N=34 N=105 
Obsessões-Compulsões 

1.33 .77 1.46 .81 
-.84 n.s. 

N=34 N=105 
Sensibilidade Interpessoal 

.96 .77 1.19 .76 
-1.50 n.s. 

N=34 N=105 
Depressão 

1.01 .92 1.18 .79 
-1.03 n.s. 

N=34 N=104 
Ansiedade 

.82 .67 1.11 .69 
-2.15 n.s. 

N=33 N=105 
Hostilidade 

1.03 .89 1.02 .67 
-.09 n.s. 

N=34 N=102 
Ansiedade Fóbica 

.62 .62 .70 .67 
-.66 n.s. 

N=34 N=105 
Ideação Paranóide 

1.06 .82 1.07 .64 
-.09 n.s. 

N=34 N=105 
Psicoticismo 

.97 .82 1.00 .71 
-.18 n.s. 

N=33 N=101 
Índice Geral de Sintomas 

.96 .68 1.08 .71 
-.83 n.s. 

n.s. não significativo 

 

Tabela 64 

Diferenças entre a nossa amostra e a população normal ao nível da sintomatologia 

psicopatológica – T2 

 Amostra 1.º ano ES População normal  
 

Média DP Média DP 
Testes t para amostras 

independentes 
Somatização .91 2.47 .57 .92 1.64 n.s. 

Obsessões-Compulsões 1.43 .80 1.29 .88 2.11 n.s. 

Sensibilidade Interpessoal 1.13 .76 .96 .73 2.71 n.s. 

Depressão 1.14 .82 .89 .72 3.62*** 

Ansiedade 1.05 .70 .94 .77 1.82 n.s. 

Hostilidade 1.03 .73 .89 .78 2.14 n.s. 

Ansiedade Fóbica .68 .65 .42 .66 4.75*** 
Ideação Paranóide 1.07 .68 1.06 .79 .07 n.s. 

Psicoticismo .99 .73 .67 .61 5.24*** 

Índice Geral de Sintomas 1.05 .70 .84 .48 3.57*** 
*** p ≤ .001 n.s. não significativo 
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 Observando a Tabela 64, podemos constatar que o estudante da nossa amostra, 

quando comparado com a população normal, exibe valores mais elevados de 

sintomatologia psicopatológica. Essas diferenças são estatisticamente significativas ao 

nível da depressão, da ansiedade fóbica, do psicoticismo e do índice geral de sintomas.  

 

1.2.2. Bem-estar psicológico 

 Na Tabela 65 apresentamos a caracterização da amostra relativamente ao bem-estar 

psicológico, por sexo.  

 A leitura da Tabela 65 permite-nos verificar que, tal como aconteceu no 1.º 

momento de avaliação, não existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

sexos relativamente ao bem-estar psicológico. 

 

Tabela 65 

Diferenças entre os sexos ao nível do bem-estar psicológico – T2 

 Masculino Feminino  
 

Média DP Média DP 
Testes t para amostras 

independentes 

N=32 N=103 
Felicidade 

28.97 6.58 27.03 6.23 
1.52 n.s. 

N=33 N=104 
Sociabilidade 

14.64 2.55 14.20 2.83 
.79 n.s. 

N=32 N=104 
Controlo 

10.09 2.08 9.53 2.07 
1.35 n.s. 

N=33 N=104 
Envolvimento Social 

9.79 2.19 10.21 2.17 
-.98 n.s. 

N=33 N=104 
Auto-Estima 

13.48 2.98 13.25 2.68 
.43 n.s. 

N=33 N=104 
Equilíbrio 

10.58 2.46 11.16 2.32 
-1.25 n.s. 

N=31 N=103 
Bem-Estar Total 

87.06 15.62 85.91 15.93 
.36 n.s. 

n.s. não significativo 

 

 Mais uma vez, procurámos verificar a existência de diferenças estatisticamente 

significativas entre a nossa amostra e a população utilizada na adaptação da EMMBEP 

(Monteiro et al., 2006a). Os resultados são apresentados na Tabela 66. 
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Tabela 66 

Diferenças entre a nossa amostra e a amostra utilizada na adaptação da EMMBEP ao nível do 

bem-estar psicológico – T2 

 Amostra 1.º ano ES Amostra EMMBEP  

 
Média DP Média DP 

Testes t para amostras 
independentes 

Felicidade 27.43 6.36 28.65 6.08 -2.23 n.s. 

Sociabilidade 14.28 2.76 16.00 2.88 -7.32*** 

Controlo 9.64 2.08 10.34 2.32 -3.94*** 

Envolvimento Social 10.09 2.17 11.21 2.17 -6.03*** 

Auto-Estima 13.30 2.74 14.90 3.32 -6.86*** 

Equilíbrio  11.01 2.35 11.43 2.23 -2.05 n.s. 

Bem-Estar Total 86.04 15.82 92.79 15.01 -4.96*** 
*** p ≤ .001 n.s. não significativo 

 

 Os resultados apresentados na Tabela 66 indicam a existência de diferenças 

estatisticamente significativas entre a nossa amostra e a população utilizada na adaptação 

da EMMBEP, ao nível da sociabilidade, do controlo de si e dos acontecimentos, do 

envolvimento social, da auto-estima e do bem-estar total, sendo a nossa amostra que 

apresenta valores mais reduzidos. 

 

1.2.3. Rendimento académico 

 Na Tabela 67 apresentamos as medidas descritivas do rendimento académico 

(média, desvio-padrão, mínimo, máximo e percentis). 

 

Tabela 67 

Medidas descritivas do rendimento académico 

 Média DP Mínimo Máximo Percentis 

     25 50 75 

Rendimento Académico 12.23 2.76 2.20 16.00 11.00 13.00 14.00 

 

 Sendo que no presente estudo, o rendimento académico foi calculado de acordo 

com a fórmula: [(número de disciplinas realizadas no primeiro semestre/ número de 

disciplinas a realizar no primeiro semestre) × média obtida nas disciplinas realizadas no 
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primeiro semestre], a análise dos resultados patentes na Tabela 67 permite-nos referir que a 

média obtida (M=12.23) corresponde a um valor médio (já que o valor máximo de 

rendimento académico de acordo com a fórmula empregue seria 20). Apesar do valor 

mínimo observado ser bastante baixo (2.20), é de salientar que apenas 25% da amostra 

apresenta valores inferiores a 11 e que 75% apresenta valores inferiores a 14, o que parece 

ser indicador de que a amostra apresenta uma adaptação razoável do ponto de vista do 

rendimento académico.  

Seguidamente, apresentamos a caracterização da nossa amostra relativamente ao 

rendimento académico, por sexo. Os resultados apresentam-se na Tabela 68. 

 

Tabela 68 

Diferenças entre os sexos ao nível do rendimento académico 

 Masculino 
(N=34) 

Feminino 
(N=96) 

 

 
Média DP Média DP 

Teste t para amostras 
independentes 

Rendimento Académico 11.46 2.96 12.49 2.65 -1.88 n.s. 
n.s. não significativo 

 

 Como se pode constatar pela análise da Tabela 68, apesar do sexo feminino 

apresentar um valor médio de rendimento académico superior ao demonstrado pelo sexo 

masculino, essa diferença não é estatisticamente significativa.  

 

1.2.4. Variáveis relacionadas com a situação de transição para o ensino superior e 

sintomatologia psicopatológica  

 Neste ponto, analisa-se a influência das variáveis relacionadas com a situação de 

transição para o ensino superior na sintomatologia psicopatológica exibida no segundo 

momento de avaliação. Assim, pesquisou-se a influência das variáveis: tipo de ensino, área 

de licenciatura, saída de casa dos pais, opção de entrada na instituição de ensino e opção de 

entrada no curso. 

 A realização de testes t para amostras independentes mostrou existirem diferenças 

estatisticamente significativas nos dois grupos de tipo de ensino ao nível da sintomatologia 

psicopatológica (todas dimensões, exceptuando a somatização, e índice geral de sintomas) 

e uma análise de variância (ANOVA) revelou existirem diferenças estatisticamente 
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significativas nos quatro grupos de opção de entrada na instituição de ensino ao nível da 

somatização. Os resultados são apresentados nas Tabelas 69 a 71. 

 

Tabela 69 

Diferenças entre os grupos de tipo de ensino ao nível da sintomatologia psicopatológica 

 Universitário Politécnico  
 

Média DP Média DP 
Teste t para amostras 

independentes 
N=22 N=117 

Somatização 
1.34 .51 .83 2.69 

.87 n.s. 

N=22 N=117 
Obsessões-Compulsões 

2.24 .84 1.28 .70 
5.73** 

N=22 N=117 
Sensibilidade Interpessoal 

1.77 .55 1.01 .74 
5.60** 

N=22 N=117 
Depressão 

1.86 .73 1.01 .77 
4.81** 

N=22 N=116 
Ansiedade 

1.67 .56 .93 .66 
4.88** 

N=22 N=116 
Hostilidade 

1.81 .71 .88 .63 
6.20** 

N=20 N=116 
Ansiedade Fóbica 

1.33 .48 .57 .62 
5.24** 

N=22 N=117 
Ideação Paranóide 

1.74 .67 .94 .61 
5.49** 

N=22 N=117 
Psicoticismo 

1.72 .60 .85 .67 

 
5.60** 

N=20 N=114 
Índice Geral de Sintomas 

1.76 .53 .92 .65 
 

5.45** 
** p ≤ .01 n.s. não significativo 

  

 Pela análise da Tabela 69, verificamos que os estudantes do ensino universitário 

apresentam valores mais elevados de sintomatologia psicopatológica do que os estudantes 

do ensino politécnico. Essas diferenças são estatisticamente significativas ao nível de todas 

as dimensões (exceptuando a somatização) e ao nível do índice geral de sintomas. 

 

Tabela 70 

Médias e desvios-padrão da somatização nos grupos de opção de entrada na instituição de ensino 

 1.ª opção 
(N=79) 

2.ª opção 
(N=20) 

3.ª opção 
(N=13) 

Outra Opção 
(N=24) 

 Média DP Média DP Média DP Média DP 

Somatização .76 .69 .62 .73 2.95 7.82 .62 .49 
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 Para averiguar entre que grupos se verificaram as diferenças, efectuou-se o teste de 

LSD, cujos resultados se apresentam na Tabela 71. 

 

Tabela 71 

Teste de LSD para as diferenças entre os grupos de opção de entrada na instituição de ensino ao 

nível da somatização 

 1.ª vs. 2.ª 1.ª vs. 3.ª  1.ª vs. OO 2.ª vs. 3.ª 2.ª vs. OO 3.ª vs. OO 

Somatização .13 n.s. -2.19* .14 n.s. -2.32* .00 2.33* 

Nota: OO = Outra Opção 

* p ≤ .05 n.s. não significativo 

 

 Observando a Tabela 71, constatamos que existem diferenças estatisticamente 

significativas entre o grupo da 1.ª opção e o grupo da 3.ª opção, o grupo da 2.ª opção e o 

grupo da 3.ª opção e o grupo da 3.ª opção e o grupo da outra opção. Assim, verificamos 

que os estudantes que entraram na instituição de ensino que colocaram em 1.ª, 2.ª e outra 

opções, quando comparados com os estudantes que entraram no curso que colocaram em 3ª 

opção, demonstram níveis mais reduzidos de somatização.   

 

1.2.5. Variáveis relacionadas com a situação de transição para o ensino superior e 

bem-estar psicológico 

 Neste ponto, analisa-se a influência das variáveis relacionadas com a situação de 

transição para o ensino superior no bem-estar psicológico demonstrado no segundo 

momento de avaliação. Assim, pesquisou-se a influência das variáveis: tipo de ensino, área 

de licenciatura, saída de casa dos pais, opção de entrada na instituição de ensino e opção de 

entrada no curso. 

 Os testes t para amostras independentes e as análises de variância revelaram que 

não existem diferenças estatisticamente significativas a assinalar.  

 

1.2.6. Variáveis relacionadas com a situação de transição para o ensino superior e 

rendimento académico 

 Analisa-se, agora, a influência das variáveis relacionadas com a situação de 

transição para o ensino superior no rendimento académico obtido no segundo momento de 

avaliação. Assim, pesquisou-se a influência das variáveis: tipo de ensino, área de 
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licenciatura, saída de casa dos pais, opção de entrada na instituição de ensino e opção de 

entrada no curso. 

 Recorrendo à realização de um teste t para amostras independentes, verificamos a 

existência de diferenças estatisticamente significativas nos dois grupos de tipo de ensino ao 

nível do rendimento académico. Os resultados são apresentados na Tabela 72. 

 

Tabela 72 

Diferenças entre os grupos de tipo de ensino ao nível do rendimento académico  

 Universitário 
(N=22) 

Politécnico 
(N=107) 

 

 
Média DP Média DP 

Teste t para amostras 
independentes 

Rendimento Académico 10.44 4.17 12.64 2.20 -2.41* 
* p ≤ .05 

 

 Os dados da Tabela 72 revelam que são os estudantes que frequentam o ensino 

politécnico que apresentam melhor rendimento académico.  

 

1.2.7. Perfis de adaptação na transição para o ensino superior 

 Neste ponto, descrevemos os resultados referentes aos diferentes perfis de 

adaptação encontrados no segundo momento de avaliação da transição para o ensino 

superior. 

 Recorrendo ao mesmo tipo de análise anteriormente utilizada com vista à 

identificação de perfis de adaptação, a análise de clusters não hierárquica (Maroco, 2003), 

identificamos dois clusters distintos de adaptação, tendo como base os indicadores 

utilizados para avaliar essa mesma adaptação: a sintomatologia psicopatológica, o bem-

estar psicológico e o rendimento académico. Os resultados são apresentados na Tabela 73. 

 No mesmo sentido do realizado anteriormente, procedemos à estandardização de 

todas as variáveis antes de efectuarmos a análise de clusters.  
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Tabela 73 

Análise de clusters com base na sintomatologia psicopatológica, no bem-estar psicológico e no 

rendimento académico – T2 

 Clusters 

 
Cluster 1 
(N=59) 

Cluster 2 
(N=60) 

Somatização .06 -.02 

Obsessões-Compulsões .75 -.58 
Sensibilidade Interpessoal .78 -.61 

Depressão .79 -.65 

Ansiedade .78 -.60 

Hostilidade .65 -.56 

Ansiedade Fóbica .64 -.50 

Ideação Paranóide .72 -.57 

Psicoticismo .78 -.63 

Índice Geral de Sintomas .71 -.54 

Felicidade -.72 .59 

Sociabilidade -.69 .56 

Controlo  -.62 .48 

Envolvimento Social -.62 .56 

Auto-Estima -.61 .48 

Equilíbrio -.51 .40 

Bem-Estar Total -.76 .65 

Rendimento Académico -.26 .20 

 

 Como se pode observar pela leitura da Tabela 73, constatamos dois clusters 

distintos de adaptação: o Cluster 1 e o Cluster 2 (e não três Clusters como acontecia no 1.º 

momento de avaliação). 

 O Cluster 1, composto por 59 estudantes, agrupa aqueles que apresentam níveis 

elevados de sintomatologia psicopatológica e níveis reduzidos de bem-estar psicológico e 

de rendimento académico.  

 O Cluster 2, composto por 60 estudantes, agrupa aqueles que apresentam níveis 

reduzidos de sintomatologia psicopatológica e níveis elevados de bem-estar psicológico e 

de rendimento académico.  

 Desta forma, os resultados parecem sugerir que o Cluster 1 corresponde ao grupo 

de estudantes pior adaptados e que o Cluster 2 corresponde ao grupo de estudantes melhor 

adaptados.  

 A distribuição da amostra pelos dois clusters identificados é bastante equilibrada, o 

que indica que, neste segundo momento de avaliação, apenas cerca de metade da amostra 

se adapta bem à transição para o ensino superior, havendo uma outra metade que se adapta 
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mal a esta fase. De salientar ainda, que, neste momento de avaliação, não se identifica um 

grupo de estudantes medianamente adaptados, o que parece sugerir que os estudantes que 

num primeiro momento de avaliação, apresentavam uma adaptação mediana, neste 

segundo momento, tendem a agrupar-se nos dois clusters extremos.  

 Na Tabela 74, apresentamos os resultados referentes à capacidade discriminativa 

dos indicadores de adaptação utilizados na análise de clusters previamente efectuada.  

 Como se pode observar pela leitura da Tabela 74, a variável com maior capacidade 

discriminativa é a depressão, seguida do bem-estar total, psicoticismo, sensibilidade 

interpessoal e ansiedade. É interessante notar que neste segundo momento de avaliação, ao 

contrário do que acontece no primeiro momento de avaliação, a superioridade da 

sintomatologia psicopatológica (dimensões e índice geral de sintomas) relativamente ao 

bem-estar psicológico (dimensões e bem-estar total) em termos de capacidade 

discriminativa não é tão evidente, sendo mesmo o bem-estar total a segunda variável com 

maior poder discriminativo. De salientar ainda que, a somatização é a variável com menor 

poder discriminativo, sendo que a diferença entre os clusters ao nível desta dimensão não 

chega sequer a ser estatisticamente significativa. 

 

Tabela 74 

Capacidade discriminativa dos indicadores de adaptação utilizados na análise de clusters – T2 

  Cluster Erro  
  Média dos Quadrados gl Média dos Quadrados gl F 
Somatização .20 1 1.16 117 .17 n.s. 

Obsessões-Compulsões 52.58 1 .57 117 91.73*** 

Sensibilidade Interpessoal 57.63 1 .52 117 110.76*** 

Depressão 61.89 1 .48 117 128.30*** 

Ansiedade 56.62 1 .52 117 109.44*** 

Hostilidade 44.13 1 .67 117 65.58*** 

Ansiedade Fóbica 38.58 1 .70 117 55.20*** 

Ideação Paranóide 49.24 1 .56 117 88.48*** 

Psicoticismo 58.70 1 .52 117 113.80*** 

Índice Geral de Sintomas 46.31 1 .62 117 74.15*** 

Felicidade 51.51 1 .51 117 100.50*** 

Sociabilidade 46.66 1 .55 117 84.35*** 

Controlo 36.12 1 .67 117 54.33*** 

Envolvimento Social 41.71 1 .68 117 61.81*** 

Auto-Estima 35.40 1 .69 117 51.33*** 

Equilíbrio 24.54 1 .78 117 31.41*** 

Bem-Estar Total 58.81 1 .47 117 125.26*** 

Rendimento Académico 6.19 1 .98 117 6.33*** 
*** p ≤ .001 n.s. não significativo 
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2.1. Evolução da adaptação psicológica ao longo do semestre  

 Neste ponto, são exploradas as relações longitudinais entre as variáveis avaliadas 

no nosso estudo nos diferentes momentos temporais, procurando analisar o padrão dessas 

relações. Neste sentido, num primeiro momento, o nosso foco estará centrado na 

sintomatologia psicopatológica e, num segundo momento, no bem-estar psicológico. 

 

1.3.1. Sintomatologia psicopatológica 

 Para analisar as relações longitudinais da sintomatologia psicopatológica, 

realizaram-se teste t para amostras emparelhadas. Os resultados são apresentados na Tabela 

75.  

 

Tabela 75 

Evolução da sintomatologia psicopatológica do Tempo 1 para o Tempo 2 

 1.º momento de 

avaliação 

2.º momento de 

avaliação 
 

 
Média DP Média DP 

Testes t para amostras 
emparelhadas 

Somatização .54 .58 .91 2.47 -1.74 n.s. 

Obsessões-Compulsões 1.55 .74 1.44 .79 1.62 n.s. 

Sensibilidade Interpessoal 1.08 .78 1.11 .75 -.54 n.s. 

Depressão 1.22 .87 1.14 .82 1.11 n.s. 

Ansiedade 1.11 .72 1.05 .70 .97 n.s. 

Hostilidade .89 .64 1.03 .73 -2.53** 

Ansiedade Fóbica .53 .56 .68 .65 -2.96** 

Ideação Paranóide .94 .66 1.07 .68 -2.41** 

Psicoticismo 1.00 .74 .99 .73 .141 n.s. 

Índice Geral de Sintomas .97 .57 1.05 .69 -1.24 n.s. 
** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 Como se pode verificar pela análise da Tabela 75, apesar de existir um aumento dos 

valores, do primeiro para o segundo momento de avaliação, nas dimensões: somatização, 

sensibilidade interpessoal, hostilidade, ansiedade fóbica, ideação paranóide, e no índice 

geral de sintomas, essas diferenças são estatisticamente significativas apenas ao nível da 

hostilidade, ansiedade e ideação paranóide. É interessante referir que a par do aumento 

dos valores em diversas dimensões de sintomatologia psicopatológica e no índice geral de 
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sintomas, existe também diminuição em outras das dimensões (obsessões-compulsões, 

depressão, ansiedade e psicoticismo), o que sugere que, nem todas as dimensões de 

sintomatologia psicopatológica evoluem no mesmo sentido ao longo do 1.º semestre.  

 

1.3.2. Bem-estar psicológico 

 Para analisar as relações longitudinais do bem-estar psicológico, realizaram-se teste 

t para amostras emparelhadas. Os resultados são apresentados na Tabela 76. 

 Pela leitura da Tabela 76 é de destacar que existem diferenças estatisticamente 

significativas, do primeiro para o segundo momento de avaliação, ao nível da felicidade e 

da sociabilidade. Ao mesmo tempo que os valores de felicidade aumentam do primeiro 

para o segundo momento, os valores de sociabilidade diminuem.  

 Tal como acontece relativamente à sintomatologia psicopatológica, a evolução do 

bem-estar (dimensões e bem-estar total) ao longo do 1.º semestre não é linear. Apesar das 

diferenças não terem significância estatística, é de salientar que, enquanto os valores de 

controlo e auto-estima aumentam, os valores de envolvimento social, equilíbrio e bem-

estar total diminuem.  

 

Tabela 76 

Evolução do bem-estar psicológico do Tempo 1 para o Tempo 2 

 1.º momento de 
avaliação 

2.º momento de 
avaliação 

 

 Média DP Média DP 
Testes t para amostras 

emparelhadas 
Felicidade 26.53 6.35 27.49 6.34 -2.04* 

Sociabilidade 15.44 2.97 14.28 2.76 5.62** 

Controlo 9.50 2.17 9.64 2.09 -.91 n.s. 

Envolvimento Social 10.18 2.08 10.08 2.19 .54 n.s. 

Auto-Estima 12.99 2.71 13.30 2.76 -1.56 n.s. 

Equilíbrio 11.33 2.36 10.98 2.38 1.84 n.s. 

Bem-Estar Total 86.44 15.73 85.93 16.24 .46  n.s. 
* p ≤ .05 ** p ≤ .01  n.s. não significativo 
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2. Relação entre optimismo disposicional, sintomatologia psicopatológica, bem-estar 

psicológico e rendimento académico 

 Neste ponto, apresentamos os resultados referentes às relações entre o optimismo 

disposicional, a sintomatologia psicopatológica, o bem-estar psicológico e o rendimento 

académico, no primeiro e segundo momentos de avaliação. 

 

2.1. 1.º momento de avaliação  

2.1.1. Optimismo disposicional e sintomatologia psicopatológica 

 Os resultados relativos à relação entre o optimismo disposicional e a sintomatologia 

psicopatológica no primeiro momento de avaliação são apresentados na Tabela 77. 

 A análise da Tabela 77 indica que o optimismo disposicional se encontra 

negativamente correlacionado de forma estatisticamente significativa com a sintomatologia 

psicopatológica (dimensões e índice geral de sintomas). Deste modo, os estudantes que 

apresentam maior optimismo disposicional são aqueles que revelam níveis mais reduzidos 

de sintomatologia psicopatológica.  

 As correlações encontradas variam entre -.26 (ideação paranóide) e -.47 

(depressão), o que significa que o optimismo disposicional se correlaciona moderadamente 

com a sintomatologia psicopatológica (dimensões e índice geral de sintomas). 

 

Tabela 77 

Correlações entre o optimismo disposicional e a sintomatologia psicopatológica – T1 

 r de Pearson 
Somatização  -.28** 
Obsessões-Compulsões -.44** 
Sensibilidade Interpessoal -.38** 
Depressão -.47** 
Ansiedade -.41** 
Hostilidade -.28** 
Ansiedade Fóbica -.29** 
Ideação Paranóide -.26** 
Psicoticismo -.36** 
Índice Geral de Sintomas -.45** 

** p ≤ .01 
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2.1.2. Optimismo disposicional e bem-estar psicológico 

 Os resultados relativos à relação entre o optimismo disposicional e o bem-estar 

psicológico no primeiro momento de avaliação são apresentados na Tabela 78. 

 

Tabela 78 

Correlações entre o optimismo disposicional e o bem-estar psicológico – T1 

 r de Pearson 
Felicidade .45** 
Sociabilidade .35** 
Controlo .41** 
Envolvimento Social .25** 
Auto-Estima .47** 
Equilíbrio .18** 
Bem-Estar Total .48** 

** p ≤ .01 

 

 Os resultados apresentados na Tabela 78 demonstram que o optimismo 

disposicional se encontra positivamente correlacionado de forma estatisticamente 

significativa com o bem-estar psicológico (dimensões e bem-estar total). Assim, os 

estudantes que apresentam maior optimismo disposicional são aqueles que demonstram 

níveis mais elevados de bem-estar psicológico.  

 As correlações encontradas variam entre .18 (equilíbrio) e .48 (bem-estar total), 

sendo que, com excepção do verificado para o equilíbrio, todas as correlações são 

superiores a .25 (envolvimento social). Em termos gerais, podemos dizer que o optimismo 

disposicional se correlaciona moderadamente com o bem-estar psicológico (dimensões, 

com excepção do equilíbrio, e bem-estar total).  

 

2.2. 2.º momento de avaliação 

2.2.1. Optimismo disposicional e sintomatologia psicopatológica 

 Os resultados relativos à relação entre o optimismo disposicional e a sintomatologia 

psicopatológica no segundo momento de avaliação são apresentados na Tabela 79. 

 Os resultados apresentados na Tabela 79 indicam que o optimismo disposicional se 

encontra negativamente correlacionado de forma estatisticamente significativa com a 

sintomatologia psicopatológica (dimensões e índice geral de sintomas), com excepção da 
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somatização. Deste modo, os estudantes com maior optimismo disposicional são aqueles 

que apresentam níveis mais reduzidos de sintomatologia psicopatológica. 

 Podemos ainda referir que as correlações estatisticamente significativas encontradas 

variam entre -.26 (hostilidade) e -.42 (depressão), o que significa que o optimismo 

disposicional se correlaciona moderadamente com a sintomatologia psicopatológica 

(dimensões, com excepção da somatização, e índice geral de sintomas).  

 

Tabela 79 

Correlações entre o optimismo disposicional e a sintomatologia psicopatológica – T2 

 r de Pearson 

Somatização  -.03 

Obsessões-Compulsões -.38** 
Sensibilidade Interpessoal -.38** 
Depressão -.42** 
Ansiedade -.37** 
Hostilidade -.26** 
Ansiedade Fóbica -.37** 
Ideação Paranóide -.38** 
Psicoticismo -.39** 
Índice Geral de Sintomas -.37** 

** p ≤ .01 

 

2.2.2. Optimismo disposicional e bem-estar psicológico  

 Os resultados relativos à relação entre o optimismo disposicional e o bem-estar 

psicológico no segundo momento de avaliação são apresentados na Tabela 80. 

 

Tabela 80 

Correlações entre o optimismo disposicional e o bem-estar psicológico  – T2  

 r de Pearson 
Felicidade .39** 
Sociabilidade .40** 
Controlo .42** 
Envolvimento Social .41** 
Auto-Estima .43** 
Equilíbrio .19* 
Bem-Estar Total .44** 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 
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 Os resultados apresentados na Tabela 80 indicam a presença de correlações 

positivas e estatisticamente significativas entre o optimismo disposicional e todas as 

dimensões de bem-estar e o bem-estar total. Assim, os estudantes com maior optimismo 

disposicional são aqueles que apresentam valores mais elevados de bem-estar psicológico. 

 As correlações encontradas variam entre .19 (equilíbrio) e .44 (bem-estar total). Tal 

como acontece no primeiro momento de avaliação, também agora a correlação mais baixa 

verifica-se ao nível do equilíbrio, sendo que todas as outras são superiores a .39 

(felicidade). Assim, podemos referir que o optimismo disposicional se correlaciona 

moderadamente com o bem-estar (dimensões, com excepção do equilíbrio, e bem-estar 

total). 

 

2.2.3. Optimismo disposicional e rendimento académico 

 Os resultados relativos à relação entre o optimismo disposicional e o rendimento 

académico são apresentados na Tabela 81. 

 

Tabela 81 

Correlação entre o optimismo disposicional e o rendimento académico  

 r de Pearson 
Rendimento Académico .21* 

* p ≤ .05 

 

 A leitura da Tabela 81 permite-nos verificar uma correlação positiva e 

estatisticamente significativa entre o optimismo disposicional e o rendimento académico. 

Ou seja, os estudantes com maior optimismo disposicional são aqueles que demonstram 

melhor rendimento académico. 

 O valor de correlação encontrado permite ainda referir que a magnitude da 

associação existente entre o optimismo disposicional e o rendimento académico é baixa. 

 

3. Relação entre vinculação, sintomatologia psicopatológica, bem-estar psicológico e 

rendimento académico 

 Neste ponto, apresentamos os resultados referentes às relações entre a vinculação, a 

sintomatologia psicopatológica, o bem-estar psicológico e o rendimento académico, no 

primeiro e segundo momentos de avaliação. 
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3.1. 1.º momento de avaliação 

3.1.1. Vinculação e sintomatologia psicopatológica 

  Neste tópico, apresentamos os resultados relativos às relações entre a vinculação 

com a mãe, com o pai e com outra pessoa significativa e a vinculação global e a 

sintomatologia psicopatológica no primeiro momento de avaliação. 

 

3.1.1.1. Vinculação à mãe 

 Com o objectivo de verificar a existência de diferenças estatisticamente 

significativas entre os estilos de vinculação com a mãe ao nível da sintomatologia 

psicopatológica, realizámos ANOVAs, e de seguida testes de LSD no sentido de averiguar 

entre que grupos se verificaram as diferenças. Estes mesmos procedimentos estatísticos – 

ANOVAs e testes de LSD – serão utilizados e apresentados ao longo dos resultados 

referentes às relações entre a vinculação com a mãe, com o pai e com outra pessoa 

significativa e a vinculação global e a sintomatologia psicopatológica e o bem-estar, no 

primeiro e segundo momentos de avaliação. Verificámos a existência de diferenças 

estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação com a mãe em todas as 

dimensões de sintomatologia psicopatológica (com excepção das dimensões somatização e 

ideação paranóide) e no índice geral de sintomas. Os resultados são apresentados nas 

Tabelas 82 a 95.  

 

Tabela 82 

Médias e desvios-padrão da sensibilidade interpessoal nos estilos de vinculação – mãe  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F P 

Seguro 1.05 .79 

Preocupado 1.12 .80 

Evitante com Medo  1.33 .77 

Evitante Desligado .90 .85 

6.64 2.21 3.40 .02 
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Tabela 83 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – mãe ao nível da sensibilidade 

interpessoal 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  

Evitante com Medo  * n.s. - 
Evitante Desligado n.s. n.s. ** 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

Relativamente à sensibilidade interpessoal (cf. Tabelas 82 e 83) é possível referir 

que existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação: seguro 

/ evitante com medo e evitante com medo / evitante desligado. Os estilos de vinculação 

evitante com medo e evitante desligado são os que apresentam maior e menor sensiblidade 

interpessoal, respectivamente. O estilo de vinculação seguro apresenta um valor 

intermédio.  

 

Tabela 84 

Médias e desvios-padrão da depressão nos estilos de vinculação – mãe  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 1.08 .82 

Preocupado 1.36 .92 

Evitante com Medo  1.42 .75 

Evitante Desligado 1.09 .88 

6.56 2.19 3.05 .03 

 

Tabela 85 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – mãe ao nível da depressão 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado * -  
Evitante com Medo  * n.s. - 
Evitante Desligado n.s. n.s. * 

* p ≤ .05 n.s. não significativo 
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 Em relação à depressão (cf. Tabelas 84 e 85), podemos referir que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação: seguro / 

preocupado, seguro / evitante com medo e evitante com medo / evitante desligado. Os 

estilos de vinculação preocupado e evitante com medo são os que apresentam maiores 

valores de depressão, enquanto os estilos de vinculação seguro e evitante desligado são os 

que apresentam menores valores de depressão.  

 

Tabela 86 

Médias e desvios-padrão da ansiedade nos estilos de vinculação – mãe  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 1.10 .72 

Preocupado 1.21 .72 

Evitante com Medo  1.32 .74 

Evitante Desligado .88 .70 

7.61 2.54 4.88 .00 

 

Tabela 87 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – mãe ao nível da ansiedade 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  n.s. n.s. - 
Evitante Desligado n.s. ** ** 

** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 No que se refere à ansiedade (cf. Tabelas 86 e 87), observamos que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação preocupado / 

evitante desligado e evitante com medo / evitante desligado, sendo que é nos estilos de 

vinculação preocupado e evitante com medo que os valores de ansiedade são mais 

elevados. O estilo de vinculação evitante desligado é o que exibe o valor inferior nesta 

dimensão.  
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Tabela 88 

Médias e desvios-padrão da hostilidade nos estilos de vinculação – mãe  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .79 .63 

Preocupado .97 .74 

Evitante com Medo  1.17 .76 

Evitante Desligado 1.01 .78 

5.30 1.77 3.33 .02 

 

Tabela 89 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – mãe ao nível da hostilidade 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  ** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. n.s. n.s. 

** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 No que diz respeito à hostilidade (cf. Tabelas 88 e 89), indicamos que é entre os 

estilos de vinculação seguro / evitante com medo que encontramos diferenças 

estatisticamente significativas, sendo que é o estilo de vinculação evitante com medo que 

apresenta valores mais elevados nesta dimensão e é o estilo de vinculação seguro que 

apresenta os valores mais reduzidos.  

 

Tabela 90 

Médias e desvios-padrão da ansiedade fóbica nos estilos de vinculação – mãe  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .47 .59 

Preocupado .66 .63 

Evitante com Medo  .82 .65 

Evitante Desligado .49 .55 

5.65 1.88 5.20 .00 
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Tabela 91 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – mãe ao nível da ansiedade fóbica 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  ** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. n.s. ** 

** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 Relativamente à ansiedade fóbica (cf. Tabelas 90 e 91), podemos referir que as 

diferenças estatisticamente significativas encontradas se situam entre os estilos de 

vinculação seguro / evitante com medo e evitante com medo / evitante desligado. No 

mesmo sentido do que tem vindo a ser constatado, é o estilo de vinculação evitante com 

medo que apresenta valores mais elevados de ansiedade fóbica e são os estilos de 

vinculação seguro e evitante desligado que apresentam valores mais reduzidos na 

dimensão referida.  

 

Tabela 92 

Médias e desvios-padrão do psicoticismo nos estilos de vinculação – mãe  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .85 .72 

Preocupado 1.04 .71 

Evitante com Medo  1.25 .71 

Evitante Desligado .93 .71 

6.34 2.11 4.18 .01 

 

Tabela 93 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – mãe ao nível do psicoticismo 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  *** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. n.s. ** 

** p ≤ .01 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 
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 Em relação ao psicoticismo (cf. Tabelas 92 e 93), constatamos que as diferenças 

estatisticamente significativas residem entre os estilos de vinculação seguro / evitante com 

medo e evitante com medo / evitante desligado. Mais uma vez se verifica que é o estilo de 

vinculação evitante com medo que apresentam maiores pontuações ao nível do 

psicoticismo e que são os estilos de vinculação seguro e evitante desligado os que pontuam 

menos nesta dimensão.  

 

Tabela 94 

Médias e desvios-padrão do índice geral de sintomas nos estilos de vinculação – mãe 

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .93 .58 

Preocupado 1.05 .62 

Evitante com Medo  1.19 .57 

Evitante Desligado .87 .58 

3.71 1.24 3.58 .01 

 

Tabela 95 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – mãe ao nível do índice geral de 

sintomas 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  ** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. n.s. *** 

** p ≤ .01 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 

 

 Finalmente, no que se refere ao índice geral de sintomas (cf. Tabelas 94 e 95), 

verificamos que existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de 

vinculação seguro / evitante com medo e evitante com medo / evitante desligado. Mais 

uma vez se constata que é o estilo de vinculação evitante com medo que apresenta maior 

índice geral de sintomas e que são os estilos de vinculação seguro e evitante desligado que 

apresentam menores valores no índice considerado.  
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 Em síntese, no que diz respeito às relações existentes entre os estilos de vinculação 

com a mãe e a sintomatologia psicopatológica no primeiro momento de avaliação, 

podemos referir que: 

1. O estilo de vinculação evitante com medo é o que apresenta maiores índices de 

sintomatologia psicopatológica, em todas as dimensões e no índice geral de 

sintomas, seguido do estilo de vinculação preocupado (com excepção do verificado 

em relação à hostidade em que é o estilo de vinculação evitante desligado que se 

segue ao estilo de vinculação evitante com medo), não diferindo de forma 

estatisticamente significativa entre si; 

2. Os estilos de vinculação seguro e evitante desligado são aqueles que exibem 

menores valores de sintomatologia psicopatológica em todas as dimensões e no 

índice geral de sintomas (com excepção do verificado na dimensão hostilidade), 

não diferindo de forma estatisticamente significativa entre si; 

3. O estilo de vinculação seguro difere de forma estatisticamente significativa do 

estilo de vinculação evitante com medo em todas as dimensões (com excepção do 

verificado relativamente à ansiedade) e no índice geral de sintomas, e do estilo de 

vinculação preocupado ao nível da depressão; 

4. O estilo de vinculação evitante desligado difere de forma estatisticamente 

significativa do estilo de vinculação evitante com medo em todas as dimensões 

(com excepção do verificado relativamente à hostilidade) e no índice geral de 

sintomas, e do estilo de vinculação preocupado ao nível da ansiedade. 

  

3.1.1.2. Vinculação ao pai 

  No mesmo sentido do realizado anteriormente, apresentamos de seguida os 

resultados referentes às ANOVAs conduzidas com vista a identificar a existência de 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação com o pai ao nível 

da sintomatologia psicopatológica e os testes de LSD. Foram verificadas diferenças 

estatisticamente significativas ao nível de todas as dimensões e do índice geral de 

sintomas. Os resultados são apresentados nas Tabelas 96 a 115.  
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Tabela 96 

Médias e desvios-padrão da somatização nos estilos de vinculação – pai  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .45 .53 

Preocupado .74 .68 

Evitante com Medo  .74 .69 

Evitante Desligado .60 .52 

4.61 1.54 4.45 .01 

 

Tabela 97 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – pai ao nível da somatização  

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado *** -  
Evitante com Medo  *** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. n.s. n.s. 

*** p ≤ .001 n.s. não significativo 

 

 Relativamente à somatização (cf. Tabelas 96 e 97), indicamos que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 

preocupado e seguro / evitante com medo, sendo que são os estilos de vinculação 

preocupado e evitante com medo que apresentam maiores valores (e iguais) de 

somatização e é o estilo de vinculação seguro que apresenta menor valor na dimensão 

considerada.  

  

Tabela 98 

Médias e desvios-padrão das obsessões-compulsões nos estilos de vinculação – pai  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 1.38 .68 

Preocupado 1.67 .78 

Evitante com Medo  1.67 .69 

Evitante Desligado 1.47 .70 

4.81 1.60 3.20 .02 
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Tabela 99 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – pai ao nível das obsessões-

compulsões 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado ** -  
Evitante com Medo  ** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. n.s. n.s. 

** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 No que se refere às obsessões-compulsões (cf. Tabelas 98 e 99), podemos referir a 

existência de diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação 

seguro / preocupado e seguro / evitante com medo. No sentido do verificado em relação à 

somatização, são os estilos de vinculação preocupado e evitante com medo a apresentarem 

maiores (e iguais) valores de obsessões-compulsões e é o estilo de vinculação seguro que 

apresenta menor valor nesta dimensão.  

 

Tabela 100 

Médias e desvios-padrão da sensibilidade interpessoal nos estilos de vinculação – pai  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .85 .75 

Preocupado 1.29 .86 

Evitante com Medo  1.31 .86 

Evitante Desligado 1.11 .83 

10.97 3.66 5.59 .00 

 

Tabela 101 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – pai ao nível da sensibilidade 

interpessoal 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado ** -  
Evitante com Medo  ** n.s. - 
Evitante Desligado * n.s. n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 n.s. não significativo 
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 Em relação à sensibilidade interpessoal (cf. Tabelas 100 e 101), constatamos que 

existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 

preocupado, seguro / evitante com medo e seguro /evitante desligado, sendo que é o estilo 

de vinculação seguro que exibe a pontuação mais reduzida ao nível da sensibilidade 

interpessoal. Os estilos de vinculação preocupado, evitante com medo e evitante desligado 

demonstram valores elevados ao nível desta dimensão que não diferem de forma 

estatisticamente significativa entre si.  

 Relativamente à depressão (cf. Tabelas 102 e 103), verificamos a existência de 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 

preocupado, seguro / evitante com medo e seguro /evitante desligado, sendo que é o estilo 

de vinculação seguro que exibe a pontuação mais reduzida ao nível da depressão. Tal 

como aconteceu em relação à sensibilidade interpessoal, os estilos de vinculação 

preocupado, evitante com medo e evitante desligado demonstram os valores elevados, não 

diferindo de forma estatisticamente significativa entre si.  

 

Tabela 102 

Médias e desvios-padrão da depressão nos estilos de vinculação – pai  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .94 .79 

Preocupado 1.46 .95 

Evitante com Medo  1.55 .87 

Evitante Desligado 1.26 .73 

17.93 5.98 8.77 .00 

 

Tabela 103 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – pai ao nível da depressão 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado *** -  
Evitante com Medo  *** n.s. - 
Evitante Desligado ** n.s. n.s. 

** p ≤ .01 *** p ≤ .001 n.s. não significativo 
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 No que se refere à ansiedade (cf. Tabelas 104 e 105), é possível referir que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 

preocupado, seguro / evitante com medo e preocupado / evitante desligado. São os estilos 

de vinculação preocupado e evitante com medo que apresentam os valores mais elevados 

ao nível da ansiedade, sendo os estilos de vinculação seguro e evitante desligado os que 

demonstram os valores mais reduzidos na referida dimensão.  

 

Tabela 104 

Médias e desvios-padrão da ansiedade nos estilos de vinculação – pai  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .92 .68 

Preocupado 1.41 .81 

Evitante com Medo  1.29 .78 

Evitante Desligado 1.04 .70 

10.70 3.57 6.74 .00 

 

Tabela 105 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – pai ao nível da ansiedade 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado *** -  
Evitante com Medo  *** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. ** n.s. 

** p ≤ .01 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 

  

 No que concerne à hostilidade (cf. Tabelas 106 e 107), observamos que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 

preocupado, seguro / evitante com medo e evitante com medo / evitante desligado ao nível 

da hostilidade. Os estilos de vinculação preocupado e evitante com medo são os que 

exibem valores mais elevados de hostilidade, enquanto que os estilos de vinculação seguro 

e evitante desligado são os que demonstram valores mais reduzidos na dimensão 

considerada.  
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Tabela 106 

Médias e desvios-padrão da hostilidade nos estilos de vinculação – pai  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .81 .65 

Preocupado 1.09 .75 

Evitante com Medo  1.20 .88 

Evitante Desligado .92 .69 

6.47 2.16 4.09 .01 

 

Tabela 107 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – pai ao nível da hostilidade 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado * -  
Evitante com Medo  ** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. n.s. * 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 Em relação à ansiedade fóbica (cf. Tabelas 108 e 109), podemos referir a existência 

de diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 

preocupado e seguro / evitante com medo, sendo o estilo de vinculação seguro o que 

apresenta valores mais reduzidos de ansiedade fóbica. Os estilos de vinculação preocupado 

e evitante com medo são os que demonstram níveis mais elevados na dimensão apontada.  

 

Tabela 108 

Médias e desvios-padrão da ansiedade fóbica nos estilos de vinculação – pai  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .44 .57 

Preocupado .71 .66 

Evitante com Medo  .72 .67 

Evitante Desligado .60 .60 

4.30 1.44 3.84 .01 
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Tabela 109 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – pai ao nível da ansiedade fóbica 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado ** -  
Evitante com Medo  ** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. n.s. n.s. 

** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 Relativamente à ideação paranóide (cf. Tabelas 110 e 111), constatamos a 

existência de diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação 

seguro / preocupado e seguro / evitante com medo, sendo o estilo de vinculação seguro o 

que apresenta valores mais reduzidos na referida dimensão. Mais uma vez, são os estilos de 

vinculação preocupado e evitante com medo os que demonstram níveis mais elevados, 

agora relativamente à ideação paranóide.  

 

Tabela 110 

Médias e desvios-padrão da ideação paranóide nos estilos de vinculação – pai  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .88 .74 

Preocupado 1.18 .80 

Evitante com Medo  1.18 .65 

Evitante Desligado .94 .70 

5.21 1.74 3.28 .02 

 

Tabela 111 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – pai ao nível da ideação paranóide 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado ** -  
Evitante com Medo  * n.s. - 
Evitante Desligado n.s. n.s. n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 No que se refere ao psicoticismo (cf. Tabelas 112 e 113), afirmamos que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 
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preocupado, seguro / evitante com medo, preocupado / evitante desligado e evitante com 

medo / evitante desligado. Os estilos de vinculação preocupado e evitante com medo são 

os que exibem valores mais elevados de psicoticismo, enquanto que os estilos de 

vinculação seguro e evitante desligado são os que demonstram valores mais reduzidos na 

dimensão considerada.  

  

Tabela 112 

Médias e desvios-padrão do psicoticismo nos estilos de vinculação – pai  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .78 .69 

Preocupado 1.22 .81 

Evitante com Medo  1.29 .82 

Evitante Desligado .96 .61 

12.82 4.27 8.31 .00 

 

Tabela 113 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – pai ao nível do psicoticismo 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado *** -  
Evitante com Medo  *** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. * * 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 

  

 Finalmente, no que diz respeito ao índice geral de sintomas (cf. Tabelas 114 e 115), 

constatamos a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de 

vinculação seguro / preocupado e seguro / evitante com medo, sendo o estilo de vinculação 

seguro o que apresenta valores mais reduzidos neste índice. Mais uma vez, são os estilos 

de vinculação preocupado e evitante com medo os que demonstram níveis mais elevados, 

agora em relação ao índice geral de sintomas.   
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Tabela 114 

Médias e desvios-padrão do índice geral de sintomas nos estilos de vinculação – pai  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .81 .54 

Preocupado 1.18 .71 

Evitante com Medo  1.16 .60 

Evitante Desligado .97 .52 

6.62 2.21 6.54 .00 

 

Tabela 115 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – pai ao nível do índice geral de 

sintomas  

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado *** -  
Evitante com Medo  *** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. n.s. n.s. 

*** p ≤ .001 n.s. não significativo 

 

 Em síntese, podemos afirmar que, no que diz respeito às relações existentes entre os 

estilos de vinculação com o pai e a sintomatologia psicopatológica no primeiro momento 

de avaliação: 

1. Os estilos de vinculação evitante com medo e preocupado são os que demonstram 

níveis mais elevados de sintomatologia psicopatológica, apresentando até, em 

algumas situações, pontuações iguais (ao nível da somatização, das obsessões-

compulsões e da ideação paranóide), não diferindo de forma estatisticamente 

significativa entre si; 

2. O estilo de vinculação seguro é o que apresenta menores valores de sintomatologia 

psicopatológica (em todas as dimensões e no índice geral de sintomas), sendo 

sempre seguido do estilo de vinculação evitante desligado. Estes diferem de forma 

estatisticamente significativa apenas ao nível da sensibilidade interpessoal e da 

depressão; 
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3. O estilo de vinculação seguro difere de forma estatisticamente significativa dos 

estilos de vinculação evitante com medo e preocupado relativamente a todas as 

dimensões e ao índice geral de sintomas;  

4. O estilo de vinculação evitante desligado difere de forma estatisticamente 

significativa do estilo de vinculação evitante com medo ao nível da hostilidade e do 

índice geral de sintomas e do estilo de vinculação preocupado ao nível da 

ansiedade e do índice geral de sintomas.  

 

3.1.1.3. Vinculação a outra pessoa significativa 

  Neste ponto, apresentamos os resultados das ANOVAs conduzidas com o objectivo 

de identificar a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de 

vinculação com a outra pessoa significativa ao nível da sintomatologia psicopatológica e 

dos testes de LSD. Foram verificadas diferenças estatisticamente significativas ao nível de 

todas as dimensões e do índice geral de sintomas. Os resultados são apresentados nas 

Tabelas 116 a 135.  

 

Tabela 116 

Médias e desvios-padrão da somatização nos estilos de vinculação – ops  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .43 .50 

Preocupado .63 .54 

Evitante com Medo  .77 .71 

Evitante Desligado .60 .63 

4.59 1.53 4.70 .00 

 

Tabela 117 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – ops ao nível da somatização 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado ** -  
Evitante com Medo  *** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. n.s. n.s. 

** p ≤ .01 *** p ≤ .001 n.s. não significativo 
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 Em relação à somatização (cf. Tabelas 116 e 117), referimos que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 

preocupado e seguro / evitante com medo. Os estilos de vinculação preocupado e evitante 

com medo são os que exibem valores mais elevados de somatização, enquanto que o estilo 

de vinculação seguro é o que demonstra um nível mais reduzido na dimensão considerada.  

  

Tabela 118 

Médias e desvios-padrão das obsessões-compulsões nos estilos de vinculação – ops  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 1.34 .67 

Preocupado 1.53 .69 

Evitante com Medo  1.66 .72 

Evitante Desligado 1.65 .78 

4.66 1.55 3.20 .02 

 

Tabela 119 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – ops ao nível das obsessões-

compulsões 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  ** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. n.s. n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 No que diz respeito às obsessões-compulsões (cf. Tabelas 118 e 119), indicamos a 

existência de diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação 

seguro / evitante com medo. O estilo de vinculação evitante com medo é, mais uma vez, o 

que exibe valores mais elevados, agora de obsessões-compulsões, enquanto que o estilo de 

vinculação seguro é o que demonstra um nível mais reduzido na dimensão considerada. 
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Tabela 120 

Médias e desvios-padrão da sensibilidade interpessoal nos estilos de vinculação – ops  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F P 

Seguro .80 .80 

Preocupado 1.20 .81 

Evitante com Medo  1.24 .71 

Evitante Desligado 1.08 .86 

10.65 3.55 5.67 .00 

 

Tabela 121 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – ops ao nível da sensibilidade 

interpessoal 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado *** -  
Evitante com Medo  *** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. n.s. n.s. 

*** p ≤ .001 n.s. não significativo 

 

 Relativamente à sensibilidade interpessoal (cf. Tabelas 120 e 121), podemos referir 

que existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro 

/ preocupado e seguro / evitante com medo. É o estilo de vinculação seguro o que 

apresenta valores mais reduzidos e são os estilos de vinculação preocupado e evitante com 

medo os que demonstram níveis mais elevados ao nível da dimensão em consideração.  

  

Tabela 122 

Médias e desvios-padrão da depressão nos estilos de vinculação – ops  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .88 .73 

Preocupado 1.36 .85 

Evitante com Medo  1.44 .92 

Evitante Desligado 1.31 .89 

16.16 5.39 7.81 .00 
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Tabela 123 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – ops ao nível da depressão 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado *** -  
Evitante com Medo  *** n.s. - 
Evitante Desligado * n.s. n.s. 

* p ≤ .05 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 

  

 No que se refere à depressão (cf. Tabelas 122 e 123), referimos que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 

preocupado, seguro / evitante com medo e seguro / evitante desligado. O estilo de 

vinculação seguro demonstra os valores mais reduzidos de depressão e os estilos de 

vinculação preocupado, evitante com medo e evitante desligado os valores mais elevados 

na referida dimensão.  

 

Tabela 124 

Médias e desvios-padrão da ansiedade nos estilos de vinculação – ops  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .84 .64 

Preocupado 1.26 .74 

Evitante com Medo  1.26 .73 

Evitante Desligado 1.17 .81 

10.80 3.60 7.10 .00 

 

Tabela 125 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – ops ao nível da ansiedade 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado *** -  
Evitante com Medo  *** n.s. - 
Evitante Desligado * n.s. n.s. 

* p ≤ .05 *** p ≤ .001 n.s. não significativo 

 

 No mesmo sentido do verificado para a dimensão anterior, também em relação à 

ansiedade (cf. Tabelas 124 e 125), verificamos a existência de diferenças estatisticamente 
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significativas entre os estilos de vinculação seguro / preocupado, seguro / evitante com 

medo e seguro / evitante desligado. Mais uma vez, é o estilo de vinculação seguro que 

demonstra os valores mais reduzidos e os estilos de vinculação preocupado, evitante com 

medo e evitante desligado os valores mais elevados na referida dimensão.  

 

Tabela 126 

Médias e desvios-padrão da hostilidade nos estilos de vinculação – ops  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .75 .68 

Preocupado .97 .67 

Evitante com Medo  1.14 .75 

Evitante Desligado 1.31 .97 

9.12 3.04 5.88 .00 

 

Tabela 127 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – ops ao nível da hostilidade 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado * -  
Evitante com Medo  *** n.s. - 
Evitante Desligado *** * n.s. 

* p ≤ .05 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 

 

 No que respeita à hostilidade (cf. Tabelas 126 e 127), observamos que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 

preocupado, seguro / evitante com medo, seguro / evitante desligado e preocupado / 

evitante desligado. O estilo de vinculação seguro continua a ser o estilo de vinculação com 

valores mais reduzidos embora surja agora o estilo de vinculação evitante desligado como 

aquele que apresenta valores mais elevados (e não o evitante com medo). O estilo de 

vinculação preocupado difere de forma estatisticamente significativa quer, do estilo de 

vinculação seguro (apresentando valores mais elevados de hostilidade que este), quer, do 

estilo de vinculação evitante desligado (apresentando valores mais reduzidos de hostilidade 

que este).  
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Tabela 128 

Médias e desvios-padrão da ansiedade fóbica nos estilos de vinculação – ops  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F P 

Seguro .40 .48 

Preocupado .67 .65 

Evitante com Medo  .73 .63 

Evitante Desligado .65 .64 

5.48 1.83 5.31 .00 

 

Tabela 129 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – ops ao nível da ansiedade fóbica  

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado *** -  
Evitante com Medo  *** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. n.s. n.s. 

*** p ≤ .001 n.s. não significativo 

 

 Em relação à ansiedade fóbica (cf. Tabelas 128 e 129), notamos que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 

preocupado e seguro / evitante com medo. É o estilo de vinculação seguro que apresenta 

valores mais reduzidos de ansiedade fóbica e são os estilos de vinculação preocupado e 

evitante com medo os que demonstram valores mais elevados na dimensão em 

consideração.  

 

Tabela 130 

Médias e desvios-padrão da ideação paranóide nos estilos de vinculação – ops  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .83 .78 

Preocupado 1.04 .69 

Evitante com Medo  1.20 .71 

Evitante Desligado 1.11 .79 

5.48 1.83 3.35 .02 
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Tabela 131 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – ops ao nível da ideação 

paranóide 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado * -  
Evitante com Medo  ** n.s. - 
Evitante Desligado * n.s. n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 Relativamente à ideação paranóide (cf. Tabelas 130 e 131), podemos referir que 

existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 

preocupado, seguro / evitante com medo e seguro / evitante desligado. É o estilo de 

vinculação seguro o que apresenta valores mais reduzidos e são os estilos de vinculação 

preocupado, evitante com medo e evitante desligado os que demonstram níveis mais 

elevados ao nível da dimensão em consideração.  

 

Tabela 132 

Médias e desvios-padrão do psicoticismo nos estilos de vinculação – ops  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .69 .59 

Preocupado 1.11 .73 

Evitante com Medo  1.24 .75 

Evitante Desligado 1.10 .79 

14.36 4.79 9.95 .00 

 

Tabela 133 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – ops ao nível do psicoticismo 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado *** -  
Evitante com Medo  *** n.s. - 
Evitante Desligado ** n.s. n.s. 

** p ≤ .01 *** p ≤ .001 n.s. não significativo 
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 No que diz respeito ao psicoticismo (cf. Tabelas 132 e 133), verificamos a 

existência de diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação 

seguro / preocupado, seguro / evitante com medo e seguro / evitante desligado. Mais uma 

vez, é o estilo de vinculação seguro que demonstra os valores mais reduzidos e os estilos 

de vinculação preocupado, evitante com medo e evitante desligado os valores mais 

elevados na referida dimensão. 

 

Tabela 134 

Médias e desvios-padrão do índice geral de sintomas nos estilos de vinculação – ops  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .77 .53 

Preocupado 1.08 .58 

Evitante com Medo  1.14 .60 

Evitante Desligado 1.05 .66 

6.49 2.17 6.58 .00 

 

Tabela 135 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – ops ao nível do índice geral de 

sintomas  

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado *** -  
Evitante com Medo  *** n.s. - 
Evitante Desligado * n.s. n.s. 

* p ≤ .05 *** p ≤ .001 n.s. não significativo 

  

 Por último, em relação ao índice geral de sintomas (cf. Tabelas 134 e 135), 

indicamos que existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de 

vinculação seguro / preocupado, seguro / evitante com medo e seguro / evitante desligado. 

No sentido do verificado em dimensões anteriores, é o estilo de vinculação seguro que 

demonstra os valores mais reduzidos e os estilos de vinculação preocupado, evitante com 

medo e evitante desligado os valores mais elevados no índice referido. 
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 Sintetizando, no que diz respeito às relações existentes entre os estilos de 

vinculação com a outra pessoa significativa e a sintomatologia psicopatológica no primeiro 

momento de avaliação, podemos afirmar que: 

1. O estilo de vinculação evitante com medo é o que demonstra níveis mais elevados 

de sintomatologia psicopatológica, em todas dimensões (excepto ao nível da 

hostilidade em que é o estilo de vinculação evitante desligado que apresenta maior 

valor) e no índice geral de sintomas, seguido do estilo de vinculação preocupado 

(na ansiedade apresentam mesmo valores iguais) ou do estilo de vinculação 

evitante desligado. Com excepção do verificado ao nível da hostilidade, os estilos 

de vinculação referidos não diferem de forma estatisticamente significativa entre si; 

2. O estilo de vinculação seguro é o que apresenta menores valores de sintomatologia 

psicopatológica, em todas as dimensões e no índice geral de sintomas; 

3. O estilo de vinculação seguro difere de forma estatisticamente significativa dos 

restantes estilos de vinculação na quase totalidade dos indicadores avaliados 

(depressão, ansiedade, hostilidade, ideação paranóide, psicoticismo e índice geral 

de sintomas). No que se refere à somatização, sensibilidade interpessoal e 

ansiedade fóbica, difere de forma estatisticamente significativas apenas dos estilos 

de vinculação evitante com medo e preocupado e em relação às obsessões-

compulsões, as diferenças limitam-se ao estilo de vinculação evitante com medo.  

 

3.1.1.4. Vinculação global 

  Neste ponto, apresentamos os resultados das ANOVAs conduzidas com o objectivo 

de identificar a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de 

vinculação global ao nível da sintomatologia psicopatológica e dos testes de LSD. Foram 

verificadas diferenças estatisticamente significativas ao nível de todas as dimensões e do 

índice geral de sintomas. Os resultados são apresentados nas Tabelas 136 a 155.  
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Tabela 136 

Médias e desvios-padrão da somatização nos estilos de vinculação - global 

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F P 

Seguro .46 .56 

Preocupado .64 .56 

Evitante com Medo  .81 .65 

Evitante Desligado .45 .45 

6.26 2.09 6.41 .00 

 

Tabela 137 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível da somatização 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  *** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. n.s. *** 

*** p ≤ .001  n.s. não significativo 

  

 No que diz respeito à somatização (cf. Tabelas 136 e 137), podemos referir que 

existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 

evitante com medo e evitante com medo / evitante desligado. É o estilo de vinculação 

seguro o que apresenta valores mais reduzidos e são os estilos de vinculação preocupado e 

evitante com medo os que demonstram níveis mais elevados ao nível da dimensão em 

consideração.  

 

Tabela 138 

Médias e desvios-padrão das obsessões-compulsões nos estilos de vinculação – global 

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 1.33 .69 

Preocupado 1.57 .76 

Evitante com Medo  1.76 .69 

Evitante Desligado 1.42 .67 

7.87 2.62 5.41 .00 
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Tabela 139 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível das obsessões-

compulsões 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  *** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. n.s. ** 

** p ≤ .01 * **p ≤ .001 n.s. não significativo 

 

 Relativamente à dimensão obsessões-compulsões (cf. Tabelas 138 e 139), 

observamos a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de 

vinculação seguro / evitante com medo e evitante com medo / evitante desligado, sendo os 

estilos de vinculação seguro e evitante desligados que demonstram níveis mais reduzidos 

de obsessões-compulsões e o estilo de vinculação evitante com medo o que apresenta 

valores mais elevados na referida dimensão. 

 

Tabela 140 

Médias e desvios-padrão da sensibilidade interpessoal nos estilos de vinculação – global 

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F P 

Seguro .84 .79 

Preocupado 1.22 .84 

Evitante com Medo  1.38 .77 

Evitante Desligado .88 .78 

14.02 4.67 7.43 .00 

 

Tabela 141 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível da sensibilidade 

interpessoal  

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado ** -  
Evitante com Medo  *** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. * *** 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 *** p ≤ .001 n.s. não significativo 
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 No que concerne à sensibilidade interpessoal (cf. Tabelas 140 e 141), podemos 

referir que existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação 

seguro / preocupado, seguro / evitante com medo, preocupado / evitante desligado e 

evitante com medo / evitante desligado, sendo os estilos de vinculação seguro e evitante 

desligados que demonstram níveis mais reduzidos de sensibilidade interpessoal e os estilo 

de vinculação preocupado e evitante com medo que apresentma valores mais elevados na 

referida dimensão. 

 

Tabela 142 

Médias e desvios-padrão da depressão nos estilos de vinculação – global  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .93 .79 

Preocupado 1.32 .91 

Evitante com Medo  1.59 .87 

Evitante Desligado 1.14 .74 

17.76 5.92 8.69 .00 

 

Tabela 143 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível da depressão 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado ** -  
Evitante com Medo  *** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. n.s. *** 

** p ≤ .01 *** p ≤ .001 n.s. não significativo 

  

 Relativamente à depressão (cf. Tabelas 142 e 143), notamos a existência de 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 

preocupado, seguro / evitante com medo e evitante com medo / evitante desligado, sendo o 

estilo de vinculação seguro que apresenta níveis mais reduzidos de depressão e os estilos 

de vinculação preocupado e evitante com medo os que apresentam valores mais elevados 

na referida dimensão. 
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Tabela 144 

Médias e desvios-padrão da ansiedade nos estilos de vinculação – global  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .94 .66 

Preocupado 1.32 .76 

Evitante com Medo  1.37 .76 

Evitante Desligado .87 .66 

12.22 4.07 8.12 .00 

 

Tabela 145 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível da ansiedade 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado ** -  
Evitante com Medo  *** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. *** *** 

** p ≤ .01 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 

 

 No que se refere à ansiedade (cf. Tabelas 144 e 145), observamos que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 

preocupado, seguro / evitante com medo, preocupado / evitante desligado e evitante com 

medo / evitante desligado. Os estilos de vinculação seguro e evitante desligado apresentam 

os valores mais reduzidos, enquanto os estilos de vinculação preocupado e evitante com 

medo apresentam os valores mais elevados na dimensão em análise.  

 

Tabela 146 

Médias e desvios-padrão da hostilidade nos estilos de vinculação – global 

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .75 .64 

Preocupado .99 .71 

Evitante com Medo  1.18 .75 

Evitante Desligado .97 .80 

7.39 2.46 4.76 .00 
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Tabela 147 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível da hostilidade 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  *** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. n.s. n.s. 

*** p ≤ .001 n.s. não significativo 

 

 Relativamente à hostilidade (cf. Tabelas 146 e 147), constatamos que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / evitante 

com medo, sendo que é o estilo de vinculação seguro que apresenta níveis mais reduzidos 

de hostilidade e é o estilo evitante com medo que apresenta valores mais elevados na 

dimensão em causa.  

 

Tabela 148 

Médias e desvios-padrão da ansiedade fóbica nos estilos de vinculação – global  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .43 .56 

Preocupado .70 .67 

Evitante com Medo  .77 .61 

Evitante Desligado .50 .54 

5.51 1.84 5.31 .00 

 

Tabela 149 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível da ansiedade 

fóbica 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado * -  
Evitante com Medo  *** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. n.s. n.s. 

* p ≤ .05 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 

 

 No que se refere à ansiedade fóbica (cf. Tabelas 148 e 149), podemos referir que 

existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 
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preocupado e seguro / evitante com medo. Mais uma vez, verificamos que é o estilo de 

vinculação seguro que apresenta valores mais reduzidos na dimensão em estudo, assim 

como são os estilos de vinculação preocupado e evitante com medo que demonstram níveis 

mais elevados na mesma dimensão. 

 Tal como o verificado relativamente à ansiedade fóbica, também no que se refere à 

ideação paranóide (cf. Tabelas 150 e 151), constatamos a existência de diferenças 

estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / preocupado e seguro / 

evitante com medo. No mesmo sentido do já verificado, é o estilo de vinculação seguro 

que apresenta valores mais reduzidos na dimensão em estudo, assim como são os estilos de 

vinculação preocupado e evitante com medo que demonstram níveis mais elevados na 

mesma dimensão. 

 

Tabela 150 

Médias e desvios-padrão da ideação paranóide nos estilos de vinculação – global 

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .78 .75 

Preocupado 1.13 .84 

Evitante com Medo  1.22 .61 

Evitante Desligado .95 .72 

8.41 2.80 5.44 .00 

 

Tabela 151 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível da ideação 

paranóide 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado ** -  
Evitante com Medo  *** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. n.s. n.s. 

** p ≤ .01 *** p ≤ .001 n.s. não significativo 

  

 Relativamente ao psicoticismo (cf. Tabelas 152 e 153) e na mesma linha do 

constatado nas dimensões ansiedade fóbica e ideação paranóide, verificamos a existência 

de diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 
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preocupado e seguro / evitante com medo. Mais uma vez, é o estilo de vinculação seguro 

que apresenta valores mais reduzidos na dimensão em causa, assim como são os estilos de 

vinculação preocupado e evitante com medo que demonstram níveis mais elevados na 

mesma. 

 

Tabela 152 

Médias e desvios-padrão do psicoticismo nos estilos de vinculação – global 

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .75 .64 

Preocupado 1.06 .78 

Evitante com Medo  1.32 .74 

Evitante Desligado .92 .63 

13.18 4.39 9.20 .00 

 

Tabela 153 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível do psicoticismo 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado * -  
Evitante com Medo  *** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. n.s. n.s. 

* p ≤ .05 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 

 

 Finalmente, em relação ao índice geral de sintomas (cf. Tabelas 154 e 155), 

indicamos a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de 

vinculação seguro / preocupado, seguro / evitante com medo e evitante com medo / 

evitante desligado (tal como aconteceu no que se refere à depressão). É o estilo de 

vinculação seguro que apresenta níveis mais reduzidos de índice geral de sintomas e são os 

estilos de vinculação preocupado e evitante com medo que apresentam valores mais 

elevados no referido índice. 
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Tabela 154 

Médias e desvios-padrão do índice geral de sintomas nos estilos de vinculação – global 

Entre Grupos 

Estilo de vinculação Média DP Soma dos 
quadrados 

 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .79 .53 

Preocupado 1.08 .67 

Evitante com Medo  1.28 .58 

Evitante Desligado .85 .48 

9.90 3.30 10.52 .00 

 

Tabela 155 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível do índice geral de 

sintomas 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado ** -  
Evitante com Medo  *** n.s. - 
Evitante Desligado n.s. n.s. *** 

** p ≤ .01 *** p ≤ .001 n.s. não significativo 

 

 Em síntese, podemos afirmar que, em relação às relações existentes entre os estilos 

de vinculação global e a sintomatologia psicopatológica no primeiro momento de 

avaliação: 

1. O estilo de vinculação evitante com medo é o que demonstra níveis mais elevados 

de sintomatologia psicopatológica, em todas dimensões e no índice geral de 

sintomas, seguido do estilo de vinculação preocupado, não diferindo de forma 

estatisticamente significativa entre si; 

2. Os estilos de vinculação seguro e evitante desligado são aqueles que exibem 

menores valores de sintomatologia psicopatológica em todas as dimensões e índice 

geral de sintomas, não diferindo de forma estatisticamente significativa entre si; 

3. O estilo de vinculação seguro difere de forma estatisticamente significativa dos 

estilos de vinculação evitante com medo e preocupado em quase todas as 

dimensões (em relação à somatização, às obsessões-compulsões e à hostilidade, 

difere apenas do estilo de vinculação evitante com medo) e índice geral de 

sintomas; 
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4. O estilo de vinculação evitante desligado difere de forma estatisticamente 

significativa do estilo de vinculação evitante com medo ao nível da quase totalidade 

das dimensões (com excepção do que se verifica na hostilidade, ansiedade fóbica, 

ideação paranóide e psicoticismo) e do índice geral de sintomas, e do estilo de 

vinculação preocupado ao nível da sensibilidade interpessoal e da ansiedade. 

 

3.1.2.Vinculação e bem-estar psicológico  

  Neste ponto, apresentamos os resultados relativos às relações entre a vinculação 

com a mãe, com o pai e com outra pessoa significativa e a vinculação global e o bem-estar 

psicológico no primeiro momento de avaliação. 

  

3.1.2.1. Vinculação à mãe 

  As ANOVAs realizadas mostraram existirem diferenças estatisticamente 

significativas entre os estilos de vinculação com a mãe ao nível do envolvimento social e 

do equilíbrio. No mesmo sentido do que temos vindo a fazer em termos de procedimentos 

estatísticos, apresentamos a seguir a cada ANOVA, os testes de LSD, para averiguar entre 

que grupos se verificaram as diferenças. Os resultados são apresentados nas Tabelas 156 a 

159.  

 

Tabela 156 

Médias e desvios-padrão do envolvimento social nos estilos de vinculação – mãe  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 10.39 2.15 

Preocupado 10.52 2.15 

Evitante com Medo  10.00 2.13 

Evitante Desligado 9.63 2.11 

36.77 12.26 2.69 .05 
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Tabela 157 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – mãe ao nível do envolvimento  

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  n.s. n.s. - 
Evitante Desligado * ** n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 n.s. não significativo 

  

 No que se refere ao envolvimento social (cf. Tabelas 156 e 157), observamos que 

existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 

evitante desligado e preocupado / evitante desligado, sendo que é o estilo de vinculação 

evitante desligado que demonstra menor índice de envolvimento social e são os estilos de 

vinculação seguro e preocupado que apresentam maiores índices da dimensão em estudo.  

 

Tabela 158 

Médias e desvios-padrão do equilíbrio nos estilos de vinculação – mãe  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 11.57 2.10 

Preocupado 11.70 2.27 

Evitante com Medo  10.87 2.20 

Evitante Desligado 10.51 2.18 

72.66 24.22 5.09 .00 

 

Tabela 159 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – mãe ao nível do equilíbrio  

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  n.s. * - 
Evitante Desligado *** *** n.s. 

* p ≤ .05 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 

 

  Em relação ao equilíbrio (cf. Tabelas 158 e 159), constatamos que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / evitante 

desligado, preocupado / evitante com medo e preocupado / evitante desligado. São os 
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estilos de vinculação seguro e preocupado que apresentam valores mais elevados de 

equilíbrio e são os estilos de vinculação evitante com medo e evitante desligado que 

demonstram os valores mais reduzidos na dimensão sob análise.  

 

 Concluindo, podemos referir que em relação às relações existentes entre os estilos 

de vinculação com a mãe e o bem-estar no primeiro momento de avaliação: 

1. O estilo de vinculação preocupado é o que demonstra os valores mais elevados ao 

nível do envolvimento e do equilíbrio, seguido do estilo de vinculação seguro, não 

diferindo de forma estatisticamente significativa entre si; 

2. O estilo de vinculação evitante desligado é o que apresenta os valores mais 

reduzidos ao nível das dimensões acima referidas, seguido do estilo de vinculação 

evitante com medo, não diferindo de forma estatisticamente significativa entre si; 

3. Os estilos de vinculação preocupado e seguro diferem de forma estatisticamente 

significativa do estilo de vinculação evitante desligado nas duas dimensões 

mencionadas e o estilo de vinculação preocupado difere ainda do estilo de 

vinculação evitante com medo em relação ao equilíbrio. 

  

3.1.2.2. Vinculação ao pai 

  Neste ponto, apresentamos os resultados referentes às relações entre os estilos de 

vinculação com o pai ao nível do bem-estar, obtidos através de ANOVAs e testes de LSD. 

Verificámos que existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de 

vinculação com o pai apenas ao nível do equilíbrio. Os resultados são apresentados nas 

Tabelas 160 e 161. 

 

Tabela 160 

Médias e desvios-padrão do equilíbrio nos estilos de vinculação – pai  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 11.41 2.01 

Preocupado 11.65 2.22 

Evitante com Medo  10.90 2.44 

Evitante Desligado 10.58 2.38 

44.66 14.89 3.02 .03 
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Tabela 161 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – pai ao nível do equilíbrio  

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  n.s. n.s. - 
Evitante Desligado * ** n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 No que respeita ao equilíbrio (cf. Tabelas 160 e 161), indicamos que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / evitante 

desligado e preocupado / evitante desligado. Os estilos de vinculação seguro e preocupado 

apresentam os valores mais elevados de equilíbrio, enquanto o estilo de vinculação 

evitante desligado apresenta o valor mais reduzido nesta dimensão.  

 

3.1.2.3. Vinculação a outra pessoa significativa 

  Relativamente à vinculação com outra pessoa significativa, verificámos, através das 

ANOVAs realizadas, que existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos 

de vinculação apenas ao nível do envolvimento social. Apresentamos também os testes de 

LSD levados a cabo. Os resultados são apresentados nas Tabelas 162 e 163. 

 

Tabela 162 

Médias e desvios-padrão do envolvimento social nos estilos de vinculação – ops  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 10.48 2.15 

Preocupado 10.27 1.93 

Evitante com Medo  9.91 2.40 

Evitante Desligado 9.00 2.29 

47.88 15.96 3.48 .02 
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Tabela 163 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – ops ao nível do envolvimento 

social 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  n.s. n.s. - 
Evitante Desligado ** ** n.s. 

** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

  Relativamente ao envolvimento social (cf. Tabelas 162 e 163) podemos referir que 

existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 

evitante desligado e preocupado / evitante desligado. Mais uma vez, os estilos de 

vinculação seguro e preocupado apresentam os valores mais elevados de envolvimento 

social, enquanto o estilo de vinculação evitante desligado apresenta o valor mais reduzido 

nesta dimensão. 

 

3.1.2.4. Vinculação global 

  No sentido de verificar a existência de diferenças estatisticamente significativas 

entre os estilos de vinculação global ao nível do bem-estar, realizámos uma vez mais 

ANOVAs e posteriores testes de LSD para identificar entre que grupos se verificaram 

essas diferenças. Constatámos que existem diferenças estatisticamente significativas entre 

os estilos de vinculação global relativamente a todas as dimensões consideradas e ao bem-

estar total. Os resultados são apresentados nas Tabelas 164 a 177.  

 

Tabela 164 

Médias e desvios-padrão da felicidade nos estilos de vinculação – global 

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 27.53 6.15 

Preocupado 27.89 6.43 

Evitante com Medo  23.97 6.09 

Evitante Desligado 25.85 5.89 

624.52 208.17 5.56 .00 
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Tabela 165 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível da felicidade  

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  *** ** - 
Evitante Desligado n.s. n.s. n.s. 

** p ≤ .01 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 

 

 Relativamente à felicidade (cf. Tabelas 164 e 165), indicamos que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / evitante 

com medo e preocupado / evitante com medo, sendo os estilos de vinculação seguro e 

evitante com medo os que apresentam valores mais elevados de felicidade e o estilo de 

vinculação evitante com medo o que demonstra o valor mais reduzido.  

 

Tabela 166 

Médias e desvios-padrão da sociabilidade nos estilos de vinculação – global 

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 15.95 2.76 

Preocupado 16.45 3.07 

Evitante com Medo  14.85 2.97 

Evitante Desligado 14.64 2.60 

120.30 40.10 4.98 .00 

 

Tabela 167 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível da sociabilidade  

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  * ** - 
Evitante Desligado ** ** n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 No que se refere à sociabilidade (cf. Tabelas 166 e 167), podemos referir a 

existência de diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação 

seguro / evitante com medo, seguro / evitante desligado, preocupado / evitante com medo e 
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preocupado / evitante desligado. Os estilos de vinculação seguro e preocupado são os que 

exibem os valores mais elevados de sociabilidade e os estilos de vinculação evitante com 

medo e evitante desligado os que demonstram os valores mais reduzidos nesta dimensão.  

 

Tabela 168 

Médias e desvios-padrão do controlo de si e dos acontecimentos  nos estilos de vinculação – global  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 9.88 2.16 

Preocupado 10.03 2.80 

Evitante com Medo  8.92 2.23 

Evitante Desligado 8.94 2.05 

62.25 20.75 4.04 .01 

 

Tabela 169 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível do controlo de si e 

dos acontecimentos 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  ** * - 
Evitante Desligado * * n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 No que diz respeito ao controlo de si e dos acontecimentos (cf. Tabelas 168 e 169), 

constatamos a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de 

vinculação seguro / evitante com medo, seguro / evitante desligado, preocupado / evitante 

com medo e preocupado / evitante desligado. Mais uma vez, verificamos que são os estilos 

de vinculação seguro e preocupado os que exibem os valores mais elevados, agora de 

controlo, e que são os estilos de vinculação evitante com medo e evitante desligado os que 

demonstram os valores mais reduzidos nesta dimensão. 
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Tabela 170 

Médias e desvios-padrão do envolvimento social nos estilos de vinculação – global  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 10.80 2.17 

Preocupado 10.89 1.77 

Evitante com Medo  9.61 2.05 

Evitante Desligado 9.25 2.14 

117.87 39.29 9.15 .00 

 

Tabela 171 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível do envolvimento 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  ** *** - 
Evitante Desligado ** *** n.s. 

** p ≤ .01 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 

 

 Em relação ao envolvimento social (cf. Tabelas 170 e 171), os resultados são 

concordantes com os anteriores (relativos à sociabilidade e ao controlo). Mais uma vez, 

verificamos a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de 

vinculação seguro / evitante com medo, seguro / evitante desligado, preocupado / evitante 

com medo e preocupado / evitante desligado, sendo os estilos de vinculação seguro e 

preocupado os que exibem os valores mais elevados, agora de envolvimento social, e os 

estilos de vinculação evitante com medo e evitante desligado os que demonstram os 

valores mais reduzidos nesta dimensão. 

 

Tabela 172 

Médias e desvios-padrão da auto-estima nos estilos de vinculação – global 

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 13.86 2.75 

Preocupado 13.95 2.93 

Evitante com Medo  12.33 2.43 

Evitante Desligado 12.40 2.36 

144.32 48.11 7.06 .00 
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Tabela 173 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível da auto-estima  

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  *** ** - 
Evitante Desligado ** ** n.s. 

** p ≤ .01 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 

 

 Relativamente à auto-estima (cf. Tabelas 172 e 173), observamos que o padrão de 

resultados é semelhante aos anteriormente obtidos. Assim, verificamos a existência de 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / evitante 

com medo, seguro / evitante desligado, preocupado / evitante com medo e preocupado / 

evitante desligado, sendo novamente os estilos de vinculação seguro e preocupado os que 

exibem os valores mais elevados de auto-estima, e os estilos de vinculação evitante com 

medo e evitante desligado os que demonstram os valores mais reduzidos nesta dimensão. 

 

Tabela 174 

Médias e desvios-padrão do  equilíbrio nos estilos de vinculação – global 

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 11.57 2.08 

Preocupado 12.03 2.27 

Evitante com Medo  10.88 2.39 

Evitante Desligado 10.31 2.00 

85.84 28.61 5.96 .00 

 

Tabela 175 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível do equilíbrio   

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  * ** - 
Evitante Desligado *** *** n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 
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 Em relação ao equiíbrio (cf. Tabelas 174 e 175) acontece o mesmo. Verifica-se a 

existência de diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação 

seguro / evitante com medo, seguro / evitante desligado, preocupado / evitante com medo e 

preocupado / evitante desligado, sendo os estilos de vinculação seguro e preocupado os que 

exibem os valores mais elevados de equilíbrio, e os estilos de vinculação evitante com 

medo e evitante desligado os que demonstram os valores mais reduzidos nesta dimensão. 

   

Tabela 176 

Médias e desvios-padrão do bem-estar total nos estilos de vinculação – global 

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 90.19 14.81 

Preocupado 91.50 16.60 

Evitante com Medo  79.55 14.56 

Evitante Desligado 81.43 12.98 

6091.76 2030.59 9.42 .00 

 

Tabela 177 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível do bem-estar total 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  *** *** - 
Evitante Desligado *** ** n.s. 

** p ≤ .01 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 

 

 Finamente, no que se refere ao bem-estar total (cf. Tabelas 176 e 177), os 

resultados são, uma vez mais, similares aos anteriormente obtidos. Existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / evitante com medo, 

seguro / evitante desligado, preocupado / evitante com medo e preocupado / evitante 

desligado, sendo os estilos de vinculação seguro e preocupado os que exibem os valores 

mais elevados de bem-estar total, e os estilos de vinculação evitante com medo e evitante 

desligado os que demonstram os valores mais reduzidos neste índice.  
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 Sintetizando, no que diz respeito às relações existentes entre os estilos de 

vinculação global e o bem-estar psicológico no primeiro momento de avaliação, podemos 

afirmar que: 

1. O estilo de vinculação preocupado é o que apresenta níveis mais elevados de bem-

estar, em todas as dimensões e bem-estar total, seguido do estilo de vinculação 

seguro. Estes não diferem de forma estatisticamente significativa entre si; 

2. O estilo de vinculação evitante com medo é o apresenta níveis mais reduzidos de 

bem-estar, em todas as dimensões e bem-estar total, seguido do estilo de 

vinculação evitante desligado. Estes não diferem de forma estatisticamente 

significativa entre si; 

3. Os estilos de vinculação preocupado e seguro diferem de forma estatisticamente 

significativa dos estilos de vinculação evitante com medo e evitante desligado em 

todas as dimensões (relativamente à felicidade, a diferença é estatisticamente 

significativa apenas com o estilo de vinculação evitante com medo) e bem-estar 

total. 

 

3.2. 2.º momento de avaliação 

3.2.1. Vinculação e sintomatologia psicopatológica 

 Neste ponto, apresentamos os resultados relativos às relações entre a vinculação 

com a mãe, com o pai e com outra pessoa significativa e a vinculação global e a 

sintomatologia psicopatológica no segundo momento de avaliação. 

 

3.2.1.1.Vinculação à mãe  

 No sentido de verificar a existência de diferenças estatisticamente significativas 

entre os estilos de vinculação com a mãe e a sintomatologia psicopatológica, realizámos 

novamente ANOVAs e posteriormente testes de LSD. Constatámos a existência de 

diferenças estatisticamente significativas relativamente às obsessões-compulsões, à 

hostilidade, à ansiedade fóbica, à ideação paranóide e ao psicoticismo. Os resultados são 

apresentados nas Tabelas 178 a 187. 
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Tabela 178 

Médias e desvios-padrão das obsessões-compulsões nos estilos de vinculação – mãe 

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F P 

Seguro 1.44 .81 

Preocupado 1.11 .65 

Evitante com Medo  1.79 .69 

Evitante Desligado 1.63 .90 

8.14 2.71 4.63 .00 

 

Tabela 179 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – mãe ao nível das obsessões-

compulsões 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro    
Preocupado *   
Evitante com Medo  n.s. *  
Evitante Desligado n.s. * n.s. 

* p ≤ .05 n.s. não significativo 

 

 No que se refere às obsessões-compulsões (cf. Tabelas 178 e 179), constatamos que 

existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 

preocupado, preocupado / evitante com medo e preocupado / evitante desligado. O estilo 

de vinculação preocupado é o que apresenta o valor mais reduzido de obessões-

compulsões. Os restantes estilos de vinculação apresentam os valores mais elevados na 

dimensão em causa. 

 

Tabela 180 

Médias e desvios-padrão da hostilidade nos estilos de vinculação – mãe  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F P 

Seguro .89 .61 

Preocupado .80 .64 

Evitante com Medo  1.25 .58 

Evitante Desligado 1.39 .92 

7.93 2.64 5.45 .00 
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Tabela 181 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – mãe ao nível da hostilidade  

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  n.s. * - 
Evitante Desligado ** ** n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 Em relação à hostilidade (cf. Tabelas 180 e 181), notamos que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / evitante desligado, 

preocupado / evitante com medo e preocupado / evitante desligado. O estilo de vinculação 

preocupado é o que apresenta o valor mais reduzido de hostilidade, sendo os estilos de 

vinculação evitante com medo e evitante desligado os que apresentam os valores mais 

elevados na referida dimensão.  

 

Tabela 182 

Médias e desvios-padrão da ansiedade fóbica nos estilos de vinculação – mãe  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F P 

Seguro .52 .59 

Preocupado .59 .68 

Evitante com Medo  .98 .58 

Evitante Desligado .84 .70 

3.81 1.27 3.05 .03 

 

Tabela 183 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – mãe ao nível da ansiedade fóbica 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  ** * - 
Evitante Desligado * n.s. n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 Relativamente à ansiedade fóbica (cf. Tabelas 182 e 183), podemos referir que 

existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 
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evitante com medo, seguro / evitante desligado e preocupado / evitante com medo. Os 

estilos de vinculação seguro e preocupado são os que demonstram os valores mais 

reduzidos de ansiedade fóbica, sendo os estilos de vinculação evitante com medo e 

evitante desligado os que apresentam os valores mais elevados na mesma dimensão.  

 

Tabela 184 

Médias e desvios-padrão da ideação paranóide nos estilos de vinculação – mãe  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .98 .59 

Preocupado .86 .58 

Evitante com Medo  1.35 .53 

Evitante Desligado 1.31 .88 

5.48 1.83 4.28 .01 

 

Tabela 185 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – mãe ao nível da ideação 

paranóide 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  * ** - 
Evitante Desligado * ** n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 No que se refere à ideação paranóide (cf. Tabelas 184 e 185), é possível afirmar 

que existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro 

/ evitante com medo, seguro / evitante desligado, preocupado / evitante com medo e 

preocupado / evitante desligado. Observamos que são os estilos de vinculação seguro e 

preocupado que exibem os valores mais reduzidos de ideação paranóide, sendo os estilos 

de vinculação evitante com medo e evitante desligado os que apresentam os valores mais 

elevados na dimensão em estudo.  
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Tabela 186 

Médias e desvios-padrão do psicoticismo nos estilos de vinculação – mãe  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .86 .66 

Preocupado .77 .70 

Evitante com Medo  1.36 .65 

Evitante Desligado 1.25 .80 

7.42 2.47 4.96 .00 

 

Tabela 187 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – mãe ao nível do psicoticismo 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  ** ** - 
Evitante Desligado * ** n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 Em relação ao psicoticismo (cf. Tabelas 186 e 187), é de referir que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / evitante 

com medo, seguro / evitante desligado, preocupado / evitante com medo e preocupado / 

evitante desligado. Mais uma vez, notamos que são os estilos de vinculação seguro e 

preocupado que apresentam os valores mais reduzidos de psicoticismo e são os estilos de 

vinculação evitante com medo e evitante desligado que demonstram os valores  mais 

elevados nesta dimensão.  

 

 Sintetizando, no que diz respeito às relações existentes entre os estilos de 

vinculação com a mãe e a sintomatologia psicopatológica no segundo momento de 

avaliação, podemos afirmar que: 

1. O estilo de vinculação evitante com medo é o que demonstra níveis mais elevados 

de sintomatologia psicopatológica, em todas dimensões (excepto ao nível da 

hostilidade em que é o estilo de vinculação evitante desligado que apresenta maior 

valor), seguido do estilo de vinculação evitante desligado. Estes não diferem de 

forma estatisticamente significativa entre si; 
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2. O estilo de vinculação preocupado é o que exibe os valores mais reduzidos de 

sintomatologia psicopatológica, em todas as dimensões (com excepção da 

ansiedade fóbica em que é o estilo de vinculação seguro que apresenta menor 

valor), seguido do estilo de vinculação seguro, não diferindo de forma 

estatisticamente significativa entre si (a não ser nas obsessões-compulsões); 

3. O estilo de vinculação evitante com medo difere de forma estatisticamente 

significativa do estilo de vinculação preocupado em todas as dimensões e do estilo 

de vinculação seguro na ansiedade fóbica, na ideação paranóide e no psicoticismo; 

4. O estilo de vinculação evitante desligado difere de forma estatisticamente 

significativa dos estilos de vinculação preocupado e seguro em todas as dimensões 

(com excepção da ansiedade fóbica no caso do estilo de vinculação preocupado e 

das obsessões-compulsões no caso do estilo de vinculação seguro) 

 

3.2.1.2. Vinculação ao pai 

 No mesmo sentido do realizado anteriormente, verificámos a existência de 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação com o pai ao nível 

da sintomatologia psicopatológica. Concluímos pela não existência de quaisquer diferenças 

estatisticamente significativas a assinalar. 

 

3.2.1.3. Vinculação a outra pessoa significativa 

 No sentido de verificar a existência de diferenças estatisticamente significativas 

entre os estilos de vinculação com outra pessoa significativa ao nível da sintomatologia 

psicopatológica, conduzimos uma vez mais ANOVAs e testes de LSD. Verificámos que 

existem diferenças estatisticamente significativas ao nível de todas as dimensões de 

sintomatologia (com excepção da somatização) e do índice geral de sintomas. Os 

resultados são apresentados nas Tabelas 188 a 205. 
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Tabela 188 

Médias e desvios-padrão das obsessões-compulsões nos estilos de vinculação – ops  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 1.27 .81 

Preocupado 1.34 .72 

Evitante com Medo  1.38 .72 

Evitante Desligado 2.17 .80 

7.94 2.65 4.63 .00 

 

Tabela 189 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – ops ao nível das obsessões-

compulsões 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  n.s. n.s. - 
Evitante Desligado *** *** ** 

** p ≤ .01 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 

 

 No que diz respeito às obsessões-compulsões (cf. Tabelas 188 e 189), podemos 

referir que  existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação 

seguro / evitante desligado, preocupado / evitante desligado e evitante com medo / evitante 

desligado, sendo que o estilo de vinculação evitante desligado é o que apresenta valores 

mais elevados de obsessões-compulsões. Os estilos de vinculação seguro, preocupado e 

evitante com medo são os estilos de vinculação que apresentam os valores mais reduzidos 

na dimensão em causa.  

 

Tabela 190 

Médias e desvios-padrão da sensibilidade interpessoal nos estilos de vinculação – ops  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F P 

Seguro .84 .81 

Preocupado 1.20 .71 

Evitante com Medo  1.20 .71 

Evitante Desligado 1.56 .73 

6.17 2.06 3.71 .01 
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Tabela 191 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – ops ao nível da sensibilidade 

interpessoal  

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado * -  
Evitante com Medo  * n.s. - 
Evitante Desligado ** n.s. n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 Relativamente à sensibilidade interpessoal (cf. Tabelas 190 e 191), verificamos que 

existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 

preocupado, seguro / evitante com medo e seguro / evitante desligado. É o estilo de 

vinculação seguro o que apresenta o menor valor de sensibilidade interpessoal e são os 

estilos de vinculação preocupado, evitante com medo e evitante desligado os que 

demonstram níveis mais elevados na referida dimensão.  

 

Tabela 192 

Médias e desvios-padrão da depressão nos estilos de vinculação – ops  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F P 

Seguro .81 .73 

Preocupado 1.20 .70 

Evitante com Medo  1.20 .97 

Evitante Desligado 1.68 1.00 

8.14 2.72 4.23 .01 

 

Tabela 193 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – ops ao nível da depressão  

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado * -  
Evitante com Medo  * n.s. - 
Evitante Desligado *** n.s. n.s. 

* p ≤ .05 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 
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 No que diz respeito à depressão (cf. Tabelas 192 e 193), observamos que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 

preocupado, seguro / evitante com medo e seguro / evitante desligado. Mais uma vez se 

verifica que é o estilo de vinculação seguro que apresenta o menor valor, neste caso de 

depressão e que são os estilos de vinculação preocupado, evitante com medo e evitante 

desligado que demonstram níveis mais elevados na referida dimensão. 

 

Tabela 194 

Médias e desvios-padrão da ansiedade nos estilos de vinculação – ops  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .82 .68 

Preocupado 1.16 .65 

Evitante com Medo  .98 .75 

Evitante Desligado 1.43 .66 

4.57 1.52 3.26 .02 

 

Tabela 195 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – ops ao nível da ansiedade  

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado * -  
Evitante com Medo  n.s. n.s. - 
Evitante Desligado ** n.s. n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 Em relação à ansiedade (cf. Tabelas 194 e 195), constatamos a existência de 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 

preocupado e seguro / evitante desligado, sendo o estilo de vinculação seguro a apresentar 

o valor mais baixo de ansiedade e os estilos de vinculação preocupado e evitante desligado 

os valores mais elevados na mesma dimensão.  

 

 

 

 



 287 

Tabela 196 

Médias e desvios-padrão da hostilidade nos estilos de vinculação – ops  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .84 .62 

Preocupado 1.02 .67 

Evitante com Medo  .96 .73 

Evitante Desligado 1.62 1.12 

5.66 1.89 3.65 .01 

 

Tabela 197 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – ops ao nível da hostilidade 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  n.s. n.s. - 
Evitante Desligado *** ** ** 

** p ≤ .01 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 

 

 No que diz respeito à hostilidade (cf. Tabelas 196 e 197), notamos que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / evitante 

desligado, preocupado / evitante desligado e evitante com medo / evitante desligado. 

Verificámos que o estilo de vinculação evitante desligado é o que demonstra um valor mais 

elevado de hostilidade e que os estilos de vinculação seguro, preocupado e evitante com 

medo demonstram os níveis mais reduzidos nesta dimensão. 

 

Tabela 198 

Médias e desvios-padrão da ansiedade fóbica nos estilos de vinculação – ops  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .41 .56 

Preocupado .72 .63 

Evitante com Medo  .79 .73 

Evitante Desligado 1.12 .74 

5.54 1.85 4.50 .01 
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Tabela 199 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – ops ao nível da ansiedade fóbica 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado ** -  
Evitante com Medo  ** n.s. - 
Evitante Desligado *** n.s. n.s. 

** p ≤ .01 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 

 

 Em relação à ansiedade fóbica (cf. Tabelas 198 e 199), podemos referir que 

existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 

preocupado, seguro / evitante com medo e seguro / evitante desligado, sendo o estilo de 

vinculação seguro o que demonstra um valor mais reduzido de ansiedade fóbica e os 

restantes estilos de vinculação os valores mais elevados.  

 No que respeita à ideação paranóide (cf. Tabelas 200 e 201), constatamos a 

existência de diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação 

seguro / preocupado, seguro / evitante desligado, preocupado / evitante desligado e evitante 

com medo / evitante desligado. Verificámos que é o estilo de vinculação seguro que 

demonstra o valor mais reduzido de ideação paranóide e que é o estilo de vinculação 

evitante desligado que apresenta o valor mais elevado. O valor obtido para o estilo de 

vinculação preocupado é significativamente superior ao do estilo de vinculação seguro e 

simultaneamente significativamente inferior ao do estilo de vinculação evitante desligado.  

 

Tabela 200 

Médias e desvios-padrão da ideação paranóide nos estilos de vinculação – ops  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .82 .59 

Preocupado 1.11 .66 

Evitante com Medo  1.03 .62 

Evitante Desligado 1.63 .88 

6.37 2.12 4.99 .00 
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Tabela 201 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – ops ao nível da ideação 

paranóide 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado * -  
Evitante com Medo  n.s. n.s. - 
Evitante Desligado *** ** ** 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 

 

 Relativamente ao psicoticismo (cf. Tabelas 202 e 203), podemos referir que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 

preocupado, seguro / evitante desligado, preocupado / evitante desligado e evitante com 

medo / evitante desligado. Tal como aconteceu em relação à ideação paranóide, 

verificámos que é o estilo de vinculação seguro que demonstra o valor mais reduzido de 

psicoticismo e que é o estilo de vinculação evitante desligado que apresenta o valor mais 

elevado. O valor obtido para o estilo de vinculação preocupado é significativamente 

superior ao do estilo de vinculação seguro e simultaneamente significativamente inferior 

ao do estilo de vinculação evitante desligado.  

 

Tabela 202 

Médias e desvios-padrão do psicoticismo nos estilos de vinculação – ops  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .75 .60 

Preocupado 1.04 .72 

Evitante com Medo  .95 .76 

Evitante Desligado 1.55 .94 

6.37 2.12 4.13 .01 
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Tabela 203 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – ops ao nível do psicoticismo 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado * -  
Evitante com Medo  n.s. n.s. - 
Evitante Desligado *** ** ** 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 

  

 Finalmente, no que diz respeito ao índice geral de sintomas (cf. Tabelas 204 e 205), 

evidenciamos que existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de 

vinculação seguro / preocupado, seguro / evitante desligado, preocupado / evitante 

desligado e evitante com medo / evitante desligado. Mais uma vez, verificamos que é o 

estilo de vinculação seguro que demonstra o valor mais reduzido de índice geral de 

sintomas e que é o estilo de vinculação evitante desligado que apresenta o valor mais 

elevado. O valor obtido para o estilo de vinculação preocupado é significativamente 

superior ao do estilo de vinculação seguro e simultaneamente significativamente inferior 

ao do estilo de vinculação evitante desligado.  

 

Tabela 204 

Médias e desvios-padrão do índice geral de sintomas nos estilos de vinculação – ops  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .78 .60 

Preocupado 1.05 .58 

Evitante com Medo  1.01 .63 

Evitante Desligado 1.53 .75 

5.33 1.78 4.75 .00 

 

Tabela 205 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – ops ao nível do índice geral de 

sintomas  

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado * -  
Evitante com Medo  n.s. n.s. - 
Evitante Desligado *** * * 

* p ≤ .05 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 
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 Resumindo, no que diz respeito às relações existentes entre os estilos de vinculação 

com outra pessoa significativa e a sintomatologia psicopatológica no segundo momento de 

avaliação, podemos afirmar que: 

1. O estilo de vinculação evitante desligado é o que demonstra níveis mais elevados 

de sintomatologia psicopatológica, em todas dimensões e no índice geral de 

sintomas, seguido do estilo de vinculação evitante com medo ou do estilo de 

vinculação preocupado. 

2. O estilo de vinculação seguro é o que exibe os valores mais reduzidos de 

sintomatologia psicopatológica, em todas as dimensões e no índice geral de 

sintomas; 

3. O estilo de vinculação evitante desligado difere de forma estatisticamente 

significativa do estilo de vinculação seguro em todas as dimensões e no índice 

geral de sintomas, do estilo de vinculação preocupado ao nível das obsessões-

compulsões, da hostilidade, da ideação paranóide, do psicoticismo e do índice 

geral de sintomas, e do estilo de vinculação evitante com medo relativamente à 

hostilidade, ao psicoticismo e ao índice geral de sintomas; 

4. O estilo de vinculação seguro difere ainda de forma estatisticamente significativa 

do estilo de vinculação preocupado na quase totalidade das dimensões (as 

excepções são as obsessões-compulsões e a hostilidade) e no índice geral de 

sintomas e do estilo de vinculação evitante com medo ao nível da sensibilidade 

interpessoal, da depressão e da ansiedade fóbica. 

 

3.2.1.4. Vinculação global 

 Com o objectivo de verificar a existência de diferenças estatisticamente 

significativas entre os estilos de vinculação global ao nível da sintomatologia 

psicopatológica, realizámos novamente ANOVAs e testes de LSD. Verificámos que 

existem diferenças estatisticamente significativas ao nível da hostilidade, da ideação 

paranóide, do psicoticismo e do índice geral de sintomas. Os resultados são apresentados 

nas Tabelas 206 a 213.  
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Tabela 206 

Médias e desvios-padrão da hostilidade nos estilos de vinculação – global 

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .78 .60 

Preocupado .90 .66 

Evitante com Medo  1.11 .71 

Evitante Desligado 1.47 1.04 

6.81 2.27 4.20 .01 

 

Tabela 207 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível da hostilidade  

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  n.s. n.s. - 
Evitante Desligado *** ** n.s. 

** p ≤ .01 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 

 

 Relativamente à hostilidade (cf. Tabelas 206 e 207), revelamos que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / evitante 

desligado e preocupado / evitante desligado. Os estilos de vinculação seguro e preocupado 

são os que apresentam os valores mais reduzidos de hostilidade e o estilo de vinculação 

evitante desligao é o que demonstra o valor mais elevado nesta dimensão.  

 

Tabela 208 

Médias e desvios-padrão da ideação paranóide nos estilos de vinculação – global 

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .86 .58 

Preocupado .97 .68 

Evitante com Medo  1.22 .60 

Evitante Desligado 1.37 .91 

4.66 1.55 3.42 .02 
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Tabela 209 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível da ideação 

paranóide  

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  * n.s. - 
Evitante Desligado ** * n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 n.s. não significativo 

  

 Em relação à ideação paranóide (cf. Tabelas 208 e 209), podemos referir que 

existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 

evitante com medo, seguro / evitante desligao e preocupado / evitante desligado. Os estilos 

de vinculação seguro e preocupado são os que demonstram os valores mais reduzidos de 

ideação paranóide, enquanto os estilos de vinculação evitante com medo e evitante 

desligado apresentam os valores mais elevados.  

 

Tabela 210 

Médias e desvios-padrão do psicoticismo nos estilos de vinculação – global  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .78 .65 

Preocupado .88 .75 

Evitante com Medo  1.14 .75 

Evitante Desligado 1.38 .84 

5.87 1.96 3.62 .02 

 

Tabela 211 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível do psicoticismo 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  * n.s. - 
Evitante Desligado ** * n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 n.s. não significativo 
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 No que diz respeito ao psicoticismo (cf. Tabelas 210 e 211), sugerimos a existência 

de diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / evitante 

com medo, seguro / evitante desligado e preocupado / evitante desligado. Mais uma vez, 

verificámos que os estilos de vinculação seguro e preocupado são os que demonstram os 

valores mais reduzidos de psicoticismo, enquanto os estilos de vinculação evitante com 

medo e evitante desligado apresentam os valores mais elevados.  

 

Tabela 212 

Médias e desvios-padrão do índice geral de sintomas nos estilos de vinculação – global 

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro .84 .62 

Preocupado .90 .63 

Evitante com Medo  1.15 .60 

Evitante Desligado 1.29 .75 

3.57 1.19 2.93 .04 

 

Tabela 213 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível do índice geral de 

sintomas  

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  * n.s. - 
Evitante Desligado ** * n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 Finalmente, em relação ao índice geral de sintomas (cf. Tabelas 212 e 213), 

constatamos que existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de 

vinculação seguro / evitante com medo, seguro / evitante desligado e preocupado / evitante 

desligado. Verificou-se de novo que os estilos de vinculação seguro e preocupado são os 

que demonstram os valores mais reduzidos deste índice, enquanto os estilos de vinculação 

evitante com medo e evitante desligado apresentam os valores mais elevados. 
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 Sintetizando, podemos referir que no que diz respeito às relações existentes entre os 

estilos de vinculação média e a sintomatologia psicopatológica no segundo momento de 

avaliação: 

1. O estilo de vinculação evitante desligado é o que demonstra níveis mais elevados 

de sintomatologia psicopatológica, em todas dimensões e no índice geral de 

sintomas, seguido do estilo de vinculação evitante com medo, não diferindo de 

forma estatisticamente significativa entre si; 

2. O estilo de vinculação seguro é o que exibe os valores mais reduzidos de 

sintomatologia psicopatológica, em todas as dimensões e no índice geral de 

sintomas, seguido do estilo de vinculação preocupado, não diferindo de forma 

estatisticamente significativa entre si; 

3. O estilo de vinculação evitante desligado difere de forma estatisticamente 

significativa dos estilos de vinculação seguro e preocupado em todas as dimensões 

e no índice geral de sintomas; 

4. O estilo de vinculação evitante com medo difere de forma estatisticamente 

significativa do estilo de vinculação seguro relativamente à ideação paranóide, ao 

psicoticismo e ao índice geral de sintomas.  

 

3.2.2. Vinculação e bem-estar psicológico 

  Neste ponto, apresentamos os resultados relativos às relações entre a vinculação 

com a mãe, com o pai e com outra pessoa significativa e a vinculação global e o bem-estar 

psicológico no segundo momento de avaliação. 

 

3.2.2.1. Vinculação à mãe  

 No sentido de verificar a existência de diferenças estatisticamente significativas 

entre os estilos de vinculação com a mãe relativamente ao bem-estar psicológico, 

conduzimos uma vez mais ANOVAs e testes de LSD. Verificámos que existem diferenças 

estatisticamente significativas ao nível da felicidade, do envolvimento social, da auto-

estima, do equilíbrio e do bem-estar total. Os resultados são apresentados nas Tabelas 214 

e 223.  
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Tabela 214 

Médias e desvios-padrão da felicidade nos estilos de vinculação – mãe  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F P 

Seguro 27.51 5.75 

Preocupado 29.46 6.45 

Evitante com Medo  24.00 6.34 

Evitante Desligado 26.54 6.57 

415.65 138.55 3.55 .02 

 

Tabela 215 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – mãe ao nível da felicidade  

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  * ** - 
Evitante Desligado n.s. n.s. n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 Relativamente à felicidade (cf. Tabelas 214 e 215), observamos que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / evitante 

com medo e preocupado / evitante com medo. Os estilos de vinculação seguro e 

preocupado demonstram os níveis mais elevados de felicidade e o estilo de vinculação 

evitante com medo o nível mais reduzido.  

 

Tabela 216 

Médias e desvios-padrão do envolvimento social nos estilos de vinculação – mãe  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 10.32 2.20 

Preocupado 10.73 2.15 

Evitante com Medo  9.32 1.83 

Evitante Desligado 9.48 2.18 

41.13 13.71 3.02 .03 
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Tabela 217 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – mãe ao nível do envolvimento 

social 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  n.s. * - 
Evitante Desligado n.s. * n.s. 

* p ≤ .05 n.s. não significativo 

 

 Em relação ao envolvimento (cf. Tabelas 216 e 217), indicamos que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação preocupado / 

evitante com medo e preocupado / evitante desligado, sendo o estilo de vinculação 

preocupado o que demonstra nível mais elevado de envolvimento. Os estilos de vinculação 

evitante com medo e evitante desligado são os estilos que demonstram os níveis mais 

reduzidos na dimensão em estudo.  

Relativamente à auto-estima (cf. Tabelas 218 e 219), sugerimos que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / evitante 

com medo, preocupado / evitante com medo e preocupado / evitante desligado. Os estilos 

de vinculação seguro e preocupado são os que demonstram níveis mais elevados de auto-

estima e o estilos de vinculação evitante com medo e evitante desligado são os que exibem 

os valores mais reduzidos. 

 

Tabela 218 

Médias e desvios-padrão da auto-estima nos estilos de vinculação – mãe  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 13.61 2.42 

Preocupado 14.12 2.86 

Evitante com Medo  11.47 2.17 

Evitante Desligado 12.72 2.95 

104.90 34.97 4.97 .00 
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Tabela 219 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – mãe ao nível da auto-estima 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  *** *** - 
Evitante Desligado n.s. * n.s. 

* p ≤ .05 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 

 

  No que diz respeito ao envolvimento social (cf. Tabelas 220 e 221), observamos a 

existência de diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação 

seguro / evitante com medo, seguro / evitante desligado, preocupado / evitante com medo e 

preocupado / evitante desligado. Os estilos de vinculação seguro e preocupado são os que 

demonstram os níveis mais elevados de envolvimento social e os estilos de vinculação 

evitante com medo e evitante desligado são os que exibem os níveis mais reduzidos nesta 

dimensão.  

 

Tabela 220 

Médias e desvios-padrão do equilibrio nos estilos de vinculação – mãe  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F P 

Seguro 11.32 2.11 

Preocupado 11.90 2.18 

Evitante com Medo  9.95 2.48 

Evitante Desligado 9.97 2.46 

89.92 29.98 5.85 .00 

 

Tabela 221 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – mãe ao nível do equilíbrio 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  * ** - 
Evitante Desligado ** *** n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 
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 Em relação ao bem-estar total (cf. Tabelas 222 e 223), verificamos a existência de 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / evitante 

com medo, preocupado / evitante com medo e preocupado / evitante desligado. Os estilos 

de vinculação seguro e preocupado são os que demonstram níveis mais elevados ao nível 

do bem-estar total e os estilos de vinculação evitante com medo e evitante desligado os 

que exibem os valores mais elevados.  

 

Tabela 222 

Médias e desvios-padrão do bem-estar total nos estilos de vinculação – mãe  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 87.02 14.26 

Preocupado 91.63 16.32 

Evitante com Medo  77.21 14.05 

Evitante Desligado 82.04 16.54 

3253.27 1084.42 4.57 .01 

 

Tabela 223 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – mãe ao nível do bem-estar total 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  * *** - 
Evitante Desligado n.s. ** n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 

 

 A título de síntese, realçamos que, no que diz respeito às relações existentes entre 

os estilos de vinculação com a mãe e o bem-estar psicológico no segundo momento de 

avaliação: 

1. O estilo de vinculação preocupado é o que apresenta níveis mais elevados de bem-

estar, em todas as dimensões e bem-estar total, seguido do estilo de vinculação 

seguro. Estes não diferem de forma estatisticamente significativa entre si; 

2. O estilo de vinculação evitante com medo é o apresenta níveis mais reduzidos de 

bem-estar, em todas as dimensões e bem-estar total, seguido do estilo de 
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vinculação evitante desligado. Estes não diferem de forma estatisticamente 

significativa entre si; 

3. O estilo de vinculação preocupado difere de forma estatisticamente significativa 

dos estilos de vinculação evitante com medo e evitante desligado em todas as 

dimensões e bem-estar total (no caso da felicidade apenas difere do estilo de 

vinculação evitante com medo); 

4. O estilo de vinculação seguro difere de forma estatisticamente significativa dos 

estilos de vinculação evitante com medo em todas as dimensões (com excepção do 

envolvimento social) e bem-estar total, e do estilo de vinculação evitante desligado 

ao nível do equilíbrio.  

 

3.2.2.2. Vinculação ao pai 

 Verificámos ainda a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os 

estilos de vinculação com o pai ao nível do bem-estar psicológico. Tal como aconteceu no 

que diz respeito à relação existente entre a vinculação com o pai e a sintomatologia 

psicopatológica no segundo momento de avaliação, constatámos que não existem 

quaisquer diferenças estatisticamente significativas a apontar. 

 

3.2.2.3. Vinculação a outra pessoa significativa 

 Tendo em vista a identificação de diferenças estatisticamente significativas entre os 

estilos de vinculação com outra pessoa significativa ao nível do bem-estar psicológico, 

realizámos ANOVAs e posteriormente testes de LSD. Observámos que existem diferenças 

estatisticamente significativas relativamente à felicidade, ao envolvimento social, à auto-

estima e ao bem-estar total. Apresentamos os resultados nas Tabelas 224 e 231. 

 

Tabela 224 

Médias e desvios-padrão da felicidade nos estilos de vinculação – ops  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 29.58 6.07 

Preocupado 27.00 6.16 

Evitante com Medo  27.10 6.97 

Evitante Desligado 23.50 5.81 

372.85 124.28 3.13 .03 
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Tabela 225 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – ops ao nível da felicidade 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  n.s. n.s. - 
Evitante Desligado ** n.s. n.s. 

** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 Em relação à felicidade (cf. Tabelas 224 e 225), notamos que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / evitante desligado, 

sendo que é o estilo de vinculação seguro o que demonstra maior nível de felicidade e o 

estilo de vinculação evitante desligado o que demonstra menor nível na referida dimensão.  

 

Tabela 226 

Médias e desvios-padrão do envolvimento social nos estilos de vinculação – ops  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 10.70 2.02 

Preocupado 10.02 2.08 

Evitante com Medo  9.79 2.41 

Evitante Desligado 8.83 1.90 

36.57 12.19 2.70 .05 

 

Tabela 227 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – ops ao nível do envolvimento 

social 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  n.s. n.s. - 
Evitante Desligado ** n.s. n.s. 

** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 No que diz respeito ao envolvimento social (cf. Tabelas 226 e 227), observamos 

que que existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação 

seguro / evitante desligado. Uma vez mais, é o estilo de vinculação seguro o que demonstra 
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maior valor, agora de envolvimento social e o estilo de vinculação evitante desligado o que 

demonstra menor nível na referida dimensão.  

 

Tabela 228 

Médias e desvios-padrão da auto-estima nos estilos de vinculação – ops  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 14.10 2.38 

Preocupado 13.18 2.75 

Evitante com Medo  13.28 3.07 

Evitante Desligado 11.58 2.75 

61.45 20.48 2.77 .04 

 

Tabela 229 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – ops ao nível da auto-estima  

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  n.s. n.s. - 
Evitante Desligado ** n.s. n.s. 

** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 Relativamente à auto-estima (cf. Tabelas 228 e 229), os resultados apontam no 

mesmo sentido dos anteriores. Encontramos diferenças estatisticamente significativas entre 

os estilos de vinculação seguro / evitante desligado e é o estilo de vinculação seguro o que 

demonstra maior valor de auto-estima e o estilo de vinculação evitante desligado o que 

demonstra menor nível nesta dimensão.  

 

Tabela 230 

Médias e desvios-padrão do bem-estar total nos estilos de vinculação – ops  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F P 

Seguro 90.65 14.66 

Preocupado 85.49 15.33 

Evitante com Medo  84.86 17.99 

Evitante Desligado 76.25 18.82 

1990.55 663.52 2.68 .05 
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Tabela 231 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – ops ao nível do bem-estar total 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  n.s. n.s. - 
Evitante Desligado ** n.s. n.s. 

** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 Por último, em relação ao bem-estar total (cf. Tabelas 230 e 231), acontece o 

mesmo. Mais uma vez, encontramos diferenças estatisticamente significativas entre os 

estilos de vinculação seguro / evitante desligado e é o estilo de vinculação seguro o que 

demonstra maior valor, agora de bem-estar total e o estilo de vinculação evitante desligado 

o que demonstra menor nível neste índice.  

 

 Resumindo, importa salientar que, no que diz respeito às relações existentes entre 

os estilos de vinculação com outra pessoa significativa e o bem-estar psicológico no 

segundo momento de avaliação: 

1. O estilo de vinculação seguro é o que apresenta níveis mais elevados de bem-estar, 

em todas as dimensões e bem-estar total; 

2. O estilo de vinculação evitante desligado é o apresenta níveis mais reduzidos de 

bem-estar, em todas as dimensões e bem-estar total; 

3. O estilo de vinculação seguro difere de forma estatisticamente significativa do 

estilo de vinculação evitante desligado em todas as dimensões e bem-estar total; 

4. Os estilos de vinculação preocupado e evitante com medo não diferem de forma 

estatisticamente significativa entre si nem com os restantes estilos de vinculação.  

 

3.2.2.4. Vinculação global 

 Com o objectivo de verificar a existência de diferenças estatisticamente 

significativas entre a vinculação global ao nível do bem-estar psicológico, realizámos mais 

uma vez ANOVAs e de seguida os testes de LSD. Identificámos diferenças 

estatisticamente significativas em relação a todas as dimensões de bem-estar e ao bem-

estar total. Os resultados são apresentados nas Tabelas 232 a 245. 
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Tabela 232 

Médias e desvios-padrão da felicidade nos estilos de vinculação – global 

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 29.30 5.43 

Preocupado 30.13 6.26 

Evitante com Medo  25.28 6.68 

Evitante Desligado 25.67 6.64 

526.41 175.47 4.54 .01 

 

Tabela 233 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível da felicidade 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  ** ** - 
Evitante Desligado * * n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 Em relação à felicidade (cf. Tabelas 232 e 233), verificamos a existência de 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / evitante 

com medo, seguro / evitante desligado, preocupado / evitante com medo e preocupado / 

evitante desligado. São os estilos de vinculação seguro e preocupado que apresentam os 

níveis mais elevados de felicidade e são os estilos de vinculação evitante com medo e 

evitante desligado os que demonstram os níveis mais reduzidos nesta dimensão.  

 

Tabela 234 

Médias e desvios-padrão da sociabilidade nos estilos de vinculação – global  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 15.18 2.52 

Preocupado 15.09 2.92 

Evitante com Medo  12.89 2.87 

Evitante Desligado 13.57 2.18 

125.67 41.89 5.93 .00 
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Tabela 235 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível da sociabilidade 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  *** ** - 
Evitante Desligado * n.s. n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 

 

 No que diz respeito à sociabilidade (cf. Tabelas 234 e 235), constatamos a 

existência de diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação 

seguro / evitante com medo, seguro / evitante desligado e preocupado / evitante com medo. 

Verifica-se que os estilos de vinculação seguro e preocupado apresentam os valores mais 

elevados de sociabilidade e os estilos de vinculação evitante com medo e evitante 

desligado os valores mais reduzidos na referida dimensão.  

 Relativamente ao controlo de si e dos acontecimentos (cf. Tabelas 236 e 237), 

observamos que existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de 

vinculação seguro / evitante com medo, seguro / evitante desligado, preocupado / evitante 

com medo e preocupado / evitante desligado. Mais uma vez, são os estilos de vinculação 

seguro e preocupado que apresentam os níveis mais elevados de controlo de si e dos 

acontecimentos e são os estilos de vinculação evitante com medo e evitante desligado os 

que demonstram os níveis mais reduzidos nesta dimensão.  

 

Tabela 236 

Médias e desvios-padrão do controlo de si e dos acontecimentos  nos estilos de vinculação – global 

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 10.16 1.91 

Preocupado 10.17 1.97 

Evitante com Medo  8.92 2.09 

Evitante Desligado 8.90 1.92 

46.17 15.39 3.93 .01 
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Tabela 237 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível do controlo de si e 

dos acontecimentos 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  ** * - 
Evitante Desligado * * n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 n.s. não significativo 

 

 No que diz respeito ao envolvimento social (cf. Tabelas 238 e 239), os resultados 

são concordantes com os obtidos relativamente à felicidade e ao controlo de si e dos 

acontecimentos. Existem diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de 

vinculação seguro / evitante com medo, seguro / evitante desligado, preocupado / evitante 

com medo e preocupado / evitante desligado. Verifica-se de novo que são os estilos de 

vinculação seguro e preocupado que apresentam os níveis mais elevados de envolvimento 

social e que são os estilos de vinculação evitante com medo e evitante desligado os que 

demonstram os níveis mais reduzidos nesta dimensão.  

 

Tabela 238 

Médias e desvios-padrão do envolvimento social nos estilos de vinculação – global  

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 10.64 1.81 

Preocupado 10.91 1.95 

Evitante com Medo  9.53 2.34 

Evitante Desligado 8.90 2.21 

68.12 22.71 5.25 .00 

 

Tabela 239 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível do envolvimento 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  * ** - 
Evitante Desligado ** ** n.s. 

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 n.s. não significativo 
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 Relativamente à auto-estima (cf. Tabelas 240 e 241), acontece o mesmo. Mais uma 

vez, observamos a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os estilos 

de vinculação seguro / evitante com medo, seguro / evitante desligado, preocupado / 

evitante com medo e preocupado / evitante desligado. Constatamos que os estilos de 

vinculação seguro e preocupado são os que apresentam os níveis mais elevados de auto-

estima e que os estilos de vinculação evitante com medo e evitante desligado são os que 

demonstram os níveis mais reduzidos nesta dimensão.  

 

Tabela 240 

Médias e desvios-padrão da auto-estima nos estilos de vinculação – global 

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F P 

Seguro 13.95 2.43 

Preocupado 14.26 3.08 

Evitante com Medo  12.61 2.81 

Evitante Desligado 12.24 2.76 

78.41 26.14 3.49 .02 

 

Tabela 241 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível da auto-estima 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  * * - 
Evitante Desligado * * n.s. 

p ≤ .05 n.s. não significativo 

  

 No que concerne ao equilíbrio (cf. Tabelas 242 e 243), podemos referir que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / 

preocupado, preocupado / evitante com medo e preocupado / evitante desligado. O estilo 

de vinculação preocupado é o que apresenta o maior nível de equilíbrio e os estilos de 

vinculação seguro, evitante com medo e evitante desligado são os que demonstram os 

menores níveis.  
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Tabela 242 

Médias e desvios-padrão do equilíbrio nos estilos de vinculação – global 

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 11.18 2.23 

Preocupado 12.57 1.73 

Evitante com Medo  10.22 2.45 

Evitante Desligado 10.24 2.62 

91.56 30.52 5.82 .00 

 

Tabela 243 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível do equilíbrio  

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado * -  
Evitante com Medo  n.s. *** - 
Evitante Desligado n.s. *** n.s. 

* p ≤ .05 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 

 

 Finalmente, em relação ao bem-estar total (cf. Tabelas 244 e 245), os resultados são 

concordantes com os obtidos relativamente à felicidade, ao controlo de si e dos 

acontecimentos, ao envolvimento social e à auto-estima. Assim, observamos a existência 

de diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação seguro / evitante 

com medo, seguro / evitante desligado, preocupado / evitante com medo e preocupado / 

evitante desligado. Constatamos ainda que os estilos de vinculação seguro e preocupado 

são os que apresentam os níveis mais elevados de bem-estar total e que os estilos de 

vinculação evitante com medo e evitante desligado são os que demonstram os níveis mais 

reduzidos neste índice.  

 

Tabela 244 

Médias e desvios-padrão do bem-estar total nos estilos de vinculação – global 

Entre Grupos 
Estilo de vinculação Média DP Soma dos 

quadrados 
Média dos 
quadrados 

F p 

Seguro 90.47 13.39 

Preocupado 93.70 15.58 

Evitante com Medo  80.00 16.80 

Evitante Desligado 79.90 15.27 

4158.04 1386.01 5.94 .00 
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Tabela 245 

Teste de LSD para as diferenças entre os estilos de vinculação – global ao nível do bem-estar total 

 Seguro Preocupado Evitante com Medo 
Seguro -   
Preocupado n.s. -  
Evitante com Medo  ** *** - 
Evitante Desligado ** ** n.s. 

** p ≤ .01 *** p ≤ .001  n.s. não significativo 

 

 Sintetizando, podemos referir que, no que diz respeito às relações existentes entre 

os estilos de vinculação global e o bem-estar psicológico no segundo momento de 

avaliação: 

1. O estilo de vinculação preocupado é o que apresenta níveis mais elevados de 

bem-estar, em todas as dimensões (com excepção da sociabilidade, em que é o 

estilo de vinculação seguro que demonstra o valor mais elevado) e no bem-estar 

total, seguido do estilo de vinculação seguro. Estes não diferem de forma 

estatisticamente significativa entre si (a não ser no caso do equilíbrio); 

2. Os estilos de vinculação evitante com medo e evitante desligado são os que 

apresentam os níveis mais reduzidos de bem-estar, em todas as dimensões e 

bem-estar total, não diferindo de forma estatisticamente significativa entre si; 

3. O estilo de vinculação preocupado difere de forma estatisticamente significativa 

dos estilos de vinculação evitante com medo e evitante desligado em todas as 

dimensões (com excepção da sociabilidade em que difere apenas do estilo de 

vinculação evitante com medo) e no bem-estar total; 

4. O estilo de vinculação seguro difere de forma estatisticamente significativa dos 

estilos de vinculação evitante com medo e evitante desligado em todas as 

dimensões (com excepção do equilíbrio em que difere apenas do estilo de 

vinculação preocupado) e no bem-estar total. 

 

3.2.3. Vinculação e rendimento académico 

  Neste ponto, pretendemos estudar as relações entre a vinculação com a mãe, com o 

pai e com outra pessoa significativa e a vinculação global e o rendimento académico. 

Através da realização de ANOVAs concluímos pela ausência de diferenças 
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estatisticamente significativas entre os estilos de vinculação com a mãe, com o pai, com 

outra pessoa significativa e global ao nível do rendimento académico.  

 

4. Relação entre suporte social, sintomatologia psicopatológica, bem-estar psicológico 

e rendimento académico 

 Neste ponto, apresentamos os resultados referentes às relações entre o suporte 

social, a sintomatologia psicopatológica, o bem-estar psicológico e o rendimento 

académico, no primeiro e segundo momentos de avaliação. 

 

4.1. 1.º momento de avaliação 

4.1.1. Suporte social e sintomatologia psicopatológica 

 Os resultados relativos à relação entre o suporte social e a sintomatologia 

psicopatológica no primeiro momento de avaliação são apresentados na Tabela 246. 

 

Tabela 246 

Correlações entre o suporte social e a sintomatologia psicopatológica – T1  

 
S OC SI D A H AF IP P IGS 

Satisfação 
com Amigos 

-.20** -.27** -.43** -.43** -.26** -.24** -.26** -.36** -.36** -.36** 

           
Intimidade -.24** -.34** -.50** -.52** -.36** -.28** -.29** -.41** -.50** -.47** 
           
Satisfação 
com Família 

-.26** -.28** -.35** -.35** -.28** -.28** -.23** -.25** -.28** -.32** 

           
Actividades 
Sociais 

-.22** -.30** -.38** -.40** -.32** -.29** -.27** -.36** -.39** -.39** 

           
Suporte 
Social Total 

-.30** -.39** -.55** -.57** -.40** -.35** -.34** -.46** -.51** -.51** 

Nota: S = Somatização; OC = Obsessões-Compulsões; SI = Sensibilidade Interpessoal; D = Depressão; 

A = Ansiedade; H = Hostilidade; AF = Ansiedade Fóbica; IP = Ideação Paranóide; P = Psicoticismo; 

IGS = Índice Geral de Sintomas 
** p ≤ .01 

 

 Os resultados apresentados na Tabela 246 indicam a existência de correlações 

negativas e estatisticamente significativas entre todas as dimensões de suporte social e o 

suporte social total e todas as dimensões de sintomatologia psicopatológica e índice geral 
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de sintomas. Assim, quanto maior for o suporte social, menor será a sintomatologia 

psicopatológica. 

 As correlações encontradas variam entre -.20 (satisfação com amigos e 

somatização) e -.57 (suporte social total e depressão), sendo de salientar que cinco destas 

são inferiores a .25 e que sete são iguais ou superiores a .50. Desta forma, podemos referir 

que as correlações variam entre fracas e fortes.  

 

4.1.2. Suporte social e bem-estar psicológico 

 Os resultados relativos à relação entre o suporte social e o bem-estar psicológico no 

primeiro momento de avaliação são apresentados na Tabela 247. 

 

Tabela 247 

Correlações entre o suporte social e o bem-estar psicológico – T1  

 
F S C ES AE E BET 

Satisfação com Amigos .44** .44** .35** .30** .53** .23** .50** 
        
Intimidade .40** .42** .35** .26** .48** .18** .45** 
        
Satisfação com Família .38** .25** .30** .24** .31** .35** .40** 
        
Actividades Sociais .22** .13** .23** .04 .31** .02 .22** 
        
Suporte Social Total .49** .42** .40** .29** .55** .26** .53** 

Nota: F = Felicidade; S = Sociabilidade; C = Controlo; ES = Envolvimento Social; AE = Auto-Estima; 

E = Equilíbrio; BET = Bem-Estar Total 
** p ≤ .01 

 

 Os dados da Tabela 247 revelam a existência de correlações positivas e 

estatisticamente significativas entre todas as dimensões de suporte social e o suporte social 

total e todas as dimensões de bem-estar e o bem-estar total (com excepção das actividades 

sociais que não se correlaciona de forma significativa com o envolvimento social e com o 

equilíbrio). Desta forma, quanto maior for o suporte social maior será o bem-estar 

psicológico. 

 No que diz respeito à magnitude das correlações estatisticamente significativas 

encontradas, podemos referir que esta varia entre .13 (actividades sociais e sociabilidade) 

e .55 ( suporte social total e auto-estima), ou seja, entre valores baixos e elevados.  
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 De referir ainda que é a dimensão actividades sociais que mostra um menor grau de 

associação com o bem-estar (dimensões e bem-estar total), apresentando correlações com 

o bem-estar que variam entre .02 (envolvimento social) e .31 (auto-estima).  

 

4.2. 2.º momento de avaliação  

4.2.1. Suporte social e sintomatologia psicopatológica 

 Os resultados relativos à relação entre o suporte social e a sintomatologia 

psicopatológica no segundo momento de avaliação são apresentados na Tabela 248. 

 

Tabela 248 

Relação entre o suporte social e a sintomatologia psicopatológica – T2  

 
S OC SI D A H AF IP P IGS 

Satisfação 
com Amigos 

.10  -.16  -.38** -.42** -.37** -.26** -.37** -.38** -.39** -.37** 

           
Intimidade .07 -.26** -.37** -.38** -.37** -.23** -.30** -.38** -.46** -.29** 
           
Satisfação 
com Família 

.07 -.14 -.11 -.16 -.15 -.14 -.14 -.17 -.21* -.11 

           
Actividades 
Sociais 

.03 -.19* -.25** -.23** -.23** -.09 -.14 -.14 -.24** -.19* 

           
Suporte 
Social Total 

.10 -.24** -.36** -.34** -.32** -.20** -.26** -.33** -.43** -.26** 

Nota: S = Somatização; OC = Obsessões-Compulsões; SI = Sensibilidade Interpessoal; D = Depressão; 

A = Ansiedade; H = Hostilidade; AF = Ansiedade Fóbica; IP = Ideação Paranóide; P = Psicoticismo; 

IGS = Índice Geral de Sintomas 
* p ≤ .05 ** p ≤ .01 

 

 A leitura da Tabela 248 permite-nos verificar a existência de correlações negativas 

e estatisticamente significativas entre: (1) a satisfação com amigos e todas as dimensões de 

sintomatologia psicopatológica (com excepção das dimensões somatização e obsessões-

compulsões) e o índice geral de sintomas; (2) a intimidade e todas as dimensões de 

sintomatologia psicopatológica (com excepção da somatização) e o índice geral de 

sintomas; (3) a satisfação com família e o psicoticismo; (4) as actividades sociais e as 

dimensões: obsessões-compulsões, sensibilidade interpessoal, depressão, ansiedade, 

psicoticismo e o índice geral de sintomas; e, (5) o suporte social total e a intimidade e 

todas as dimensões de sintomatologia psicopatológica (com excepção da somatização) e o 
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índice geral de sintomas. Assim, um maior suporte social está associado a uma menor 

sintomatologia psicopatológica.  

 De salientar que a satisfação com família parece ser a dimensão de suporte social 

que menos se associa à sintomatologia psicopatológica demonstrada pelo estudante neste 

segundo momento de avaliação, já que apenas aparece correlacionada de forma 

estatisticamente significativa com o psicoticismo (r = -.21; p ≤ .05) e de forma fraca. 

Segue-se a dimensão actividades sociais, que exibe correlações que variam entre -.19 

(obsessões-compulsões e índice geral de sintomas) e -.25 (sensibilidade interpessoal).  

 Será ainda interessante notar que, em termos gerais, a associação entre o suporte 

social e a sintomatologia psicopatológica é mais forte no primeiro momento de avaliação 

do que agora, já que, no primeiro momento, para além de todas as correlações encontradas 

serem estatisticamente significativas (o que não acontece neste segundo momento), as 

mesmas variam entre -.20 (satisfação com amigos e somatização) e -.57 (suporte social 

total e depressão), enquanto, neste segundo momento, as correlações encontradas variam 

entre -.19 (obsessões-compulsões e índice geral de sintomas) e -.46 (intimidade e 

psicoticismo).  

 

4.2.2. Suporte social e bem-estar psicológico 

 Os resultados relativos à relação entre o suporte social e o bem-estar psicológico no 

segundo momento de avaliação são apresentados na Tabela 249 

 

Tabela 249 

Relação entre o suporte social e o bem-estar psicológico – T2  

 
F S C ES AE E BET 

Satisfação com Amigos .30** .40** .27** .27** .43** .21* .38** 
        
Intimidade .38** .43** .40** .31** .41** .27** .47** 
        
Satisfação com Família .30** .23** .30** .13 .27** .25** .32** 
        
Actividades Sociais .20* .26** .21* .19* .25** .14 .23** 
        
Suporte Social Total .40** .47** .40** .31** .48** .30** .49** 

Nota: F = Felicidade; S = Sociabilidade; C = Controlo; ES = Envolvimento Social; AE = Auto-Estima; 

E = Equilíbrio; BET = Bem-Estar Total 
* p ≤ .05 ** p ≤ .01 
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 Os dados da Tabela 249 revelam a existência de correlações positivas e 

estatisticamente significativas entre todas as dimensões de suporte social e o suporte social 

total e todas as dimensões de bem-estar e o bem-estar total (com excepção da satisfação 

com família que não se correlaciona de forma significativa com o envolvimento social e 

das actividades sociais que não se correlaciona de forma significativa com o equilíbrio). 

Desta forma, quanto maior for o suporte social maior será o bem-estar psicológico. 

 Relativamente às correlações estatisticamente significativas encontradas, estas 

variam entre .19 (actividades sociais e envolvimento social) e .49 (suporte social total e 

bem-estar total), variando assim entre valores baixos e moderados.  

 

4.2.3. Suporte social e rendimento académico 

 Os resultados relativos à relação entre o suporte social e o rendimento académico 

são apresentados na Tabela 250. 

 

Tabela 250 

Correlações entre o suporte social e o rendimento académico 

 
Rendimento Académico 

Satisfação com Amigos .14 

  
Intimidade .12 
  
Satisfação com Família .02 
  
Actividades Sociais .08 

  
Suporte Social Total .12 

 

 Os resultados revelam que não existem diferenças estatisticamente significativas 

entre o suporte social e o rendimento académico.  

 

5. Variáveis preditoras da adaptação na transição para o ensino superior 

Neste ponto, passamos a apresentar as análises efectuadas com o objectivo de 

predizer a adaptação demonstrada pelo estudante no segundo momento de avaliação. Esta 

adaptação, tal como vimos anteriormente, foi avaliada através de três indicadores distintos: 

a sintomatologia psicopatológica, o bem-estar psicológica e o rendimento académico.  
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Para tal recorremos a análises de regressão linear com método de entrada 

simultânea de preditores, uma vez que não estávamos interessados em avaliar o impacto na 

variável dependente quando os preditores são incluídos um de cada vez, numa ordem 

específica. Nestas análises foram incluídas as variáveis que, nas análises univariadas 

realizadas anteriormente (diferenças de médias e correlações) se revelaram significativas 

para a adaptação demonstrada no segundo momento de avaliação. De salientar que apenas 

incluímos como variáveis preditoras, variáveis que se tinham mostrado correlacionadas de 

forma estatisticamente significativa com as variáveis critério e quando o coeficiente de 

correlação de Pearson encontrado foi superior a .30, na medida em que correlações 

inferiores a .30 indicam uma ténue relação entre as variáveis, podendo até duvidar-se da 

existência dessa relação (Hinkle, Wiersma, & Jurs, 1988). É ainda de referir que o suporte 

social (dimensões e suporte social total) não foi incluído nestas análises uma vez que não é 

nosso objectivo investigar a natureza preditora desta variável.  

 Assim, apresentamos de seguida os modelos de regressão levados a cabo, 

começando pela sintomatologia psicopatológica, ao que se seguirá o bem-estar psicológico 

e finalmente o rendimento académico.  

 

5.1. Variáveis preditoras da sintomatologia psicopatológica 

 

Variável critério: somatização 

 Adoptando como variável critério a somatização, considerou-se a opção de entrada 

na instituição de ensino. Ajustando para a variável incluída no modelo, os resultados da 

análise de regressão simples indicam que a opção de entrada na instituição de ensino não é 

uma variável preditora estatisticamente significativa da somatização. A percentagem de 

variância explicada por esta variável é de 7% (R2=.007) (cf. Tabela 251). 

 

Tabela 251 

Regressão linear simples para a predição da somatização 

Variável Beta (EP) 
Beta 

estandardizado R2 F 

Opção de Entrada na Instituição de Ensino -.43 (.43) -.09 n.s. .007 .99 n.s. 
n.s. não significativo 

Codificação da variável binária: Opção de entrada na instituição de ensino: 1 – 1.ª opção, 0 – opções 

seguintes 
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Variável critério: obsessões-compulsões 

Adoptando como variável critério a dimensão obsessões-compulsões, 

consideraram-se as variáveis: tipo de ensino, optimismo disposicional, estilo de vinculação 

com a mãe e estilo de vinculação com outra pessoa significativa. Ajustando para as 

variáveis incluídas no modelo, os resultados da análise de regressão múltipla apontam o 

tipo de ensino e o optimismo disposicional como variáveis preditoras estatisticamente 

significativas das obsessões-compulsões. A percentagem de variância explicada pelas 

variáveis consideradas é de 36% (R2=.36) (cf. Tabela 252). 

 

Tabela 252 

Regressão linear múltipla para a predição das obsessões-compulsões 

Variáveis Beta (EP) 
Beta 

estandardizado 
R2 F 

Tipo de Ensino 1.04 (.18) .45*** 

Optimismo Disposicional -.06 (.01) -.38*** 

Estilo de Vinculação Mãe .21 (.15) .12 

Estilo de Vinculação OPS -.10 (.15)  -.06 

.36 16.31*** 

*** p ≤ .001 

Nota: OPS = Outra Pessoa Significativa  

Codificação das variáveis binárias: Tipo de Ensino: 1 – ensino universitário, 0 – ensino politécnico; 

Estilo de Vinculação Mãe: 1 – Seguro, 2 – Inseguro; Estilo de Vinculação OPS: 1 – Seguro, 2 – 

Inseguro. 

 

Variável critério: sensibilidade interpessoal 

Adoptando como variável critério a sensibilidade interpessoal, consideraram-se as 

variáveis: tipo de ensino, optimismo disposicional e estilo de vinculação com outra pessoa 

significativa. Ajustando para as variáveis incluídas no modelo, os resultados da análise de 

regressão múltipla indicam que todas as variáveis consideradas são variáveis preditoras 

estatisticamente significativa da sensibilidade interpessoal. A percentagem de variância 

explicada pelas variáveis é de 31% (R2=.31) (cf. Tabela 253). 
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Tabela 253 

Regressão linear múltipla para a predição da sensibilidade interpessoal 

Variáveis Beta (EP) 
Beta 

estandardizado 
R2 F 

Tipo de Ensino .73 (.17) .33*** 

Optimismo Disposicional -.06 (.01) -.36*** 

Estilo de Vinculação OPS -.25 (.13) -.15* 

.31 17.96*** 

* p ≤ .05 *** p ≤ .001 

Nota: OPS = Outra Pessoa Significativa  

Codificação das variáveis binárias: Tipo de Ensino: 1 – ensino universitário, 0 – ensino politécnico; 

Estilo de Vinculação OPS: 1 – Seguro, 2 – Inseguro. 

 

Variável critério: depressão 

Quando a variável critério adoptada foi a depressão, consideraram-se as variáveis: 

tipo de ensino, optimismo disposicional e estilo de vinculação com outra pessoa 

significativa. Ajustando para as variáveis incluídas no modelo, os resultados da análise de 

regressão múltipla apontam o tipo de ensino e o optimismo disposicional como variáveis 

preditoras estatisticamente significativas da depressão. A percentagem de variância 

explicada pelas variáveis consideradas é de 35% (R2=.35) (cf. Tabela 254) 

 

Tabela 254 

Regressão linear múltipla para a predição da depressão 

Variáveis Beta (EP) 
Beta 

estandardizado 
R2 F 

Tipo de Ensino .87 (.18) .36*** 

Optimismo Disposicional -.07 (.01) -.40*** 

Estilo de Vinculação OPS -.25 (.14) -.14 

.35 22.05*** 

*** p ≤ .001 

Nota: OPS = Outra Pessoa Significativa  

Codificação das variáveis binárias: Tipo de Ensino: 1 – ensino universitário, 0 – ensino politécnico; 

Estilo de Vinculação OPS: 1 – Seguro, 2 – Inseguro. 

 

Variável critério: ansiedade 

Adoptando como variável critério a ansiedade, consideraram-se as variáveis: tipo 

de ensino, optimismo disposicional e estilo de vinculação outra pessoa significativa 
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Ajustando para as variáveis incluídas no modelo, os resultados da análise de regressão 

múltipla indicam que quer o tipo de ensino, quer o optimismo disposicional, são variáveis 

preditoras estatisticamente significativas da ansiedade. A percentagem de variância 

explicada pelo optimismo disposicional é de 30% (R2=.30) (cf. Tabela 255). 

 

Tabela 255 

Regressão linear múltipla para a predição da ansiedade 

Variáveis Beta (EP) 
Beta 

estandardizado 
R2 F 

Tipo de Ensino .73 (.15) .37*** 

Optimismo Disposicional -.05 (.01) -.35*** 

Estilo de Vinculação OPS -.17 (.12) -.11 

.30 17.53*** 

*** p ≤ .001 

Nota: OPS = Outra Pessoa Significativa  

Codificação das variáveis binárias: Tipo de Ensino: 1 – ensino universitário, 0 – ensino politécnico; 

Estilo de Vinculação OPS: 1 – Seguro, 2 – Inseguro. 

 

Variável critério: hostilidade 

Adoptando como variável critério a hostilidade, consideraram-se as variáveis: tipo 

de ensino, optimismo disposicional, estilo de vinculação com a mãe, estilo de vinculação 

com outra pessoa significativa e estilo de vinculação global.  Ajustando para as variáveis 

incluídas no modelo, os resultados da análise de regressão múltipla indicam que o tipo de 

ensino e o optimismo disposicional são variáveis preditoras estatisticamente significativa 

da hostilidade. A percentagem de variância explicada pelas variáveis é de 33% (R2=.33) 

(cf. Tabela 256). 

 

Tabela 256 

Regressão linear múltipla para a predição da hostilidade 

Variáveis Beta (EP) 
Beta 

estandardizado 
R2 F 

Tipo de Ensino  1.10 (.17) .51*** 

Optimismo Disposicional -.03 (.01) -.19* 

Estilo de Vinculação Mãe .25 (.19) .15 

Estilo de Vinculação OPS -.04 (.19) -.02 

Estilo de Vinculação Global -.37 (.22) -.22 

.33 10.50*** 
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* p ≤ .05 *** p ≤ .001 

Nota: OPS = Outra Pessoa Significativa  

Codificação das variáveis binárias: Tipo de Ensino: 1 – ensino universitário, 0 – ensino politécnico; 

Estilo de Vinculação Mãe: 1 – Seguro, 2 – Inseguro; Estilo de Vinculação OPS: 1 – Seguro, 2 – 

Inseguro; Estilo de Vinculação Global: 1 – Seguro, 2 – Inseguro. 

 

Variável critério: ansiedade fóbica 

Adoptando como variável critério a ansiedade fóbica, consideraram-se as variáveis: 

tipo de ensino, optimismo disposicional, estilo de vinculação com a mãe e estilo de 

vinculação com outra pessoa significativa. Ajustando para as variáveis incluídas no 

modelo, os resultados da análise de regressão múltipla indicam que o tipo de ensino, o 

optimismo disposicional e o estilo de vinculação com outra pessoa significativa são 

variáveis preditoras estatisticamente significativa da ansiedade fóbica. A percentagem de 

variância explicada pelas variáveis em consideração é de 34% (R2=.34) (cf. Tabela 257). 

 

Tabela 257 

Regressão linear múltipla para a predição da ansiedade fóbica 

Variáveis Beta (EP) 
Beta 

estandardizado R2 F 

Tipo de Ensino .77 (.16) .38*** 

Optimismo Disposicional -.04 (.01) -.33*** 

Estilo de Vinculação Mãe .07 (.13) .05  

Estilo de Vinculação OPS -.29 (.13) -.20* 

.34 14.94*** 

* p ≤ .05 *** p ≤ .001 

Nota: OPS = Outra Pessoa Significativa  

Codificação das variáveis binárias: Tipo de Ensino: 1 – ensino universitário, 0 – ensino politécnico; 

Estilo de Vinculação Mãe: 1 – Seguro, 2 – Inseguro; Estilo de Vinculação OPS: 1 – Seguro, 2 – 

Inseguro. 

 

Variável critério: ideação paranóide 

Quando a variável critério adoptada foi a ideação paranóide, consideraram-se as 

variáveis: tipo de ensino, optimismo disposicional, estilo de vinculação com a mãe, estilo 

de vinculação com outra pessoa significativa e estilo de vinculação global. Ajustando para 

as variáveis incluídas no modelo, os resultados da análise de regressão múltipla apontam o 

tipo de ensino e o optimismo disposicional como variáveis preditoras estatisticamente 
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significativas da ideação paranóide. A percentagem de variância explicada pelas variáveis 

consideradas é de 34% (R2=.34) (cf. Tabela 258). 

 

Tabela 258 

Regressão linear múltipla para a predição da ideação paranóide 

Variáveis Beta (EP) 
Beta 

estandardizado 
R2 F 

Tipo de Ensino  .89 (.16) .45*** 

Optimismo Disposicional -.04 (.01)  -.29*** 

Estilo de Vinculação Mãe .26 (.16) .16  

Estilo de Vinculação OPS -.22 (.16) -.15 

Estilo de Vinculação Global -.20 (.19) -.13 

.34 11.65*** 

*** p ≤ .001 

Nota: OPS = Outra Pessoa Significativa  

Codificação das variáveis binárias: Tipo de Ensino: 1 – ensino universitário, 0 – ensino politécnico; 

Estilo de Vinculação Mãe: 1 – Seguro, 2 – Inseguro; Estilo de Vinculação OPS: 1 – Seguro, 2 – 

Inseguro; Estilo de Vinculação Global: 1 – Seguro, 2 – Inseguro. 

 

Variável critério: psicoticismo 

Adoptando como variável critério o psicoticismo, consideraram-se as variáveis: tipo 

de ensino, optimismo disposicional, estilo de vinculação com a mãe, estilo de vinculação 

com outra pessoa significativa e estilo de vinculação global. Ajustando para as variáveis 

incluídas no modelo, os resultados da análise de regressão múltipla apontam o tipo de 

ensino e o optimismo disposicional como variáveis preditoras estatisticamente 

significativas do psicoticismo. A percentagem de variância explicada pelas variáveis 

consideradas é de 37% (R2=.37) (cf. Tabela 259). 

 
Tabela 259 

Regressão linear múltipla para a predição do psicoticismo 

Variáveis Beta (EP) 
Beta 

estandardizado 
R2 F 

Tipo de Ensino  1.01 (.17) .47*** 

Optimismo Disposicional -.05 (.01) -.33*** 

Estilo de Vinculação Mãe .20 (.18) .12 

Estilo de Vinculação OPS -.15 (.18) -.09 

Estilo de Vinculação Global .21 (.21) -.13 

.37 12.74*** 
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*** p ≤ .001 

Nota: OPS = Outra Pessoa Significativa  

Codificação das variáveis binárias: Tipo de Ensino: 1 – ensino universitário, 0 – ensino politécnico; 

Estilo de Vinculação Mãe: 1 – Seguro, 2 – Inseguro; Estilo de Vinculação OPS: 1 – Seguro, 2 – 

Inseguro; Estilo de Vinculação Global: 1 – Seguro, 2 – Inseguro. 

 

Variável critério: índice geral de sintomas 

Quando a variável critério adoptada foi o índice geral de sintomas, consideraram-se 

as variáveis: tipo de ensino, optimismo disposicional, estilo de vinculação com outra 

pessoa significativa e estilo de vinculação global. Ajustando para as variáveis incluídas no 

modelo, os resultados da análise de regressão múltipla apontam o tipo de ensino e o 

optimismo disposicional como variáveis preditoras estatisticamente significativas do índice 

geral de sintomas. A percentagem de variância explicada pelas variáveis consideradas é de 

43% (R2=.43) (cf. Tabela 260). 

 

Tabela 260 

Regressão linear múltipla para a predição do índice geral de sintomas 

Variáveis Beta (EP) 
Beta 

estandardizado R2 F 

Tipo de Ensino .87 (.14) .46*** 

Optimismo Disposicional -.05 (.01) -.39*** 

Estilo de Vinculação OPS -.19 (.15) -.13 

Estilo de Vinculação Global .06 (.14) .04 

.43 19.58*** 

*** p ≤ .001 

Nota: OPS = Outra Pessoa Significativa  

Codificação das variáveis binárias: Tipo de Ensino: 1 – ensino universitário, 0 – ensino politécnico; 

Estilo de Vinculação OPS: 1 – Seguro, 2 – Inseguro; Estilo de Vinculação Global: 1 – Seguro, 2 – 

Inseguro. 

 

5.2. Variáveis preditoras do bem-estar psicológico 

 

Variável critério: felicidade 

Adoptando como variável critério a felicidade, consideraram-se as variáveis: 

optimismo disposicional, estilo de vinculação com a mãe, estilo de vinculação com outra 

pessoa significativa e estilo de vinculação global. Ajustando para as variáveis incluídas no 
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modelo, os resultados da análise de regressão múltipla apontam o optimismo disposicional 

como variável preditora estatisticamente significativa da felicidade. A percentagem de 

variância explicada pelas variáveis consideradas é de 24% (R2=.24) (cf. Tabela 261). 

 

Tabela 261 

Regressão linear múltipla para a predição da felicidade 

Variáveis Beta (EP) 
Beta 

estandardizado 
R2 F 

Optimismo Disposicional .47 (.12) .37*** 

Estilo de Vinculação Mãe -.40 (1.63) -.03 

Estilo de Vinculação OPS 1.88 (1.72) .13 

Estilo de Vinculação Global .29 (1.96) .02 

.19 6.15*** 

*** p ≤ .001 

Nota: OPS = Outra Pessoa Significativa  

Codificação das variáveis binárias: Estilo de Vinculação Mãe: 1 – Seguro, 2 – Inseguro; Estilo de 

Vinculação OPS: 1 – Seguro, 2 – Inseguro; Estilo de Vinculação Global: 1 – Seguro, 2 – Inseguro. 

 

Variável critério: sociabilidade 

Quando a variável critério adoptada foi a sociabilidade, consideraram-se as 

variáveis: optimismo disposicional e estilo de vinculação global. Ajustando para as 

variáveis incluídas no modelo, os resultados da análise de regressão múltipla apontam o 

optimismo disposicional e o estilo de vinculação global como variáveis preditoras 

estatisticamente significativas da sociabilidade. A percentagem de variância explicada 

pelas variáveis consideradas é de 16% (R2=.16) (cf. Tabela 262). 

 

Tabela 262 

Regressão linear múltipla para a predição da sociabilidade 

Variáveis Beta (EP) 
Beta 

estandardizado 
R2 F 

Optimismo Disposicional .18 (.05) .32*** 

Estilo de Vinculação Global 1.06 (.54) .18* 
.16 10.74*** 

*p ≤ .05 *** p ≤ .001 

Nota: OPS = Outra Pessoa Significativa  

Codificação das variáveis binárias: Estilo de Vinculação Global: 1 – Seguro, 2 – Inseguro. 
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Variável critério: controlo de si e dos acontecimentos 

Adoptando como variável critério o controlo de si e dos acontecimentos, 

consideraram-se as variáveis: optimismo disposicional e estilo de vinculação global. 

Ajustando para as variáveis incluídas no modelo, os resultados da análise de regressão 

múltipla indicam que o optimismo disposicional é uma variável preditora estatisticamente 

significativa do controlo de si e dos acontecimentos. A percentagem de variância explicada 

pelo conjunto das variáveis consideradas é de 17% (R2=.17) (cf. Tabela 263). 

 

Tabela 263 

Regressão linear múltipla para a predição do controlo de si e dos acontecimentos 

Variáveis Beta (EP) 
Beta 

estandardizado 
R2 F 

Optimismo Disposicional .15 (.04) .36*** 

Estilo de Vinculação Global .52 (.40) .12 
.17 10.97*** 

*** p ≤ .001  

Nota: OPS = Outra Pessoa Significativa  

Codificação das variáveis binárias: Estilo de Vinculação Global: 1 – Seguro, 2 – Inseguro. 

 

Variável critério: envolvimento social 

Quando a variável critério adoptada foi o envolvimento social, consideraram-se as 

variáveis: optimismo disposicional, estilo de vinculação com a mãe, estilo de vinculação 

com outra pessoa significativa e estilo de vinculação global. Ajustando para as variáveis 

incluídas no modelo, os resultados da análise de regressão múltipla apontam o optimismo 

disposicional como uma variável preditora estatisticamente significativa do envolvimento 

social. A percentagem de variância explicada pelas variáveis consideradas é de 19% 

(R2=.19) (cf. Tabela 264). 
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Tabela 264 

Regressão linear múltipla para a predição do envolvimento social 

Variáveis Beta (EP) 
Beta 

estandardizado 
R2 F 

Optimismo Disposicional .17 (.04) .39*** 

Estilo de Vinculação Mãe -.17 (.54) -.04 

Estilo de Vinculação OPS .01 (.58) .00 

Estilo de Vinculação Global .62 (.65) .13 

.19 6.48*** 

*** p ≤ .001 

Nota: OPS = Outra Pessoa Significativa  

Codificação das variáveis binárias: Estilo de Vinculação Mãe: 1 – Seguro, 2 – Inseguro; Estilo de 

Vinculação OPS: 1 – Seguro, 2 – Inseguro; Estilo de Vinculação Global: 1 – Seguro, 2 – Inseguro. 

 

Variável critério: auto-estima 

Adoptando como variável critério adoptada a auto-estima, consideraram-se as 

variáveis: optimismo disposicional, estilo de vinculação com a mãe, estilo de vinculação 

com outra pessoa significativa e estilo de vinculação global. Ajustando para as variáveis 

incluídas no modelo, os resultados da análise de regressão múltipla apontam apenas o 

optimismo disposicional como variável preditora estatisticamente significativa da auto-

estima. A percentagem de variância explicada pela globalidade das variáveis consideradas 

é de 27% (R2=.27) (cf. Tabela 265).  

 

Tabela 265 

Regressão linear múltipla para a predição da auto-estima 

Variáveis Beta (EP) 
Beta 

estandardizado 
R2 F 

Optimismo Disposicional .22 (.05) .40*** 

Estilo de Vinculação Mãe .61 (.69) .10 

Estilo de Vinculação OPS .55 (.74) .09 

Estilo de Vinculação Global -.30 (.84)  -.05 

.19 6.54*** 

*** p ≤ .001 

Nota: OPS = Outra Pessoa Significativa  

Codificação das variáveis binárias: Estilo de Vinculação Mãe: 1 – Seguro, 2 – Inseguro; Estilo de 

Vinculação OPS: 1 – Seguro, 2 – Inseguro; Estilo de Vinculação Global: 1 – Seguro, 2 – Inseguro. 
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Variável critério: equilíbrio 

Quando a variável critério adoptada foi o equilíbrio, consideraram-se as variáveis: 

estilo de vinculação com a mãe e estilo de vinculação global. Ajustando para as variáveis 

incluídas no modelo, os resultados da análise de regressão múltipla sugerem que nenhuma 

das variáveis se assume como variável preditora estatisticamente significativa do 

equilíbrio, sendo percentagem de variância explicada pelas variáveis consideradas de 1% 

(R2=.01) (cf. Tabela 266). 

 

Tabela 266 

Regressão linear múltipla para a predição do equilíbrio  

Variáveis Beta (EP) 
Beta 

estandardizado 
R2 F 

Estilo de Vinculação Mãe .58 (.63) .11 

Estilo de Vinculação Global -.08 (.61) -.02 
.01 .60 

Codificação das variáveis binárias: Estilo de Vinculação Mãe: 1 – Seguro, 2 – Inseguro; Estilo de 

Vinculação Global: 1 – Seguro, 2 – Inseguro. 

 

Variável critério: bem-estar total 

Adoptando como variável critério o bem-estar total, consideraram-se as variáveis: 

optimismo disposicional, estilo de vinculação com a mãe, estilo de vinculação com outra 

pessoa significativa e estilo de vinculação global. Ajustando para as variáveis incluídas no 

modelo, os resultados da análise de regressão múltipla apontam somente o optimismo 

disposicional como variável preditora estatisticamente significativa do bem-estar total. A 

percentagem de variância explicada pelas variáveis consideradas é de 20% (R2=.20) (cf. 

Tabela 267).  

 

Tabela 267 

Regressão linear múltipla para a predição do bem-estar total 

Variáveis Beta (EP) 
Beta 

estandardizado 
R2 F 

Optimismo Disposicional 1.28 (.30) .40*** 

Estilo de Vinculação Mãe .19 (4.02) .01 

Estilo de Vinculação OPS 2.20 (4.25) .06 

Estilo de Vinculação Global 2.01 (4.82) .06 

.20 6.71*** 
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*** p ≤ .001 

Nota: OPS = Outra Pessoa Significativa  

Codificação das variáveis binárias: Estilo de Vinculação Mãe: 1 – Seguro, 2 – Inseguro; Estilo de 

Vinculação OPS: 1 – Seguro, 2 – Inseguro; Estilo de Vinculação Global: 1 – Seguro, 2 – Inseguro. 

 

5.3. Variáveis preditoras do rendimento académico 

Adoptando como variável critério o rendimento académico, considerou-se a 

variável tipo de ensino. Ajustando para a variável incluída no modelo, os resultados da 

análise de regressão simples indicam que o tipo de ensino é uma variável preditora 

estatisticamente significativa do rendimento académico. A percentagem de variância 

explicada pelo tipo de ensino é de 9% (R2=.09) (cf. Tabela 268).  

 

Tabela 268 

Regressão linear simples para a predição do rendimento académico  

Variáveis Beta (EP) 
Beta 

estandardizado 
R2 F 

Tipo de Ensino 2.20 (.62) .30*** .09 12.78*** 
*** p ≤ .001 

 

6. O poder mediador do suporte social 

 “A lack of conceptual and statistical clarity in the study of mediated and moderated 

effects has become particularly prevalent in mental health literatures where investigators 

seek to examine factors that mediate or moderate associations between selected preditors 

and adjustment outcomes” (Holmbeck, 1997, p. 599). 

 Desta forma, consideramos essencial clarificar o conceito de variável mediadora 

antes da apresentação dos resultados obtidos a este propósito. Assim, podemos definir uma 

variável mediadora como “the generative mechanism through which the focal independent 

variable is able to influence the dependent variable of interest” (Baron & Kenny, 1986, p. 

1173). Isto é, é através da variável mediadora que a variável independente influencia a 

variável dependente. A relação de mediação aparece ilustrada na Figura 13. 
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Figura 13. Ilustração da relação de mediação (adapt. de Baron & Kenny, 1986). 
 

 De acordo com Baron e Kenny (1986), quatro condições têm que estar reunidas 

para assumir que uma variável funciona como mediadora: (1) o preditor, A, tem que estar 

significativamente associado ao hipotético mediador, B; (2) o preditor, A, tem que estar 

significativamente associado à variável dependente, C; (3) o mediador, B, tem que estar 

significativamente associado à variável dependente, C; e, (4) o impacto do preditor, A, na 

variável dependente, C, é menor depois de se controlar o mediador, B. Sendo assim, se não 

houver uma associação significativa entre A e C, não existe qualquer efeito que possa ser 

mediado.  

 Estas quatro condições podem ser testadas através da realização de três análises de 

regressão múltipla. A significância da associação A→B (condição 1) é examinada na 

primeira regressão; a significância da associação A→C (condição 2) é examinada na 

segunda regressão; A e B são preditores na terceira regressão tendo C como variável 

dependente, sendo que a significância da associação B→C testa a condição 3; o efeito de A 

em C nesta equação (quando B é controlado), em comparação com o efeito de A em C na 

segunda equação (quando B não é controlado) testa a condição 4. A mediação será perfeita 

quando a A deixa de ter efeito em C depois de B ser controlado.  

 

6.1. O poder mediador do suporte social quando o preditor é o optimismo 

disposicional 

 Adoptando como variável preditora o optimismo disposicional, o poder mediador 

do suporte social verificou-se apenas quando a variável dependente considerada foi o 

equilíbrio (dimensão de bem-estar psicológico), relação ilustrada na Figura 14. 

Desta forma, neste ponto apresentamos os resultados relativos à mediação da 

relação entre o optimismo disposicional e o equilíbrio pelo suporte social total.  

 

A 

 
B 

 
C 
 



328 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. O suporte social total como mediador da relação entre o optimismo disposicional e o 

equilíbrio.  

 
 Os resultados da primeira análise de regressão revelam que o optimismo 

disposicional é um preditor estatisticamente significativo do suporte social total (β = .26; p 

≤ .001) – path a. A segunda análise de regressão revela que o optimismo disposicional é 

um preditor estatisticamente significativo do equilíbrio (β = .19; p ≤ .05) – path c. Quando 

o optimismo disposicional e o suporte social total entram simultaneamente como variáveis 

independentes, o suporte social total (β = .27; p ≤ .001), mas não o optimismo 

disposicional (β = .09; n.s.) prediz de forma estatisticamente significativa o equilíbrio (path 

b e path c’, respectivamente). Os resultados indicam que o suporte social total medeia a 

relação entre o optimismo disposicional e o equilíbrio. 

 Seguidamente, procurámos analisar se o efeito mediador do suporte social se 

mantinha quando, em vez do suporte social total, se consideravam dimensões de suporte 

social. Verificámos que este se manteve, quando as dimensões de suporte social 

consideradas foram a satisfação com amigos e a intimidade (cf. Figuras 15 e 16). 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. A satisfação com amigos como mediador da relação entre o optimismo disposicional e o 

equilíbrio. 
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Figura 16. A intimidade como mediador da relação entre o optimismo disposicional e o equilíbrio. 
 
 
 
6.2. O poder mediador do suporte social quando o preditor é o evitamento global 

 Adoptando como variável preditora o evitamento global, o poder mediador do 

suporte social verificou-se apenas quando as variáveis dependentes consideradas foram: 

obsessões-compulsões, sensibilidade interpessoal, ansiedade e ansiedade fóbica 

(dimensões de sintomatologia psicopatológica). Estas relações são ilustradas nas Figuras 

17 a 25.   

Assim, passaremos a apresentar os resultados relativos à mediação da relação entre 

o evitamento global e a sintomatologia psicopatológica pelo suporte social.  

 

Variável dependente: Obsessões-Compulsões 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. O suporte social total como mediador da relação entre o evitamento global e a dimensão 

obsessões-compulsões. 

 

 
Evitamento Global 

 
Suporte Social 

Total 

 

Obsessões-
Compulsões 

Path a = -.31*** Path b = -.23** 

Path c = .28*** 

Path c’ = .20* 

 

Optimismo 
Disposicional 

 
Intimidade 

 
Equilíbrio 

Path a = .30*** Path b = .23** 

Path c = .19* 

Path c’ = .10 n.s. 



330 

 Os resultados da primeira análise de regressão revelam que o evitamento global é 

um preditor estatisticamente significativo do suporte social total (β = -.31; p ≤ .001) – path 

a. A segunda análise de regressão revela que o evitamento global é um preditor 

estatisticamente significativo da dimensão obsessões-compulsões (β = .28; p ≤ .001) – path 

c. Quando o evitamento global e o suporte social total entram simultaneamente como 

variáveis independentes, o suporte social total (β = -.23; p ≤ .01) prediz de forma 

estatisticamente significativa a dimensão obsessões-compulsões e o efeito do evitamento 

global nesta (β = .20; p ≤ .05) é menor do que na segunda equação (path b e path c’, 

respectivamente). Estes resultados fornecem evidência para a mediação parcial do suporte 

social total.  

 Seguidamente, procurámos analisar se a mediação parcial do suporte social se 

mantinha quando, em vez do suporte social total, se consideravam dimensões de suporte 

social. Verificámos que esta se manteve, quando se considerou a intimidade (cf. Figura 

18). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. A intimidade como mediador da relação entre o evitamento global e a dimensão 

obsessões-compulsões. 
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Variável dependente: Sensibilidade Interpessoal 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. O suporte social total como mediador da relação entre o evitamento global e a 

sensibilidade interpessoal. 

 

 Os resultados da primeira análise de regressão revelam que o evitamento global é 

um preditor estatisticamente significativo do suporte social total (β = -.31; p ≤ .001) – path 

a. A segunda análise de regressão revela que o evitamento global é um preditor 

estatisticamente significativo da sensibilidade interpessoal (β = .23; p ≤ .01) – path c. 

Quando o evitamento global e o suporte social total entram simultaneamente como 

variáveis independentes, o suporte social total (β = -.32; p ≤ .01), mas não o evitamento 

médio (β = .13; n.s.) prediz de forma estatisticamente significativa a sensibilidade 

interpessoal. Os resultados indicam que o suporte social total medeia a relação entre o 

evitamento global e a sensibilidade interpessoal.  

 Seguidamente, procurámos analisar se o efeito mediador do suporte social se 

mantinha quando, em vez do suporte social total, se consideravam dimensões de suporte 

social. Verificámos que este se manteve, quando as dimensões de suporte social 

consideradas foram a satisfação com amigos e a intimidade (cf. Figuras 20 e 21). 
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Figura 20. A satisfação com amigos como mediador da relação entre o evitamento global e a 

sensibilidade interpessoal. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. A intimidade como mediador da relação entre o evitamento global e a sensibilidade 

interpessoal.  

 

Variável dependente: Ansiedade 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 22. O suporte social total como mediador da relação entre o evitamento global e a 

ansiedade. 

 
Os resultados da primeira análise de regressão revelam que o evitamento global é 

um preditor estatisticamente significativo do suporte social total (β = -.31; p ≤ .001) – path 
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a. A segunda análise de regressão revela que o evitamento global é um preditor 

estatisticamente significativo da ansiedade (β = .21; p ≤ .05) – path c. Quando o 

evitamento global e o suporte social total entram simultaneamente como variáveis 

independentes, o suporte social total (β = -.30; p ≤ .01), mas não o evitamento global (β = 

.10; n.s.) prediz de forma estatisticamente significativa a ansiedade. Os resultados indicam 

que o suporte social total medeia a relação entre o evitamento global e a ansiedade.  

 Seguidamente, procurámos analisar se o efeito mediador do suporte social se 

mantinha quando, em vez do suporte social total, se consideravam dimensões de suporte 

social. Verificámos que este se manteve, quando se considerou a intimidade (cf. Figura 

23). 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. A intimidade como mediador da relação entre o evitamento global e a ansiedade. 

 

Variável dependente: Ansiedade Fóbica 

 
 

 

 

 

 

 
 
Figura 24. O suporte social total como mediador da relação entre o evitamento global e a ansiedade 

fóbica. 
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estatisticamente significativo da ansiedade fóbica (β = .28; p ≤ .01) – path c. Quando o 

evitamento global e o suporte social total entram simultaneamente como variáveis 

independentes, o suporte social total (β = -.22; p ≤ .01) prediz de forma estatisticamente 

significativa a ansiedade fóbica e o efeito do evitamento global nesta (β= .19; p ≤ .05) é 

menor do que na segunda equação (path b e path c’, respectivamente). Estes resultados 

fornecem evidência para a mediação parcial do suporte social total.  

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. A intimidade como mediador da relação entre o evitamento global e a ansiedade fóbica. 
 

Como se mostra na Figura 25, procurámos ainda analisar se a mediação parcial do 
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CAPÍTULO 7 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 337 

 Embora no capítulo anterior tenhamos introduzido alguns comentários aos 

resultados obtidos, é neste último capítulo que apresentamos a sua síntese e discussão mais 

detalhada. Assim, começamos por sintetizar e discutir os principais resultados referentes à 

caracterização do estudante do 1.º ano da Universidade de Aveiro, abordando questões 

como a caracterização da nossa amostra em relação à adaptação psicológica e académica, a 

evolução da adaptação psicológica ao longo do semestre e ainda o estudo dos perfis de 

adaptação, sempre tendo em consideração os dois momentos de avaliação. Em seguida, 

referimo-nos à relação entre o optimismo disposicional, a sintomatologia psicopatológica, 

o bem-estar psicológico e o rendimento académico, nos dois momentos de avaliação. 

Posteriormente, apresentamos uma síntese e discussão dos resultados mais importantes 

obtidos no que respeita à relação entre a vinculação, a sintomatologia psicopatológica, o 

bem-estar psicológico e o rendimento académico, também nos dois momentos de 

avaliação. Prosseguimos com a apresentação e discussão dos principais resultados obtidos 

referentes às variáveis preditoras da adaptação na transição para o ensino superior. Por 

último, são sintetizados e discutidos os resultados essenciais respeitantes ao poder 

mediador do suporte social. Ao longo deste capítulo procuraremos discutir 

fundamentalmente as hipóteses de investigação inicialmente formuladas, embora 

dediquemos igualmente a nossa atenção a resultados não contemplados nas hipóteses 

referidas, mas que julgamos serem pertinentes e merecedores da nossa atenção.  

 

1. Caracterização do estudante do 1.º ano da Universidade de Aveiro 

 Neste ponto, procedemos à apresentação e discussão dos resultados obtidos 

relativamente à caracterização do estudante do 1.º ano da Universidade de Aveiro, em 

ambos os momentos de avaliação. Destacamos o estudo das hipóteses de investigação 

previamente definidas a este respeito, nomeadamente as hipóteses 1 a 7. 

 Relativamente à hhiippóótteessee  11 (“O estudante do 1.º ano da Universidade de Aveiro 

apresenta níveis de sintomatologia psicopatológica mais elevados do que a população 

normal, no início e no final do 1.º semestre”) verificámos que esta foi confirmada pelo 

nosso estudo. Constatámos que os níveis de sintomatologia psicopatológica demonstrados 

pelos participantes do nosso estudo são mais elevados do que os exibidos pela população 

normal, no 1.º e 2.º momentos de avaliação, tendo sido registadas diferenças 

estatisticamente significativas ao nível (a) das dimensões obsessões-compulsões, 
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depressão, ansiedade, ansiedade fóbica e psicoticismo e índice geral de sintomas no 1.º 

momento, e (b) das dimensões depressão, ansiedade fóbica, psicoticismo e índice geral de 

sintomas no 2.º momento. 

 Também a hhiippóótteessee  22 (“O estudante do 1.º ano da Universidade de Aveiro 

apresenta níveis de bem-estar psicológico mais reduzidos do que a população utilizada no 

estudo do instrumento de avaliação do bem-estar psicológico, no início e no final do 1.º 

semestre”) foi confirmada. Os níveis de bem-estar psicológico demonstrados pelos 

participantes do nosso estudo são mais reduzidos do que os exibidos pela população 

utilizada no estudo do instrumento de avaliação do bem-estar psicológico, tendo sido 

registadas diferenças estatisticamente significativas no que se refere (a) a todas as 

dimensões e ao bem-estar total no 1.º momento, e (b) às dimensões sociabilidade, controlo 

de si e dos acontecimentos, envolvimento social, auto-estima e ao bem-estar total no 2.º 

momento. 

 A hhiippóótteessee  33 (“O estudante do 1.º ano da Universidade de Aveiro apresenta níveis 

de sintomatologia psicopatológica diferentes, no início e no final do 1.º semestre) e a 

hhiippóótteessee  44 (“O estudante do 1.º ano da Universidade de Aveiro apresenta níveis de bem-

estar psicológico diferentes, no início e no final do 1.º semestre”) foram igualmente 

confirmadas através do nosso estudo. Em relação à evolução da sintomatologia 

psicopatológica ao longo do semestre (a) existe um aumento dos valores de sintomatologia 

psicopatológica nas dimensões somatização, sensibilidade interpessoal, hostilidade, 

ansiedade fóbica, ideação paranóide e no índice geral de sintomas, sendo que as 

diferenças registadas são estatisticamente significativas ao nível da hostilidade, da 

ansiedade e da ideação paranóide, e (b) existe uma diminuição dos valores de 

sintomatologia psicopatológica nas dimensões obsessões-compulsões, depressão, 

ansiedade e psicoticismo, não se verificando contudo diferenças estatisticamente 

significativas. No que se refere à evolução do bem-estar psicológico ao longo do semestre 

(a) existe um aumento dos valores de bem-estar nas dimensões felicidade, controlo de si e 

dos acontecimentos e auto-estima, sendo as diferenças estatisticamente significativas ao 

nível da felicidade, e (b) existe uma diminuição dos valores de bem-estar nas dimensões 

sociabilidade, envolvimento social, equilíbrio e no bem-estar total, com diferenças 

estatisticamente significativas ao nível da sociabilidade. 
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Como já referido (cf. Capítulo 1), o contexto de transição para o ensino superior 

pode assumir-se como um potenciador de crises e/ou desafios desenvolvimentais 

facilitadores do crescimento e do desenvolvimento ou, ao invés, de desequilíbrio e de 

deterioração psicológica (e.g., Bastos, 1993, 1998; Ferreira & Hood, 1990; Stewart, 1982). 

É neste contexto que tentamos compreender os resultados que obtivemos em relação à 

adaptação psicológica demonstrada pelo estudante do 1.º ano da Universidade de Aveiro.  

Em concordância com estudos anteriormente realizados, que chamam a atenção 

para o aumento dos níveis de psicopatologia na população universitária (e.g., Herr & 

Cramer, 1992; Leitão & Paixão, 1999; O’Connor, 2001; Ratingan, 1989; Stone & Archer, 

1990; Santos, 2000) e para as dificuldades pessoais e emocionais vividas pelos estudantes 

do ensino superior (e.g., Ferraz, 2000; McIntyre, 1996; Pereira, 1997, 1998; Pereira, 

Monteiro, et al., 2007; Pereira, Motta, et al., 2006; Pereira & Williams, 2001; Ramalho & 

McIntyre, 2001; Tavares et al., 1998), os nossos resultados parecem sugerir que também o 

estudante do 1.º ano da Universidade de Aveiro demonstra níveis de sintomatologia 

psicopatológica superiores aos da população normal, nos dois momentos de avaliação. No 

que se refere ao bem-estar psicológico, investigação recente indica que os estudantes do 

ensino superior, quando comparados com a população normal, apresentam habitualmente 

índices mais reduzidos em medidas de bem-estar psicológico (e.g., Roberts, Golding, 

Towell, & Weinreb, 1999; Stewart-Brown et al., 2000). Embora, no nosso estudo, os níveis 

de bem-estar psicológico do estudante inquirido tenham sido alvo de comparação com os 

níveis demonstrados por uma amostra composta igualmente por estudantes do ensino 

superior (apesar de não ser constituída apenas por estudantes do 1.º ano), os resultados 

obtidos sugerem que é o estudante do 1.º ano que apresenta menores valores de bem-estar 

psicológico, em ambos os momentos de avaliação. A explicação para estes dados deverá 

residir no facto do estudante do 1.º ano estar a viver uma fase que, apesar de ser natural, 

exige uma diversidade grandes de adaptações, quer ao novo contexto, quer aos desafios, 

pressões e exigências que lhe são inerentes. 

Menos consensual é o facto de, na amostra do presente estudo, os indicadores de 

adaptação psicológica – a sintomatologia psicopatológica e o bem-estar psicológico – não 

evoluirem de forma consistente ao longo do 1.º semestre. Se, por um lado, verificámos que 

as pontuações em algumas das dimensões de sintomatologia psicopatológica aumentaram, 

de forma estatisticamente significativa (hostilidade, ansiedade e ideação paranóide), 
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verificámos também que, apesar de não haver significância estatística, houve uma 

diminuição das pontuações noutras dimensões (obsessões-compulsões, depressão, 

ansiedade e psicoticismo). O mesmo se constatou relativamente à evolução do bem-estar 

psicológico. Os resultados indicam que, a par de um aumento estatisticamente significativo 

na felicidade, houve uma diminuição igualmente significativa do ponto de vista estatístico, 

na sociabilidade.  

No sentido de aumentar a compreensibilidade destes dados, consideramos 

merecedor de atenção o estudo dos perfis de adaptação encontrados para o estudante do 1.º 

da Universidade de Aveiro. Os resultados sugerem a existência de  três perfis de adaptação 

no 1.º momento de avaliação – os melhor adaptados, os pior adaptados e os medianamente 

adaptados – quando esta é avaliada através da sintomatologia psicopatológica e do bem-

estar psicológico, e de apenas dois perfis de adaptação no 2.º momento de avaliação – os 

melhor adaptados e os pior adaptados – quando esta é avaliada através da sintomatologia 

psicopatológica, do bem-estar psicológico e do rendimento académico. Os dados indicam 

ainda que no 1.º momento de avaliação, a grande maioria dos estudantes (78.17%) 

demonstra uma adaptação pelo menos mediana à transição para o ensino superior e que, no 

2.º momento de avaliação, a distribuição dos estudantes pelos dois clusters encontrados é 

bastante equilibrada (apesar da ligeira superioridade do cluster dos melhor adaptados). 

Parece-nos assim que se integrarmos estes dados com os resultados anteriormente 

referidos, poderemos sugerir que a transição para o ensino superior parece assumir-se mais 

como um processo potenciador de dificuldades psicológicas do que como um processo 

facilitador. Por não conhecermos estudos que avaliem estes aspectos, não nos é possível 

comparar os nossos dados com os obtidos noutras investigações. De qualquer forma, 

pensamos poder adiantar algumas tentativas de explicação. 

Como sabemos, o contexto de transição para o ensino superior é uma situação na 

qual as expectativas dos estudantes podem não se basear em experiências académicas 

relevantes, já que as exigências colocadas pelo ensino superior são muito diferentes das 

colocadas pelo ensino secundário. Para além disso, estudos vários indicam que muitos 

estudantes transitam para o ensino superior estando na posse de visões irrealistas e 

ingénuas da vida em contexto universitário (e.g., Baker & Schultz, 1992a, 1992b; Jackson 

et al., 2000; Pancer et al., 2000; Smith & Wertlieb, 2005). Sendo assim, poderemos pensar 

que, no 1.º momento de avaliação, conduzido no início do 1.º semestre, os estudantes 
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inquiridos talvez ainda não estejam conscientes de algumas dificuldades que irão enfrentar 

neste novo contexto de vida. À medida que o semestre avança e o confronto com as 

exigências do novo meio se tornam mais evidentes (e.g., tarefas académicas mais 

complexas, necessidade de criação e reestruturação de relações de suporte social, gestão da 

autonomia), talvez haja um maior número de estudantes a exibir dificuldades que 

inicialmente estavam mascaradas pelas expectativas ingénuas, entusiastas e idealistas, 

características de muitos estudantes no momento de ingresso no ensino superior. Desta 

forma, níveis mais elevados de sintomatologia psicopatológica no final do 1.º semestre 

poderão ser explicados. Por outro lado, há que ter em conta que o 2.º momento de 

avaliação coincidiu com o final da época de avaliações na Universidade de Aveiro, facto 

que poderá também ter contribuído para o agravamento dos índices de sintomatologia 

psicopatológica demonstrados neste 2.º momento. Relativamente à evolução do bem-estar 

psicológico, mais especificamente em relação à diminuição da sociabilidade, poderemos 

também adiantar que talvez se deva, do mesmo modo, ao facto do 2.º momento de 

avaliação coincidir com o final da época de exames. Neste período, os estudantes estarão 

provavelmente menos disponíveis para o convívio com amigos e terão pontuado menos em 

itens como “Relacionei-me facilmente com as pessoas à minha volta”, utilizados para 

avaliar a sociabilidade.  

 Importa ainda referir que, se no 1.º momento de avaliação, as variáveis com maior 

capacidade discriminativa parecem ser o índice geral de sintomas, seguido de dimensões 

de sintomatologia psicopatológica; no 2.º momento de avaliação, apesar da variável com 

maior capacidade discriminativa ser a depressão, em segundo lugar aparece o bem-estar 

total. Merece igualmente referência o facto do rendimento académico demonstrar uma 

capacidade discriminativa muito reduzida. Assim, parece que, num primeiro momento, os 

estudantes poderão ser mais diferenciados pelos níveis de sintomatologia psicopatológica, 

mas, num segundo momento, também o bem-estar picológico será uma variável a ter em 

conta na diferenciação dos estudantes. Estes dados parecem chamar a atenção para a 

necessidade de se considerar na avaliação da adaptação emocional dos estudantes ao 

ensino superior, não apenas a presença/ausência de sintomatologia psicopatológica, mas 

também os níveis apresentados de bem-estar psicológico. Em relação ao rendimento 

académico e à sua capacidade discriminativa reduzida, poderá dever-se ao facto de 84.17% 



342 

da amostra frequentar licenciaturas na área da Saúde e haver assim pouca heterogeneidade 

dos inquiridos.  

Embora os dois momentos de avaliação por nós incluídos na presente investigação 

tentem colmatar a falta de evidência empírica a propósito da evolução da saúde mental ao 

longo do tempo, apontada pelo Royal College of Psychiatrists (2003) e por nós constatada 

na revisão de estudos empíricos, e captem alguma da complexidade inerente ao processo 

de transição para o ensino superior (a evolução da adaptação psicológica do estudante do 

1.º ano ao longo do 1.º semestre), consideramos que seria interessante avaliar os estudantes 

em momentos posteriores no sentido de verificar a continuidade ou descontinuidade do 

sentido da evolução da sua adaptação para melhor a compreender. 

 

 No que diz respeito à hhiippóótteessee  55 (“Existem diferenças na sintomatologia 

psicopatológica demonstrada em função das variáveis relacionadas com a situação de 

transição para o ensino superior – tipo de ensino, área de licenciatura, saída de casa dos 

pais, opção de entrada na instituição de ensino e opção de entrada no curso – no início e no 

final do 1.º semestre”) e à hhiippóótteessee 66 (“Existem diferenças no bem-estar psicológico 

demonstrado em função das variáveis relacionadas com a situação de transição para o 

ensino superior – tipo de ensino, área de licenciatura, saída de casa dos pais, opção de 

entrada na instituição de ensino e opção de entrada no curso – no início e no final do 1.º 

semestre), os nossos resultados sugerem uma confirmação parcial.  Em relação à 

sintomatologia psicopatológica, verificámos que (a) os estudantes que entraram na 

instituição de ensino que colocaram na 3.ª opção, exibem valores mais elevados de 

depressão e de psicoticismo, no 1.º momento; e que (b) os estudantes que frequentam o 

ensino universitário apresentam valores mais elevados de sintomatologia psicopatológica e 

os estudantes que entraram no curso que colocaram na 3.ª opção, apresentam os valores 

mais elevados de somatização, no 2.º momento. Já em relação ao bem-estar psicológico, 

constatámos que os estudantes que frequentam cursos da área de Letras apresentam valores 

mais elevados de envolvimento social e que os estudantes que entraram no curso que 

colocaram na 1.ª opção são os que demonstram os níveis mais elevados de controlo de si e 

dos acontecimentos e auto-estima, no 1.º momento. 

 De acordo com o mencionado por autores como Astin (1977, 1984, 1993, 1996) ou 

Tinto (1987, 1993), o facto dos alunos terem ingressado num curso/instituição de ensino de 
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primeira opção permite que desenvolvam maiores níveis de compromisso com a 

prossecução dos seus objectivos educativos e profissionais numa instituição de ensino 

superior específica e, consequentemente, que invistam mais tempo e energia no curso e na 

vida universitária em geral. Simultaneamente e embora saibamos que a prioridade de 

escolha poderá não estar directamente relacionada com as médias de ingresso ao ensino 

superior (Lencastre et al., 2000), poderemos supor que os estudantes que ingressaram em 

cursos e em instituições de ensino que colocaram na 1.ª opção tenderão a exibir uma maior 

satisfação com a sua situação académica, pelo que estarão menos predispostos a 

desenvolver sintomatologia psicopatológica e apresentarão os níveis mais elevados de 

bem-estar psicológico e que, em virtude das mesmas razões, serão os estudantes que 

ingressaram em cursos e em instituições de ensino que colocaram na 3.ª opção que 

apresentam os níveis mais elevados de sintomatologia psicopatológica.  

 Estudos realizados em contexto nacional (e.g., Branco, 2004; Jardim, 2007) 

comprovam que a frequência de cursos específicos poderá influenciar o desenvolvimento 

de competências pessoais e sociais. Desta forma, poderemos hipotetizar que são os 

estudantes que frequentam cursos de Letras os mais competentes socialmente e que, por 

isso, indicam os valores mais elevados de envolvimento social.  

 Importa ainda tentar compreender os motivos pelos quais os estudantes do ensino 

universitário apresentam índices de sintomatologia psicopatológica mais elevados do que 

os estudantes do ensino politécnico. Talvez a explicação para este facto resida nas 

diferenças entre as médias de ingresso das licenciaturas incluídas na nossa amostra. Em 

virtude do reduzido número de estudantes em algumas das licenciaturas, a análise 

estatística da relação entre a licenciatura e o rendimento académico tornou-se inviável. De 

qualquer forma, através da análise pormenorizada das licenciaturas presentes do 2.º 

momento de avaliação, pudemos constatar que, na nossa amostra, todas as licenciaturas do 

ensino politécnico são licenciaturas em Saúde (Enfermagem, Fisioterapia, Gerontologia, 

etc.), licenciaturas estas com médias de ingresso bastante elevadas. Uma vez que as médias 

de ingresso nas licenciaturas de Saúde são bastante mais elevadas do que no cursos do 

ensino universitário, poderemos adiantar que os alunos que entraram nas licenciaturas de 

Saúde, entraram muito provavelmente nas suas 1.º ou 2.º opções, o que fará com que se 

sintam mais realizados e menos vulneráveis ao desenvolvimento de sintomatologia 

psicopatológica do que a maioria dos restantes estudantes. 
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Em relação à hhiippóótteessee  77 (“Existem diferenças no rendimento académico 

demonstrado em função das variáveis relacionadas com a situação de transição para o 

ensino superior – tipo de ensino, área de licenciatura, saída de casa dos pais, opção de 

entrada na instituição de ensino e opção de entrada no curso – no final do 1.º semestre), os 

nossos resultados sugerem uma confirmação parcial. Verificámos que os estudantes do 

ensino politécnico apresentam melhor rendimento académico no final do 1.º semestre do 

que os estudantes do ensino universitário.  

Talvez a explicação para este facto resida, uma vez mais, nas diferenças entre as 

médias de ingresso das licenciaturas incluídas na nossa amostra e no facto de todas as 

licenciaturas do ensino politécnico, avaliadas no 2.º momento de avaliação, serem 

licenciaturas em Saúde. No sentido de compreender melhor esta questão, analisámos as 

médias de entrada na 1.ª fase do ano lectivo 2005/2006 e verificámos que a média mais 

baixa de ingresso dos cursos do ensino politécnico (150.8 – licenciatura em Gerontologia) 

é mais elevada do que a média mais alta de ingresso dos cursos do ensino universitário 

(142.0 – licenciatura em Administração Pública). De uma forma geral, a investigação 

demonstra que, a avaliação dos resultados escolares obtidos pelos alunos no ensino 

secundário e/ou nas provas de acesso à universidade, predizem, com alguma segurança, o 

desempenho académico obtido pelos estudantes no ensino superior (para uma revisão, cf. 

Mathiasen, 1984; Soares, 2003), pelo que a explicação poderá residir aqui. Embora 

factores como as competências de estudo, a motivação e certos factores de personalidade 

se correlacionem positivamente com o rendimento académico, são os resultados escolares 

obtidos no ensino secundário e/ou em provas de acesso de acesso à universidade que se 

revelam melhores preditores do desempenho académico dos alunos do ensino superior 

(Mathiasen, 1984). Mais especificamente, a investigação indica que os resultados obtidos 

no ensino secundário explicam cerca de 19% da variância dos resultados obtidos no ensino 

superior (Mouw & Khanna, 1993), sendo de salientar que também em Portugal estes 

resultados são verificados (Miranda & Marques, 1996; Santos, 2000). Por exemplo, 

Miranda e Marques (1996) conduziram um estudo com uma amostra alargada de 

estudantes do primeiro ano (N = 2677) que relevou correlações elevadas entre os 

resultados escolares obtidos no ensino secundário, as provas específicas realizadas e os 

resultados obtidos no ensino superior. Também Santos (2000), ao correlacionar a média de 
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acesso ao ensino superior com os resultados obtidos no 1.º ano dos 14 cursos de 

licenciatura da Universidade do Minho, obteve resultados idênticos.  

 

 Um outro resultado não contemplado nas hipóteses previamente referidas que 

consideramos merecedor de destaque e de reflexão é a não existência de diferenças 

estatisticamente significativas entre os sexos no que se refere à sintomatologia 

psicopatológica e ao bem-estar psicológico, em ambos os momentos de avaliação, com 

excepção do que se verifica para a dimensão de sintomatologia psicopatológica ansiedade 

no 1.º momento de avaliação, sendo o sexo feminino a apresentar os valores mais elevados. 

Este resultado parece estar de acordo com um conjunto de outros estudos que têm vindo a 

ser realizados, quer em contexto nacional como internacional, que parecem demonstrar que 

os estudantes do sexo feminino tendem a viver a vida universitária de forma mais 

ansiógena exibindo, consequentemente, mais problemas ao nível da adaptação pessoal e 

emocional (e.g., Baker & Syrik, 1989; Castro & Almeida, 2000; Gall, Evans, & Bellerose, 

2000; Santos, 2000; Soares, 2003). Ainda a este propósito, Soares e Almeida (2002) 

sugerem que o sexo feminino é aquele em que se verificam expectativas mais elevadas 

relativamente a diferentes dimensões da vida académica, pessoal e social associadas ao 

ensino superior pelo que, também por este motivo, poderão ser os estudantes do sexo 

feminino a apresentar maior sintomatologia ansiosa nesta fase, sentida como desafiante e 

exigente por muitos. 

 

2. Relação entre optimismo disposicional, sintomatologia psicopatológica, bem-estar 

psicológico e rendimento académico 

 Neste ponto, procedemos à apresentação e discussão dos resultados obtidos 

relativamente à relação entre o optimismo disposicional, a sintomatologia psicopatológca, 

o bem-estar psicológico e o rendimento académico, em ambos os momentos de avaliação. 

Destacamos o estudo das hipóteses de investigação previamente definidas a este respeito, 

nomeadamente as hipóteses 8 a 10.  

 No que se refere à hhiippóótteessee  88 (“Um maior optimismo disposicional aparece 

associado a níveis mais reduzidos de sintomatologia psicopatológica, no início e no final 

do 1.º semestre”) os resultados fornecem evidência empírica para a sua confirmação. 

Verificámos que o optimismo disposicional se mostra correlacionado de forma negativa e 
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estatisticamente significativa com todas as dimensões de sintomatologia psicopatológica 

consideradas e com o índice geral de sintomas, em ambos os momentos de avaliação (com 

excepção da somatização no 2.º momento de avaliação) e que a magnitude das correlações 

encontradas varia entre -.26 (associação fraca) e -.47 (associação moderada), sendo 

portanto moderada. Destacamos ainda que o optimismo disposicional mostrou ser uma 

variável com poder preditor no que diz respeito às dimensões obsessões-compulsões, 

sensibilidade interpessoal, depressão, ansiedade, hostilidade, ansiedade fóbica, ideação 

paranóide, psicoticismo e ao índice geral de sintomas. 

 O mesmo se verifica com a hhiippóótteessee  99 (“Um maior optimismo disposicional 

aparece associado a níveis mais elevados de bem-estar psicológico, no início e no final do 

1.º semestre”) que foi igualmente confirmada pela nossa investigação. Os resultados 

indicam que o optimismo disposicional se mostra correlacionado de forma positiva e 

estatisticamente significativa com todas as dimensões de bem-estar psicológico e com o 

bem-estar total, em ambos os momentos de avaliação e que a magnitude das correlações 

encontradas varia entre .18 (associação fraca) e .48 (associação moderada). De realçar que 

o optimismo disposicional mostrou ainda ser uma variável com poder preditor no que diz 

respeito às dimensões felicidade, sociabilidade, controlo de si e dos acontecimentos, 

envolvimento social, auto-estima e ao bem-estar total. 

 No que diz respeito à relação entre o optimismo disposicional, a sintomatologia 

psicopatológica e o bem-estar psicológico, os nossos dados são concordantes com os 

resultados de estudos anteriormente realizados em contexto de ensino superior (Aspinwall 

& Taylor, 1992; Brissete et al., 2002; Segerstrom et al., 1998; Stewart et al., 1997), 

sugerindo que os estudantes mais optimistas (quando este é avaliado através de uma 

medida de optimismo disposicional) apresentam um risco menor de desenvolver 

sintomatologia psicopatológica e, simultaneamente, tendem a exibir um maior bem-estar 

psicológico. Destacamos ainda que o optimismo disposicional, avaliado no 1.º momento de 

avaliação, demonstrou ser uma variável com poder preditor em relação à sintomatologia 

psicopatológica e ao bem-estar psicológico quando estes eram avaliados aproximadamente 

4 meses depois. Parece-nos assim que estes resultados poderão ser considerados como um 

contributo adicional para o reforço do quadro empírico que sustenta os benefícios do 

optimismo disposicional (para revisões, cf. Peterson & Bossio, 2002; Scheier & Carver, 

1985, 1992; Scheier et al., 2002).  
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 Em relação à hhiippóótteessee  1100 (“Um maior optimismo disposicional aparece associado a 

níveis mais elevados de rendimento académico no final do 1.º semestre”), verificámos que 

também esta foi confirmada pelo nosso estudo. Conferimos que o optimismo disposicional 

se mostra correlacionado de forma positiva e estatisticamente significativa com o 

rendimento académico, sugerindo que os estudantes mais optimistas demonstram um 

melhor rendimento académico. Em todo o caso, deveremos ter em atenção que a 

magnitude da correlação encontrada entre as duas variáveis é baixa (.21), pelo que é 

necessária cautela na interpretação destes dados e das implicações daí decorrentes.  

 Este resultado está de acordo com os encontrados por El-Anzi (2005) e Schulman 

(1995), apesar de contrariar os dados de outras investigações (Haynes et al., 2006; Robins 

& Beer, 2001; Ruthig et al., 2004; Satterfield et al., 1997). Deve ter-se, no entanto, em 

consideração que, em alguns destes estudos (e.g., Satterfield et al., 1997, Schulman, 1995), 

o constructo de optimismo foi avaliado em termos de estilo explicativo optimista e não em 

termos de optimismo disposicional. Se bem que, como já referido (cf. Capítulo 2), 

possamos referir a existência de uma ligação conceptual óbvia entre os dois conceitos uma 

vez que ambos pressupõem que as consequências do optimismo derivam de diferenças ao 

nível das expectativas (Scheier & Carver, 1992), existem também dados que sugerem 

diferenças importantes a assinalar (e.g. magnitude fraca das correlações encontradas entre 

o optimismo e o pessimismo disposicionais e as medidas de estilo atribucional), pelo que a 

concordância/discordância entre os resultados destes estudos e os resultados da presente 

investigação deverá ser encarada com prudência. 

 A respeito da relação encontrada entre o optimismo disposicional e o rendimento 

académico e tendo em conta as implicações que a tese de acordo com a qual os estudantes 

mais optimistas são os que demonstram melhor rendimento académico pode acarretar, será 

ainda interessante tecer mais algumas considerações acerca destes resultados. Um dos 

objectivos da presente investigação consistia em investigar a contribuição do suporte social 

como variável mediadora dos efeitos do optimismo disposicional no rendimento académico 

exibido, contribuição esta que não se veio a confirmar. De qualquer forma, acreditamos 

que outras variáveis poderão e deverão ser consideradas e testadas na mediação e/ou 

moderação desta relação. A este propósito relembramos o trabalho de Gibb et al. (2002) 

que constataram o papel moderador da habilidade académica (operacionalizada através dos 

valores de uma prova de selecção/seriação dos alunos candidatos ao ensino superior) na 



348 

relação entre o estilo explicativo optimista e os GAPs (Grade Point Averages) obtidos 

pelos estudantes no ensino superior. Os autores verificaram que o estilo explicativo 

pessimista tinha um impacto negativo nos níveis de aproveitamento académico, apenas 

quando conjugado com um nível reduzido de habilidade académica. Também Martin-

Frumm et al. (2005) concluíram que a relação entre o estilo explicativo e o rendimento 

académico era mediada por variáveis mais proximais, designadamente as expectativas de 

sucesso e o valor subjectivo da tarefa. Estudos como estes poderão fornecer pistas para 

futuras investigações.  

 

3. Relação entre vinculação, sintomatologia psicopatológica, bem-estar psicológico e 

rendimento académico 

 Neste item, apresentamos e discutimos os principais resultados respeitantes à 

relação entre a vinculação, a sintomatologia psicopatológica, o bem-estar psicológico e o 

rendimento académico, em ambos os momentos de avaliação. Dedicamos a nossa atenção 

mais detalhamente ao estudo das hipóteses de investigação 11 a 13.  

 Em relação à hhiippóótteessee  1111  (“O estilo de vinculação seguro – em relação à mãe, ao 

pai, a outra pessoa significativa e vinculação global – demonstra os níveis mais reduzidos 

de sintomatologia psicopatológica, no início e no final do 1.º semestre”), os nossos 

resultados sugerem uma confirmação parcial. A evidência empírica do presente estudo 

sugere que:  

a) EEmm  rreellaaççããoo  àà  mmããee, os estilos de vinculação seguro e evitante desligado são os que 

exibem menores valores de sintomatologia psicopatológica (todas as dimensões 

consideradas e índice geral de sintomas) e o estilo de vinculação evitante com 

medo é o que apresenta maiores índices de sintomatologia psicopatológica (todas as 

dimensões consideradas e índice geral de sintomas) no 1.º momento. No 2.º 

momento, o estilo de vinculação preocupado é o que exibe menores valores de 

sintomatologia psicopatológica (dimensões obsessões-compulsões, hostilidade, 

ideação paranóide e psicoticismo, com excepção da ansiedade fóbica em que é o 

estilo de vinculação seguro que apresenta menor valor) e o estilo de vinculação 

evitante com medo continua a ser o que demonstra níveis mais elevados de 

sintomatologia psicopatológica; 
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b) EEmm  rreellaaççããoo  aaoo  ppaaii, o estilo de vinculação seguro é o que demonstra níveis mais 

reduzidos de sintomatologia psicopatológica (todas as dimensões e índice geral de 

sintomas) e os estilos de vinculação evitante com medo e preocupado são os que 

demonstram os níveis mais elevados de sintomatologia psicopatológica no 1.º 

momento. No 2.º momento, não se verificam diferenças a assinalar entre os 

diferentes estilos de vinculação;  

c) EEmm  rreellaaççããoo  aa  oouuttrraa  ppeessssooaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa, o estilo de vinculação seguro é o que 

demonstra níveis mais reduzidos de sintomatologia psicopatológica em ambos os 

momentos de avaliação (todas as dimensões e índice geral de sintomas, com 

excepção da dimensão somatização no 2.º momento). O estilo de vinculação 

evitante com medo é o que demonstra níveis mais elevados de sintomatologia 

psicopatológica (todas as dimensões e índice geral de sintomas, excepto ao nível da 

hostilidade) no 1.º momento e, no 2.º momento, é o estilo de vinculação evitante 

desligado que demonstra níveis mais elevados de sintomatologia psicopatológica 

(todas as dimensões e índice geral de sintomas); 

d) EEmm  rreellaaççããoo  àà  vviinnccuullaaççããoo  gglloobbaall, os estilos de vinculação seguro e evitante 

desligado são os que exibem menores valores de sintomatologia psicopatológica 

(todas as dimensões e índice geral de sintomas, com excepção da dimensão 

hostilidade) e o estilo de vinculação evitante com medo é o que exibe os maiores 

níveis de sintomatologia psicopatológica no 1.º momento. No 2.º momento, o estilo 

de vinculação seguro é o que demonstra níveis mais reduzidos de sintomatologia 

psicopatológica (todas as dimensões e índice geral de sintomas), sendo o estilo de 

vinculação evitante desligado o que demonstra os níveis mais elevados de 

sintomatologia psicopatológica (todas as dimensões e índice geral de sintomas). 

Sintetizando, no que se refere à relação existente entre a vinculação (à mãe, ao pai, 

a outra pessoa significativa e vinculação global) e a sintomatologia psicopatológica, em 

ambos os momentos de avaliação, podemos considerar que, de forma global, os resultados 

são concordantes com a hipótese formulada inicialmente. Verificámos que o estilo de 

vinculação seguro – em relação à mãe, ao pai, a outra pessoa significativa e vinculação 

global – é o que demonstra os níveis mais reduzidos de sintomatologia psicopatológica, em 

ambos os momentos de avaliação. A única excepção acontece quando analisamos a relação 

entre a vinculação à mãe e a sintomatologia psicopatológica no 2.º momento de avaliação, 
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em que é o estilo de vinculação preocupado o que exibe os menores valores de 

sintomatologia psicopatológica. De qualquer forma, consideramos pertinente salientar que, 

embora neste caso seja o estilo de vinculação preocupado aquele que demonstra os níveis 

mais reduzidos na maioria das dimensões de sintomatologia psicopatológica consideradas 

(obsessões-compulsões, hostilidade, ideação paranóide e psicoticismo, com excepção da 

ansiedade fóbica em que é o estilo de vinculação seguro que apresenta menor valor), é 

sempre seguido do estilo de vinculação seguro, não diferindo de forma estatisticamente 

significativa entre si (a não ser na dimensão obsessões-compulsões). 

 Relativamente à hhiippóótteessee  1122 (“O estilo de vinculação seguro – em relação à mãe, ao 

pai, a outra pessoa significativa e vinculação global – demonstra os níveis mais elevados 

de bem-estar psicológico, no início e no final do 1.º semestre”), verificámos que também 

esta foi confirmada parcialmente pelo nosso estudo. Os nossos resultados sugerem que: 

a) EEmm  rreellaaççããoo  àà  mmããee, o estilo de vinculação preocupado é o que apresenta os valores 

mais elevados de bem-estar psicológico em ambos os momentos de avaliação 

(apenas nas dimensões envolvimento social e equilíbrio no 1.º momento e nas 

dimensões felicidade, envolvimento social, auto-estima, equilíbrio e no bem-estar 

total no 2.º momento), sendo seguido do estilo de vinculação seguro. O estilo de 

vinculação evitante desligado é o que demonstra os níveis mais reduzidos de bem-

estar psicológico no 1.º momento e o estilo de vinculação evitante com medo é o 

que exibe os níveis mais reduzidos de bem-estar psicológico no 2.º momento (em 

todas as dimensões e bem-estar total);  

b) EEmm  rreellaaççããoo  aaoo  ppaaii, o estilo de vinculação preocupado é o que apresenta os valores 

mais elevados de bem-estar psicológico no 1.º momento, apenas na dimensão 

equilíbrio (sendo seguido do estilo de vinculação seguro), sendo o estilo de 

vinculação evitante desligado a apresentar menor valor. No 2.º momento de 

avaliação, não há diferenças a assinalar; 

c) EEmm  rreellaaççããoo  aa  oouuttrraa  ppeessssooaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa, o estilo de vinculação seguro é o que 

demonstra níveis mais elevados de bem-estar psicológico e o estilo de vinculação 

evitante desligado é o que exibe níveis mais reduzidos de bem-estar psicológico, 

em ambos os momentos de avaliação (no 1.º momento de avaliação apenas no que 

se refere à dimensão envolvimento social e no 2.º momento em relação às 

dimensões felicidade, envolvimento social, auto-estima e ao bem-estar total);  
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d) EEmm  rreellaaççããoo  àà  vviinnccuullaaççããoo  gglloobbaall, o estilo de vinculação preocupado é o que 

apresenta os valores mais elevados de bem-estar psicológico (todas as dimensões e 

bem-estar total) em ambos os momentos de avaliação (com excepção da 

sociabilidade, em que é o estilo de vinculação seguro que apresenta maior valor, no 

2.º momento). O estilo de vinculação evitante com medo é o que apresenta os 

valores mais reduzidos de bem-estar psicológico (todas as dimensões e bem-estar 

total) no 1.º momento. No 2.º momento, são os estilos de vinculação evitante com 

medo e evitante desligado os que apresentam os valores mais reduzidos de bem-

estar psicológico (todas as dimensões e bem-estar total). 

Resumindo, no que se refere à relação existente entre a vinculação (à mãe, ao pai, a 

outra pessoa significativa e vinculação global) e o bem-estar psicológico, em ambos os 

momentos de avaliação, podemos considerar que, de forma global, os resultados não são 

concordantes com a hipótese formulada inicialmente. Os dados sugerem que o estilo de 

vinculação preocupado – em relação à mãe, ao pai e vinculação global – é o que demonstra 

os níveis mais elevados de bem-estar psicológico, em ambos os momentos de avaliação. 

Em todo o caso, realçamos que o estilo de vinculação preocupado aparece sempre seguido 

do estilo de vinculação seguro, não havendo diferenças estatisticamente significativas a 

assinalar entre si (a não ser na dimensão equilíbrio quando se trata da vinculação global). 

A excepção verificada refere-se à relação entre a vinculação a outra pessoa significativa e o 

bem-estar psicológico, nos dois momentos distintos de avaliação, em que é o estilo de 

vinculação seguro o que exibe os valores mais elevados de bem-estar psicológico.  

Como já referido (cf. Capítulo 3), um dos pressupostos básicos da Teoria da 

Vinculação é o de que as representações da vinculação e comportamentos relacionados são 

activados em momentos difíceis de vida (Bowlby, 1982). Partindo do pressuposto que a 

fase de transição para o ensino superior se assume como um período de vida, repleto de 

oportunidades mas também de desafios, encarámos este momento de mudança como uma 

analogia da situação estranha, no sentido do proposto por outros autores (Bernier et al., 

2005; Kenny, 1987, 1990; Kenny & Donaldson, 1991; Lapsley et al., 2000; Rice et al., 

1995) e analisámos a relação existente entre a vinculação, a sintomatologia psicopatológica 

e o bem-estar psicológico numa amostra de estudantes do 1.º ano do ensino superior. 

Os resultados encontrados a este propósito são parcialmente consensuais com a 

Teoria da Vinculação (Bowlby, 1988) e com investigação realizada com adolescentes e 
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adultos emergentes que sugere que a vinculação insegura se associa negativamente à auto-

estima (Armsden & Greenberg, 1987; Cotterell, 1992; Greenberg et al., 1983; Leondari & 

Kiosseoglou, 2000; Wintre & Yaffe, 2000), à satisfação com a vida (Armsden & 

Greenberg, 1987; Greenberg et al., 1983), ao bem-estar psicológico em geral (Kenny & 

Donaldson, 1991; Laible et al., 2000) e positivamente à depressão (Arsmden et al., 1990; 

Carvalho, 2007; Wintre & Yaffe, 2000) e à ansiedade e solidão (Leondari & Kiosseoglou, 

2000). Investigação proveniente do campo de pesquisa da vinculação em adultos aponta 

resultados similiares, sugerindo que a vinculação insegura se associa positivamente à 

depressão (Canavarro, 1999b; Carnelley, Pietromonaco & Jaffe, 1994; Hammen, Burge, 

Daley, Davila, Paley & Rudolph, 1995; Murphy & Bates, 1997), à ansiedade (Canavarro, 

1999b; Hazan & Shaver, 1990; Mikulincer et al., 1993; Shaver & Brennan, 1992) e 

negativamente à auto-estima (Bartholomew & Horowitz, 1991; Collins & Read, 1990; 

Hazan & Shaver, 1990). De forma global, é possível considerar que a investigação revista 

oferece suporte empírico para a hipótese de que a vinculação insegura constitui um factor 

de risco para a emergência de psicopatologia. 

No nosso estudo, os resultados sugerem que a vinculação insegura (estilo de 

vinculação evitante com medo mãe, outra pessoa significativa e global e estilos de 

vinculação evitante com medo e preocupado pai no 1.º momento de avaliação / estilo de 

vinculação evitante desligado mãe, outra pessoa significativa e global no 2.º momento de 

avaliação) constitui um factor de risco para a emergência de psicopatologia. No entanto e 

apesar dos dados sugerirem que a vinculação insegura (estilo de vinculação evitante 

desligado mãe, pai e outra pessoa significativa e estilo de vinculação evitante com medo 

global no 1.º momento de avaliação / estilo de vinculação evitante com medo mãe, estilo 

de vinculação evitante desligado outra pessoa significativa e estilos de vinculação evitante 

com medo e evitante desligado global no 2.º momento de avaliação) constitui igualmente 

um factor de risco para a redução do bem-estar psicológico, constatámos que um tipo 

particular de vinculação insegura (estilo de vinculação preocupado mãe, pai e global no 1.º 

momento de avaliação / estilo de vinculação preocupado mãe e global no 2.º momento de 

avaliação) demonstra níveis elevados de bem-estar psicológico (mais elevados mesmo que 

o estilo de vinculação seguro). 

De acordo com o mencionado por Bartholomew (1990; Bartholomew & Horowitz, 

1991; Griffin & Bartholomew, 1994b), as dimensões ansiedade e evitamento 
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corresponderiam às avaliações genéricas das representações internas de si próprio e dos 

outros. Assim, segundo esta perspectiva, o estilo de vinculação seguro implicaria a 

percepção de si próprio como merecedor dos cuidados dos outros e simultaneamente a 

percepção dos outros como acessíveis, disponíveis e responsivos; o estilo de vinculação 

preocupado combinaria a percepção de si próprio como não merecedor de cuidados dos 

outros com a percepção positiva dos outros; o estilo de vinculação evitante desligado seria 

marcado pela percepção de si próprio como merecedor de cuidados e dos outros como não 

responsivos; e, finalmente, o estilo de vinculação evitante com medo combinaria a 

percepção de si próprio como não merecedor de cuidados por parte dos outros, com a 

percepção dos outros como pessoas não responsivas e não confiáveis.  

Partindo desta concepção e tendo em conta os nossos resultados, parece-nos 

legítimo conjecturar que a percepção dos outros (mais do que a percepção de si próprio), 

surge como um aspecto de importância primordial na emergência de sintomatologia 

psicopatológica e na redução do bem-estar psicológico. Os nossos dados sugerem que são 

os estilos de vinculação evitante com medo e evitante desligado os que demonstram níveis 

mais elevados de sintomatologia psicopatológica e de bem-estar psicológico, estilos de 

vinculação estes caracterizados por uma percepção dos outros como não acessíveis, não 

disponíveis e não confiáveis. Poderemos assim supor que, face a um perído de vida que 

coloca desafios múltiplos aos jovens e implica muitas vezes a reestruturação das relações 

sociais, com a ruptura de relações passadas e o início de novas relações, a existência de 

uma percepção negativa dos outros poderá estar na origem das dificuldades psicológicas 

manifestadas.  

Este mesmo motivo poderá estar na base da explicação dos dados que apontam o 

estilo de vinculação preocupado como demonstrando níveis elevados de bem-estar 

psicológico. Sendo este sempre seguido do estilo de vinculação seguro, podemos sugerir 

que a percepção dos outros como acessíveis, disponíveis e responsivos (percepção esta 

inerente aos estilos de vinculação mencionados) é responsável pelos níveis elevados de 

bem-estar psicológico demonstrados. 

A este propósito, cumpre ainda salientar a concordância dos resultados obtidos com 

os encontrados por Amado (2005). A autora, num estudo levado a cabo com uma amostra 

de 286 estudantes do ensino superior, verificou que os indivíduos com estilos de 

vinculação evitantes demonstravam níveis mais elevados de sintomas depressivos e de 
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ansiedade do que os indivíduos com estilos de vinculação seguro e preocupado. Parece-nos 

que este é um aspecto merecedor de destaque e que deverá ser alvo de atenção em 

pesquisas futuras.  

A título de síntese, podemos referir que a vinculação – à mãe, ao pai, a outra pessoa 

significativa e vinculação global – parece ser uma variável a considerar na adaptação 

psicológica (avaliada através de indicadores de sintomatologia psicopatológica e de bem-

estar psicológico) do estudante do 1.º ano do ensino superior.  

 

No que respeita à hhiippóótteessee  1133 (“O estilo de vinculação seguro – em relação à mãe, 

ao pai, a outra pessoa significativa e vinculação global – demonstra os níveis mais 

elevados de rendimento académico no final do 1.º semestre”), a presente investigação 

sugere a sua infirmação. Verificámos a inexistência de diferenças estatisticamente 

significativas a assinalar entre os estilos de vinculação (referentes à mãe, ao pai, a outra 

pessoa significativa e vinculação global) no que se refere ao rendimento académico. Os 

nossos resultados parecem indicar assim que o estilo de vinculação não é uma variável a 

ter em conta na adaptação académica do estudante. Resultados similares provêm do estudo 

de Wintre e Yaffe (2000) que constataram que nenhuma das variáveis que utilizaram para 

avaliar as relações com os pais predizem a adaptação académica (em ambos os sexos). De 

qualquer forma e por não conhecermos outros estudos que documentem esta relação, 

pensamos que será um tópico a explorar em trabalhos posteriores.  

 

No que diz respeito à importância relativa da vinculação à mãe e ao pai, relevamos 

que o pai parece ser a figura relacional (comparativamente com a mãe com a outra pessoa 

significativa) que menor importância tem neste período de transição. No 1.º momento de 

avaliação, verificámos diferenças estatisticamente significativas entre os estilos de 

vinculação ao pai apenas no que se refere ao equílibrio (dimensão de bem-estar 

psicológico), sendo que no 2.º momento de avaliação não constatámos diferenças 

estatisticamente significativas a apontar. Embora a literatura afirme que as relações de 

vinculação com ambas as figuras parentais são importantes na adaptação demonstrada na 

adolescência e adultez emergente, a verdade é que, de acordo com os trabalhos de 

McCormick e Kennedy (1994) e ainda de Paterson et al. (1994), a figura parental materna 

parece ocupar um lugar priveligiado na hierarquia relacional do jovem. 
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 Um outro resultado não contemplado nas hipóteses previamente referidas que 

consideramos merecedor de atenção está relacionado com a caracterização da nossa 

amostra a propósito das dimensões de vinculação – evitamento e ansiedade. Verificámos 

que os valores médios obtidos para a dimensão ansiedade são superiores aos valores 

médios obtidos para a dimensão evitamento quando as figuras relacionais consideradas são 

a mãe e a outra pessoa significativa e ainda quando se se consideram os índices globais 

(evitamento global e ansiedade global). A única excepção encontrada refere-se ao pai, em 

relação a quem os índices de evitamento são superiores do que os índices de ansiedade. 

 Este resultado poderá estar relacionado com o período desenvolvimental que 

caracteriza a amostra do presente estudo – estudantes do 1.º ano do ensino superior, com 

uma média de idades de 18.77. De acordo com Arnett (2004, 2006), o período 

desenvolvimental, que decorre entre os 18 e os 25 anos de idade, corresponde a um período 

com características próprias, marcado predominantemente pela exploração da identidade, 

pela instabilidade, pelo auto-focus, pela vivência do sentimento “in-between” e pelas 

possibilidades. Dado que a ansiedade predomina na fase de exploração e uma vez que esta 

dimensão é influenciada pelas profundas mudanças sociais, ao nível dos valores e 

expectativas face às relações íntimas a desenvolver, será legítimo esperar que, nesta fase, 

prevaleçam estilos de vinculação com níveis mais elevados de ansiedade (Bartholomew, 

1990; Campos, 1998).  

 

Destacamos ainda os resultados relativos à distribuição da amostra em função da 

identificação de outra pessoa significativa que sugerem um ligeiro predomínio dos 

respondentes que indicam o parceiro romântico como outra pessoa significativa da sua vida 

(33.20%), seguindo-se o irmão(ã) (27.80%), o amigo(a) (27.50%) e outra pessoa (6.00%).  

Como já referido (cf. Capítulo 3), o período da adolescência e da adultez emergente 

é marcado por tarefas normativas de desenvolvimento, uma das quais passa pelas 

transformações da relação com as figuras parentais e com os pares e com a capacidade do 

jovem e dos seus pares funcionarem como figuras de vinculação uns em relação aos outros. 

De forma adicional, o desenvolvimento de relações românticas, que poderão 

eventualmente transformar-se em relações de vinculação duradouras, é característico de 

uma etapa avançada nas relações com os pares na adolescência e adultez emergente. Dada 

a percentagem de respondentes que indica o parceiro romântico como a outra pessoa 
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significativa, parece-nos que as relações românticas não assumem ainda um carácter muito 

evidente na nossa amostra. Em todo o caso, se analisarmos os dados referentes à análise de 

clusters com base no evitamento e na ansiedade (cf. Tabelas 42 a 45) e à distribuição dos 

indivíduos pelos estilos de vinculação consoante a figura relacional considerada (cf. Figura 

12), constatamos aquilo que parece ser a crescente importância dos pares na vida do jovem. 

Os resultados sugerem que é em relação à outra pessoa significativa que um maior número 

de indivíduos se classifica como preocupado (36.14%), seguindo-se a mãe (21.96%) e por 

último o pai (18.34%). Dado que o estilo de vinculação preocupado exprime um desejo 

forte de aumentar o envolvimento emocional com a figura relacional e que o período 

desenvolvimental em que a nossa amostra se insere se caracteriza por uma menor 

dependência em relação aos pais, então, não será surpreendente que este estilo de 

vinculação seja menos frequente em relação às figuras parentais do que em relação aos 

pares. 

 

 Relativamente às diferenças entre os sexos ao nível do evitamento e da ansiedade, 

gostaríamos também de tecer algumas considerações. Apesar dos resultados apontarem a 

existência de diferenças estatisticamente significativas entre os sexos apenas em relação ao 

evitamento mãe, ao evitamento outra pessoa significativa e ao evitamento global (sendo o 

sexo masculino a demonstrar os valores mais elevados), verificamos uma tendência que se 

evidencia de forma óbvia a partir dos resultados. O sexo masculino demonstra sempre os 

valores mais elevados na dimensão evitamento (em relação a todas as figuras relacionais e 

evitamento global) e o sexo feminino demonstra sempre os valores mais elevados na 

dimensão ansiedade (em relação a todas as figuras relacionais e ansiedade global). 

 Estes resultados estão de acordo com resultados obtidos por diversos autores 

(Bartholomew & Horowitz, 1991; Feeney & Noller, 1990; Mikulincer & Erev, 1991; 

Mikulincer & Nachslon, 1991) a este propósito. Os dados sugerem que os homens 

apresentam mais frequentemente estilos de vinculação mais caracterizados por um menor 

desejo de intimidade, evidenciando pouco envolvimento e maior superficialidade. 

Contrariamente, as mulheres apresentam estilos de vinculação caracterizados por uma 

maior dependência e comprometimento com consequente perda de autonomia. Embora não 

tenhamos avaliado as diferenças de género nos estilos de vinculação que estabelecemos a 

partir das dimensões evitamento e ansiedade, procedimento este que consideramos 
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recomendável desenvolver em investigações futuras, a verdade é que mesmo quando 

consideramos apenas as dimensões evitamento e ansiedade, as diferenças de género são 

óbvias.  

Partindo da conceptualização teórica das dimensões de evitamento (relacionada 

com a dificuldade e desconforto com a proximidade em relação aos outros, acompanhados 

de uma atitude defensiva) e de ansiedade (relacionada com uma preocupação intensa com 

o estado das relações e um desejo igualmente intenso mas sempre insatisfeito de 

proximidade) e tendo conhecimento que homens e mulheres são alvo de pressões de 

socialização diferentes, elaborando padrões de regulação dos afectos diferentes que se 

repercutem necessariamente na forma como vivenciam as relações mais próximas 

(Bartholomew, 1994), a explicação para as diferenças de género será facilmente 

perceptível. Níveis de ansiedade elevados no sexo masculino poderiam ser interpretados 

como um sinal de fragilidade e, dessa forma, seriam menos favoráveis; do mesmo modo, 

níveis de evitamento elevados no sexo feminino não corresponderiam ao padrão social 

desejável de uma mulher carinhosa e prestadora de cuidados, pelo que seriam igualmente 

menos desejáveis. 

 

Importa ainda mencionar um outro resultado não atendido nas hipóteses 

anteriormente referidas que se relaciona com a associação verificada entre as dimensões de 

vinculação – evitamento e ansiedade – no que diz respeito às diferentes figuras relacionais 

tidas em consideração no nosso estudo (mãe, pai e outra pessoa significativa). No que se 

refere à dimensão evitamento, os resultados indicam uma associação que varia entre .11 

(evitamento pai e evitamento outra pessoa significativa) e .38 (evitamento mãe e 

evitamento pai), associação esta de magnitude fraca a moderada. Relativamente à 

dimensão ansiedade, os resultados referem uma associação que varia entre .60 (ansiedade 

pai e ansiedade outra pessoa significativa) e .79 (ansiedade mãe e ansiedade pai), sendo 

portanto esta associação de magnitude forte. Parece assim haver uma maior consistência 

entre as figuras relacionais quando a dimensão em causa é a ansiedade do que quando a 

dimensão em causa é o evitamento. Temos conhecimento de um estudo conduzido por 

Moreira (2006) com o objectivo de analisar o grau de consistência versus especificidade 

relacional do estilo de vinculação, cujos resultados apontam no mesmo sentido dos 

resultados por nós encontrados. O autor verificou que a dimensão preocupação 
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(equivalente à dimensão ansiedade) é uma característica pessoal que se manifesta em 

diferentes relações, enquanto a evitação (equivalente à dimensão evitamento) é um 

fenómeno específico das relações. Apesar do autor ressalvar que as suas conclusões não 

poderão ser tomadas como absolutas, verificou também que a preocupação é mais 

consistente de uma relação para a outra, do que a evitação. 

Mais uma vez, parece-nos pertinente socorrermo-nos da perspectiva de 

Bartholomew (1990; Bartholomew & Horowitz, 1991; Griffin & Bartholomew, 1994b). 

Assim, um nível elevado de ansiedade seria resultante de uma representação negativa de si 

próprio (como não merecedor de cuidados) e um nível elevado de evitamento seria o 

resultado de uma avaliação negativa do outro (como emocionalmente indisponível). Neste 

sentido, talvez fosse de esperar que a dimensão ansiedade, estando relacionada com a 

representação de si próprio, fosse mais consistente para a mesma pessoa em diferentes 

relações, enquanto a dimensão evitamento, estando ligada à representação dos parceiros, 

deveria variar de acordo com as características percepcionadas nas relações. Os nossos 

resultados parecem estar de acordo com esta perspectiva, chamando assim a atenção para a 

necessidade de ter em consideração a especificidade das relações e a possível 

inconsistência que os estilos de vinculação aparentam ter em função das mesmas. 

 

4. Variáveis preditoras da adaptação na transição para o ensino superior 

Neste ponto, debruçamo-nos sobre as variáveis preditoras da adaptação na transição 

para o ensino superior, avaliada no 2.º momento de avaliação, através da sintomatologia 

psicopatológica, do bem-estar psicológico e do rendimento académico. Dirigimos o nosso 

enfoque ao estudo das hipóteses de investigação 14 a 16. 

Em relação à hhiippóótteessee  1144 (“A sintomatologia psicopatológica demonstrada no final 

do 1.º semestre é predita pelas variáveis relacionadas com a situação de transição para o 

ensino superior, pelo optimismo disposicional e pela vinculação – mãe, ao pai, outra 

pessoa significativa e vinculação global”), os nossos resultados sugerem uma confirmação 

parcial. Os dados obtidos sugerem que:  

a) A somatização é predita de forma estatisticamente significativa pela opção de 

entrada na instituição de ensino;  

b) As dimensões obsessões-compulsões, a depressão, a ansiedade, a hostilidade, a 

ideação paranóide, o psicoticismo e o índice geral de sintomas são preditas de 
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forma estatisticamente significativa pelo tipo de ensino e pelo optimismo 

disposicional;   

c) A sensibilidade interpessoal e a ansiedade fóbica são preditas de forma 

estatisticamente significativa pelo tipo de ensino, pelo optimismo disposicional e 

pela vinculação a outra pessoa significativa. 

Relativamente à hhiippóótteessee  1155 (“O bem-estar psicológico demonstrado no final do 1.º 

semestre é predito pelas variáveis relacionadas com a situação de transição para o ensino 

superior, pelo optimismo disposicional e pela vinculação – mãe, ao pai, outra pessoa 

significativa e vinculação global”), os resultados obtidos sugerem uma vez mais uma 

confirmação parcial. A evidência empírica por nós encontrada revela que:  

a) A felicidade, o controlo de si e dos acontecimentos, o envolvimento social, a auto-

estima e o bem-estar total são preditos de forma estatisticamente significativa pelo 

optimismo disposicional; 

b) A sociabilidade é predita de forma estatisticamente significativa pelo optimismo 

disposicional e pela vinculação global; 

c) O equilíbrio não é predito de forma estatisticamente significativa pelas variáveis 

consideradas (vinculação à mãe e vinculação global). 

No que se refere à hhiippóótteessee  1166 (“O rendimento académico demonstrado no final do 

1.º semestre é predito pelas variáveis relacionadas com a situação de transição para o 

ensino superior, pelo optimismo disposicional e pela vinculação – mãe, ao pai, outra 

pessoa significativa e vinculação global”), os resultados encontrados indicam uma 

confirmação parcial. Dadas as análises estatísticas univariadas realizadas anteriormente às 

análises de regressão, optámos por considerar na regressão linear efectuada apenas a 

variável tipo de ensino. Verificámos que esta prediz de forma estatisticamente significativa 

o rendimento académico exibido pelos estudantes no final do 1.º semestre.  

Encarados na sua globalidade, estes resultados vêm complementar os anteriormente 

apresentados e discutidos (cf. n.ºs 1, 2 e 3 deste capítulo).  

Uma vez mais, constatámos a importância do tipo de ensino (universitário versus 

politécnico) na adaptação psicológica, em particular no que respeita à sintomatologia 

psicopatológica e na adaptação académica do jovem estudante. Como previamente 

referido, a propósito das diferenças verificadas ao nível dos índices de sintomatologia 

psicopatológica entre os estudantes do ensino universitário e do ensino politécnico e da 
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hipótese 7, a explicação para o poder preditor do tipo de ensino, seja em relação à 

sintomatologia psicopatológica, seja relativamente ao rendimento académico, deverá estar 

relacionada com a caracterização da amostra utilizada no 2.º momento de avaliação. Mais 

especificamente com a sua constituição ao nível das licenciaturas e das médias de ingresso.  

No que se refere ao poder preditor do optimismo disposicional, seja ao nível da 

sintomatologia psicopatológica, seja ao nível do bem-estar psicológico, os resultados são 

concordantes com estudos vários (Aspinwall & Taylor, 1992; Brissete et al., 2002; 

Segerstrom et al., 1998; Stewart et al., 1997) que documentam a capacidade preditora desta 

variável no que respeita a indicadores de adaptação psicológica.  

Finalmente, no que se refere ao poder preditor da vinculação, os nossos dados 

sugerem que: relativamente à sintomatologia psicopatológica, a vinculação (avaliada 

através da vinculação a outra pessoa significativa) demonstrou ser uma variável preditora 

estatisticamente significativa apenas no que respeita à sensibilidade interpessoal e à 

ansiedade fóbica; e que, relativamente ao bem-estar psicológico, a vinculação (avaliada 

através da vinculação global) demonstrou ser uma variável preditora estatisticamente 

significativa apenas no que se refere à sociabilidade. Estes resultados são concordantes 

com os obtidos por Wintre e Yaffe (2000) que documentam a contribuição positiva das 

relações com os pais (embora não avaliadas através de medidas de vinculação) na 

adaptação demonstrada na transição para o ensino superior. Apesar de terem verificado que 

outras variáveis seriam responsáveis por largas percentagens da variância dos resultados, 

os autores chamam a atenção para a necessidade de não menosprezar a influência das 

relações com os pais na adaptação exibida nesta fase de transição.  

 

5. O poder mediador do suporte social  

 Neste item, apresentamos e discutimos os resultados obtidos no que diz respeito ao 

poder mediador do suporte social, com relevo para o estudo das hipóteses de investigação 

17 a 22. 

 A hhiippóótteessee  1177 (“O suporte social medeia os efeitos do optimismo disposicional na 

sintomatologia psicopatológica demonstrada no final do 1.º semestre”) foi infirmada pelos 

nossos resultados.  

 De forma discordante dos trabalhos de Aspinwall e Taylor (1992), Brissette et al. 

(2002) e Mosher et al. (2006), os resultados por nós alcançados não fornecem evidência 
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empírica para o papel mediador (parcial ou total) do suporte social dos efeitos do 

optimismo disposicional na sintomatologia psicopatológica demonstrada no final do 1.º 

semestre. 

 

 Relativamente à hhiippóótteessee  1188 (“O suporte social medeia os efeitos do optimismo 

disposicional no bem-estar psicológico demonstrado no final do 1.º semestre”), os nossos 

resultados sugerem uma confirmação parcial. Verificámos que o suporte social (suporte 

social total, satisfação com amigos e intimidade) medeia totalmente a relação entre o 

optimismo disposicional e o bem-estar psicológico demonstrado no final do 1.º semestre, 

apenas quando este último é avaliado através do equilíbrio (uma das dimensões de bem-

estar psicológico consideradas).  

 Estes resultados parecem indicar, no sentido de Aspinwall e Taylor (1992), que os 

estudantes mais optimistas demonstram níveis mais elevados de bem-estar psicológico 

(avaliado através da dimensão equilíbrio), por demonstrarem um maior suporte social 

total, uma maior satisfação com amigos e uma maior intimidade. 

 

 No que respeita à hhiippóótteessee  1199 (“O suporte social medeia os efeitos do optimismo 

disposicional no rendimento académico demonstrado no final do 1.º semestre”), o presente 

estudo indica a sua infirmação. Apurámos que o suporte social não desempenha o papel de 

mediador (parcial ou total) na relação entre o optimismo disposicional e o rendimento 

académico demonstrado no final do 1.º semestre, isto é, a relação entre estas duas últimas 

variáveis parece independente do suporte social. Não é possível comparar os resultados 

alcançados com os obtidos noutras investigações, por não conhecermos estudos que 

avaliem estes aspectos.  

 

 A hhiippóótteessee  2200 (“O suporte social medeia os efeitos da vinculação na sintomatologia 

psicopatológica demonstrada no final do 1.º semestre”) foi parcialmente confirmada pelos 

resultados obtidos. Verificámos que o suporte social (suporte social total e intimidade) 

medeia parcialmente a relação entre a vinculação (evitamento global) e a sintomatologia 

psicopatológica demonstrada no final do 1.º semestre (quando esta é avaliada através das 

dimensões obsessões-compulsões e ansiedade fóbica), e que o suporte social (suporte 

social total, satisfação com amigos, intimidade) medeia totalmente a relação entre a 
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vinculação (evitamento global) e a sintomatologia psicopatológica demonstrada no final do 

1.º semestre (quando esta é avaliada através das dimensões sensibilidade interpessoal e 

ansiedade).  

 Estes resultados parecem estar de acordo com os resultados encontrados por  

Kafetsios e Sideridis (2006), que obtiveram evidência para o papel mediador do suporte 

social na relação entre a vinculação evitante e a saúde mental e a vinculação evitante e o 

isolamento. Em todo o caso, deveremos chamar a atenção para o facto desta relação de 

mediação não aparecer documentada de forma consistente na literatura. Apesar da 

associação entre a avaliação das experiências precoces e a percepção de suporte social ser 

sugerida como uma possibilidade teórica em muitos estudos (e.g., Hazan & Shaver, 1987; 

Pietromonaco & Barrett, 1997; Sarason et al., 1990), diversos dados sugerem que a 

vinculação e o suporte social são variáveis independentes na predição de indicadores de 

adaptação (Monteiro, 2005; Moreira et al., 2003; Priel & Shamai, 1995).  

 

 Em relação à hhiippóótteessee  2211 (“O suporte social medeia os efeitos da vinculação no 

bem-estar psicológico demonstrado no final do 1.º semestre”), os resultados por nós 

alcançados sugerem a sua infirmação. Constatámos que o suporte social não medeia, 

parcial ou totalmente, a relação entre a vinculação e o bem-estar psicológico demonstrado 

no final do 1.º semestre, ou seja, a relação entre estas duas últimas variáveis parece ser 

independente do suporte social. Uma vez mais, por não conhecermos estudos que avaliem 

o papel mediador do suporte social na relação entre a vinculação e o bem-estar psicológico, 

não nos é possível comparar os resultados alcançados com os obtidos noutras 

investigações.  

 

Resta referir que os resultados alcançados não fornecem evidência empírica para a 

hhiippóótteessee  2222 (“O suporte social medeia os efeitos da vinculação no rendimento académico 

demonstrado no final do 1.º semestre”), que é assim infirmada pelo nosso estudo. Também 

neste caso, a ausência de estudos que avaliem o papel mediador do suporte social na 

relação entre a vinculação e o rendimento académico impossibilita a comparação dos 

resultados alcançados com os obtidos por outros investigadores. 
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1. Conclusões gerais 

Assumindo como ponto de partida a conceptualização dos fenómenos de sucesso e 

insucesso académicos como processos complexos, abrangentes e multidimensionais, que 

têm na sua origem uma grande variedade de factores (Alarcão, 2000; Lencastre et al., 

2000, Taveira, 2000; Soares, 2003), designadamente as características individuais dos 

estudantes (Alarcão, 2000; Chickering, 1969; Lencastre et al., 2000, Taveira, 2000; Soares, 

2003), características estas consideradas também nas teorias e modelos de impacto 

(Pascarella, 1985; Pascarella & Terenzini, 1991; Tinto, 1975, 1987, 1993), desenvolvemos 

a presente investigação.  

Com os contributos preciosos da psicologia positiva e da Teoria da Vinculação 

como vectores facilitadores da compreensão, prosseguimos com o objectivo final de 

contribuir para um maior conhecimento dos factores de vulnerabilidade e de protecção 

envolvidos no processo de adaptação, psicológica e académica, na transição para o ensino 

superior, mais especificamente no que se refere às relações entre o optimismo 

disposicional e a vinculação – à mãe, ao pai e a outra pessoa significativa e vinculação 

global – e a adaptação psicológica e académica demonstrada pelo estudante do 1.º ano da 

Universidade de Aveiro. 

Neste momento de síntese e reflexão, pensamos poder afirmar que os 

procedimentos metodológicos utilizados nos permitiram atingir com sucesso os objectivos 

que traçámos para o nosso trabalho. 

 

Assim, no que diz respeito à ccaarraacctteerriizzaaççããoo  ddoo  eessttuuddaannttee  ddoo  11..ºº  aannoo  ddaa  UUnniivveerrssiiddaaddee  

ddee  AAvveeiirroo, o nosso estudo permitiu-nos retirar as seguintes conclusões gerais: 

1. O estudante do 1.º ano da Universidade de Aveiro demonstra níveis de 

sintomatologia psicopatológica mais elevados do que a população normal 

(Canavarro, 1999a) e níveis de bem-estar psicológico mais reduzidos do que a 

população utilizada no estudo do instrumento de avaliação do bem-estar 

psicológico (Monteiro et al., 2006a), nos dois momentos de avaliação; 

2. Os indicadores de adaptação psicológica – sintomatologia psicopatológica e bem-

estar psicológico – não evoluem de forma consistente ao longo do 1.º semestre do 

1.º ano, não sendo claro o sentido da evolução; 
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3. O estudante do ensino universitário demonstra níveis mais reduzidos de adaptação 

psicológica (avaliada através da sintomatologia psicopatológica) e académica 

(avaliada através do rendimento académico) do que o estudante do ensino 

politécnico. 

 

Relativamente à rreellaaççããoo  eennttrree  oo  ooppttiimmiissmmoo  ddiissppoossiicciioonnaall,,  aa  ssiinnttoommaattoollooggiiaa  

ppssiiccooppaattoollóóggiiccaa,,  oo  bbeemm--eessttaarr  ppssiiccoollóóggiiccoo  ee  oo  rreennddiimmeennttoo  aaccaaddéémmiiccoo, a principal conclusão 

a extrair é que é o estudante mais optimista que demonstra uma melhor adaptação 

psicológica (avaliada através da sintomatologia psicopatológica e do bem-estar 

psicológico) e académica (avaliada através do rendimento académico).  

 

No que se refere à rreellaaççããoo  eennttrree  aa  vviinnccuullaaççããoo,,  aa  ssiinnttoommaattoollooggiiaa  ppssiiccooppaattoollóóggiiccaa,,  oo  

bbeemm--eessttaarr  ppssiiccoollóóggiiccoo  ee  oo  rreennddiimmeennttoo  aaccaaddéémmiiccoo, as conclusões essenciais a retirar são as 

seguintes: 

1. O estudante com estilo de vinculação seguro – em relação à mãe, ao pai, a outra 

pessoa significativa e vinculação global – é o que demonstra os níveis mais 

reduzidos de sintomatologia psicopatológica, em ambos os momentos de avaliação; 

2. O estudante com estilo de vinculação preocupado – em relação à mãe, ao pai e 

vinculação global – é o que demonstra os níveis mais elevados de bem-estar 

psicológico, em ambos os momentos de avaliação; 

3. O estudante com estilo de vinculação seguro em relação a outra pessoa significativa 

é o que demonstra os níveis mais elevados de bem-estar psicológico, em ambos os 

momentos de avaliação; 

4. A percepção dos outros como não acessíveis, não disponíveis e não confiáveis, 

mais do que a percepção negativa de si próprio, parece ser um aspecto de 

importância primordial na emergência de sintomatologia psicopatológica e na 

redução do bem-estar psicológico; 

5. O estilo de vinculação preocupado é mais frequente em relação à outra pessoa 

significativa, seguindo-se a mãe e, por último, o pai; 

6. O estilo de vinculação parece não estar relacionado com a adaptação académica 

(avaliada através do rendimento académico); 
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7. O pai parece ser a figura relacional que menor importância tem na adaptação 

psicológica demonstrada pelo estudante. 

 

No que diz respeito às vvaarriiáávveeiiss  pprreeddiittoorraass  nnaa  aaddaappttaaççããoo  nnaa  ttrraannssiiççããoo  ppaarraa  oo  eennssiinnoo  

ssuuppeerriioorr, as seguintes conclusões gerais foram retiradas: 

1. A opção de entrada na instituição de ensino demonstrou ser uma variável preditora 

estatisticamente significativa da sintomatologia psicopatológica (avaliada através 

da somatização); 

2. O tipo de ensino (universitário versus politécnico) demonstrou ser uma variável 

preditora estatisticamente significativa da sintomatologia psicopatológica (avaliada 

através das dimensões obsessões-compulsões, sensibilidade interpessoal, 

depressão, ansiedade, hostilidade, ansiedade fóbica, ideação paranóide, 

psicoticismo e do índice geral de sintomas); 

3. O optimismo disposicional demonstrou ser uma variável preditora estatisticamente 

significativa da sintomatologia psicopatológica (avaliada através das dimensões 

obsessões-compulsões, sensibilidade interpessoal, depressão, ansiedade, 

hostilidade, ansiedade fóbica, ideação paranóide, psicoticismo e do índice geral de 

sintomas) e do bem-estar psicológico (avaliado através das dimensões felicidade, 

controlo de si e dos acontecimentos, envolvimento social, sociabilidade, auto-

estima e do bem-estar total); 

4. A vinculação a outra pessoa significativa demonstrou ser uma variável preditora 

estatisticamente significativa da sintomatologia psicopatológica (avaliada através 

da sensibilidade interpessoal e da ansiedade fóbica) e a vinculação global 

demonstrou ser uma variável preditora estatisticamente significativa do bem-estar 

psicológico (avaliado através da sociabilidade). 

 

Finalmente, relativamente ao ppooddeerr  mmeeddiiaaddoorr  ddoo  ssuuppoorrttee  ssoocciiaall,  as principais 

conclusões a apontar são: 

1. O suporte social não medeia os efeitos do optimismo disposicional na 

sintomatologia psicopatológica exibida no final do 1.º semestre; 

2. O suporte social (avaliado através do suporte social total, da satisfação com amigos 

e da intimidade) medeia totalmente os efeitos do optimismo disposicional no bem-
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estar psicológico (avaliado através do equilíbrio) demonstrado no final do 1.º 

semestre; 

3. O suporte social não medeia os efeitos do optimismo disposicional no rendimento 

académico apresentado no final do 1.º semestre; 

4. O suporte social (avaliado através do suporte social total e da intimidade) medeia 

parcialmente a relação entre a vinculação (avaliada através do evitamento global) e 

a sintomatologia psicopatológica demonstrada no final do 1.º semestre (avaliada 

através das dimensões obsessões-compulsões e ansiedade fóbica); 

5. O suporte social (avaliado através do suporte social total, da satisfação com amigos 

e da intimidade) medeia totalmente a relação entre a vinculação (avaliada através 

do evitamento global) e a sintomatologia psicopatológica (avaliada através da 

sensibilidade interpessoal e da ansiedade) demonstrada no final do 1.º semestre.  

6. O suporte social não medeia os efeitos da vinculação no bem-estar psicológico 

apresentado no final do 1.º semestre; 

7. O suporte social não medeia os efeitos da vinculação no rendimento académico 

demonstrado no final do 1.º semestre. 

 

Em síntese, consideramos ter dado um contributo válido para a compreensão da 

adaptação psicológica e académica na transição para o ensino superior, através do qual 

esperamos chamar a atenção para a pertinência de intervenções dirigidas à promoção da 

saúde mental em contexto de ensino superior. Adicionalmente, julgamos ter providenciado 

evidência empírica que sustenta a necessidade de conceptualizarmos os fenómenos de 

sucesso e de insucesso académicos como processos que dependem também do optimismo 

disposicional e da vinculação.  

 

2. Limitações da investigação 

Algumas limitações inerentes à presente investigação deverão ser dadas a conhecer 

com vista à prudência na interpretação e generalização dos resultados e conclusões 

apresentadas.  

 Em primeiro lugar, os instrumentos de avaliação empregues constituem medidas de 

auto-registo. Apesar de todos os esforços levados a cabo no sentido de aumentar a 

fidelidade e validade das respostas, a utilização deste tipo de medidas implica que se 
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considerem aspectos como a desejabilidade social, a falsificação ou o estilo de resposta na 

análise das respostas (Pais Ribeiro, 2007; para uma revisão, cf. Schwartz, 1999). 

 Um outro aspecto a ser tido em conta, distinto das limitações inerentes à 

metodologia de auto-registo per se, está relacionado com os instrumentos de avaliação 

especificamente utilizados na presente investigação. Para além da Escala de Satisfação 

com o Suporte Social (ESSS; Pais Ribeiro, 1999) e do Inventário de Sintomas 

Psicopatológicos (ISS; Canavarro, 1999a), instrumentos estes amplamente utilizados e 

validados em contexto nacional, outros, carecendo desta vasta e abrangente validação, 

foram por nós aplicados pela primeira vez em contexto nacional. Procedemos à adaptação 

e validação do Teste de Orientação de Vida – Revisto (TOV-R; Monteiro et al., 2006c) e 

da Escala de Medida de Manifestação de Bem-Estar Psicológico (EMMBEP; Monteiro et 

al., 2006a) e ainda à construção e validação da Avaliação de Relações Significativas (ARS; 

Monteiro et al., 2006b). Embora, através do estudo das características psicométricas 

(análise da distribuição dos itens, estudo da bidimensionalidade e consistência interna e 

análise factorial confirmatória) dos instrumentos referidos (cf. Capítulo 5), tenhamos 

verificado que estes possuíam características psicométricas aceitáveis para fins 

investigativos, reconhecemos que carecem de algum aperfeiçoamento, pelo que se 

recomenda fortemente a realização de trabalhos futuros em que este aspecto possa ser 

analisado.  

No que respeita à ARS, instrumento construído para avaliar a vinculação – à mãe, 

ao pai, a outra pessoa significativa e vinculação global – a recomendação acima referida 

adquire um carácter ainda mais veemente. Ainda que a amostra utilizada no estudo das 

características psicométricas desta medida (n = 159), inicialmente com 25 itens, cumpra a 

recomendação de Bryman e Cramer (1992) que preconiza um mínimo de 5 indivíduos por 

cada item para que se produza uma solução confiável de factores (na realização de uma 

análise factorial), pensamos ser importante continuar a explorar as propriedades deste 

instrumento em amostras mais extensas. Ainda a propósito deste instrumento de avaliação, 

não podemos deixar de ter em consideração as críticas apontadas à utilização de medidas 

de auto-registo na avaliação da vinculação (Belsky, 2002; Bernier & Dozier, 2002; 

Jacobvitz et al., 2002; Waters et al., 2002). De qualquer forma, as associações 

significativas que se têm encontrado entre as medidas de auto-resposta e as entrevistas que 

avaliam os padrões de vinculação (Bartholomew & Horowitz,1991; Bartholomew & 
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Shaver, 1998; Griffin & Bartholomew, 1994b; Shaver et al., 2000) e a economia de tempo 

necessária na administração dos instrumentos de avaliação legitimam o seu uso.  

 Uma outra limitação inerente ao presente estudo prende-se com o tamanho da 

amostra. Através de um design longitudinal, a nossa amostra foi avaliada ao longo de um 

semestre lectivo, com um 1.º momento de avaliação realizado no inicio do semestre 

(Setembro e Outubro de 2005), em que se avaliou um total de 316 estudantes e com um 

com um 2.º momento de avaliação realizado no final do semestre (Fevereiro de 2006), em 

que se avaliou um total de 141 estudantes. Apesar de termos conhecimento de várias 

investigações conduzidas com amostras de estudantes do 1.º ano do ensino superior 

aproximadamente desta dimensão (e.g., Araújo, Almeida, & Paúl, 2003, n = 262; Diniz & 

Almeida, 2006, n = 238; Dyson & Renk, 2006, n = 74; Fisher & Hood, 1987, n = 210; 

Reifman & Dunkel-Schetter, 1990, n = 161; Samuolis, Layburn, & Schiaffino, 2001, n = 

100; Tyrell, 1992, n = 94), este aspecto implica um cuidado acrescido na leitura dos 

resultados, especialmente nos que se centram no 2.º momento de avaliação (cf. n.ºs 1.2., 

1.3., 2.2., 3.2., 4.2., 5 e 6 do Capítulo 6). Por outro lado, o reduzido tamanho da amostra 

avaliada no 2.º momento de avaliação condicionou também o tipo de análises estatísticas 

levadas a cabo.  

 Ainda a este propósito, consideramos ser pertinente chamar a atenção para um 

aspecto procedimental que poderá ser responsável pela elevada taxa de mortalidade que 

verificámos ao longo do estudo. Como mais detalhamente explicámos no Capítulo 4, a 

administração dos intrumentos no 2.º momento de avaliação foi realizada através de envio 

por e-mail e presencialmente. Verificámos que, dos 135 participantes que contactámos por 

e-mail, apenas 24 sujeitos responderam (taxa de retorno de 17.78%). Apesar da 

administração de questionários através da internet ou do e-mail poder ser uma alternativa 

económica à administração tradicional (Yun & Trumb, 2000), na verdade a taxa de retorno 

neste género de administração pode ser muito baixa e comprometer até a viabilidade do 

estudo a concretizar. 

 Um outro aspecto a ser tido em conta no que respeita à amostra relaciona-se com o 

facto desta ter sido seleccionada unicamente na Universidade de Aveiro, impondo, por 

isso, cautela na generalização dos resultados obtidos para a população estudantil no 

contexto nacional.  
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 Finalmente, apesar da natureza longitudinal da presente investigação, estamos 

perante um estudo não experimental (Pedhazur & Schmelkin, 1991), pelo que não será 

possível delinear inferências causais inequívocas acerca do impacto do optimismo 

disposicional e da vinculação na sintomatologia psicopatológica, no bem-estar psicológico 

e no rendimento académico demonstrados.  

 

3. Implicações práticas 

 Ao longo da discussão dos resultados obtidos, algumas considerações foram feitas 

sobre as suas implicações teóricas, mais especificamente sobre o suporte empírico que 

forneciam a algumas perspectivas e modelos teóricos, bem como às questões que 

levantavam. No entanto, da investigação realizada decorrem igualmente algumas 

implicações práticas que consideramos merecedoras de destaque.  

Tal como referimos anteriormente, constatámos que o estudante do 1.º ano da 

Universidade de Aveiro parece demonstrar algumas dificuldades psicológicas neste 

momento de transição para o ensino superior, evidenciadas pela superioridade dos níveis 

de sintomatologia psicopatológica relativamente à população normal (Canavarro, 1999a) e 

pela inferioridade dos níveis de bem-estar psicológico relativamente à população utilizada 

no estudo do instrumento de avaliação do bem-estar psicológico (Monteiro et al., 2006a). 

Sendo assim, parece importante alertar para a necessidade das instituições de ensino 

superior, em particular da Universidade de Aveiro, atentarem às dificuldades psicológicas 

dos jovens estudantes do 1.º ano e de intervirem com vista à promoção e optimização do 

desenvolvimento pessoal e da saúde psicológica destes indivíduos, para que a transição 

para o ensino superior se assuma mais como um momento de oportunidade de 

desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional do que como um momento de 

contrariedade e dificuldade. 

Desta forma, parece-nos que seria importante que a Universidade de Aveiro 

disponibilizasse aos seus alunos, à semelhança do verificado em muitas outras instituições 

de ensino superior (cf. Tabela 1), um serviço de aconselhamento psicológico. Muito 

embora exista já um Gabinete de Apoio Pedagógico e uma Consulta de Psicologia, através 

da implementação de um serviço de aconselhamento psicológico que actuasse em 

valências distintas como a prestação de serviços remediativos e preventivos, a realização 

de acções de desenvolvimento pessoal e a condução de investigação acerca dos processos 
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de mudança e desenvolvimento humanos (Gonçalves & Cruz, 1988), o apoio fornecido ao 

estudante seria mais abrangente e efectivo. 

No mesmo sentido, recomendamos fortemente que a Universidade de Aveiro 

abrace cada vez mais medidas de promoção da saúde mental da comunidade estudantil, à 

semelhança dos módulos de formação que têm vindo a ser realizados com vista à 

promoção do desenvolvimento pessoal e social e educação para a saúde e bem-estar 

(Monteiro et al., 2005; Pereira & Monteiro, 2004; Pereira, Monteiro, Gomes et al., 2005, 

2006; Pereira, Monteiro, Santos et al., 2007), os quais têm sido avaliados positivamente 

pelos participantes (Pereira et al., 2005).  

Dados os benefícios evidentes que o optimismo disposicional acarreta na adaptação 

psicológica e académica do estudante, uma das implicações práticas mais evidentes que 

decorre desta investigação relaciona-se com a pertinência do desenvolvimento e 

implementação de programas de educação para o optimismo e com a consideração desta 

variável sob o ponto de vista clínico. Desde os anos 80 que se tem vindo a verificar um 

aumento no desenvolvimento e implementação de programas de prevenção, com vista a 

reduzir os factores de risco para a depressão, sintomas depressivos e perturbações 

depressivas (Jané-Llopis, Hosman, Jenkins, & Anderson, 2003). Muitos destes programas 

que têm demonstrado que a sintomatologia depressiva e a depressão podem ser 

efectivamente prevenidas consistem em programas de educação para o optimismo em que 

se trabalham aspectos como o reconhecimento do pensamento catastrófico e a capacidade 

de o “disputar” (Gillham, Reivech, Jaycox, & Seligman, 1995; Gillham & Reivich, 1999;  

Riskind, Sarampote, & Mercier, 1996; Seligman, Schulman, DeRubeis, & Hollon, 1999). 

Embora estes aspectos não nos pareçam inovadores na medida em que são enfatizados 

desde há muito por algumas abordagens psicoterapêuticas cognitivo-comportamentais, 

designadamente pela Terapia Cognitiva de Beck (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979), 

Seligman (1990) defende que os benefícios das intervenções psicoterapêuticas decorrentes 

da Terapia Cognitiva advêm exactamente do aumento do optimismo e diminuição do 

pessimismo que implica. Em todo o caso, parece ser consensual que ensinar a identificar e 

desafiar os pensamentos negativos acerca de si, das circunstâncias de vida e do futuro 

poderá contribuir para a prevenção de sintomatologia psicopatológica e para a melhoria do 

bem-estar do indivíduo. 
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Outra implicação prática decorre dos dados apresentados acerca da relação entre a 

vinculação e a adaptação psicológica do jovem estudante. Os nossos resultados sugerem a 

importância do estabelecimento de relações afectivas priveligiadas na saúde mental do 

jovem estudante, fornecendo suporte empírico para a tese de que os pais continuam a ser 

figuras de vinculação importantes neste período desenvolvimental, com particular destaque 

para a figura materna. Adicionalmente e de acordo com a literatura (Freeman & Brown, 

2001; Nickerson & Nagle, 2005; Trinke & Bartholomew, 1997), os dados confirmam a 

importância crescente da vinculação aos pares nesta fase. Assim sendo e dado que uma 

vinculação segura (aos pais e aos pares) parece actuar como um factor de protecção para a 

emergência de psicopatologia, sugerimos que se intervenha terapêuticamente em jovens 

com vinculação insegura. Trabalhando aspectos como a avaliação e análise das 

representações disfuncionais sobre si próprios e sobre os outros (Guidano, 1991; Main et 

al., 1985; Rutter, 1995; Safran & Segal, 1990; Sperling & Lyons, 1994) e permitindo que a 

relação terapêutica actue como uma experiência desconfirmatória (Guidano, 1991; Safran 

& Segal, 1990; Sperling & Lyons, 1994; West & Sheldon-Keller, 1994b), poderemos 

actuar no sentido da reelaboração dos modelos internos dinâmicos (Bowlby, 1980; Main et 

al., 1985; Rutter, 1988) e da reestruturação de esquemas interpessoais, objectivando a 

ruptura de ciclos interpessoais negativos (Safran & Segal, 1990). 

 

4. Sugestões para investigações futuras 

 Fomos apontando, ao longo da discussão dos resultados, sugestões para estudos que 

aprofundassem e esclarecessem os assim obtidos. De qualquer modo, para finalizar, 

gostaríamos de delinear algumas direcções principais para futuros esforços de 

investigação. 

 Dado que o presente estudo foi conduzido com uma amostra relativamente pequena 

(n = 314 no 1.º momento de avaliação / n = 141 no 2.º momento de avaliação) e constituída 

apenas por alunos da Universidade de Aveiro, uma sugestão para investigações futuras 

prende-se com a necessidade de replicação deste trabalho em amostras de estudantes do 

ensino superior mais alargadas e heterogéneas, com vista à confirmação ou infirmação dos 

resultados por nós obtidos. 

 Sugerimos também a realização de estudos futuros que possibilitem o 

aperfeiçoamento das características psicométricas dos instrumentos de avaliação traduzidos 
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e adaptados para contexto nacional: Teste de Orientação de Vida – Revisto (TOV-R; 

Monteiro et al., 2006c), Escala de Medida de Manifestação de Bem-Estar Psicológico 

(EMMBEP; Monteiro et al., 2006a), utilizados como indicadores do optimismo 

disposicional e do bem-estar psicológico, respectivamente. 

 No que se refere à Avaliação de Relações Significativas (ARS; Monteiro et al., 

2006b), instrumento desenvolvido para avaliar a vinculação – à mãe, ao pai e a outra 

pessoa significativa e vinculação global – a necessidade de aperfeiçoamento é ainda mais 

evidente. Embora, com a construção deste instrumento de avaliação, tenhamos contribuído 

para colmatar a lacuna apontada por Behrens e Lopez (1998), Vivona (2000) e verificada 

por nós mesmos na revisão conduzida a propósito desta temática, temos consciência da 

natureza exploratória dos dados obtidos. 

 Um outro aspecto que pensamos que deverá ser considerado em investigações 

futuras relaciona-se com a adaptação psicológica do estudante do 1.º ano do ensino 

superior. Dadas as dificuldades psicológicas que os estudantes da nossa amostra parecem 

demonstrar neste momento de transição e a evolução pouco consistente das mesmas ao 

longo do semestre avaliado, consideramos que a realização de estudos longitudinais que 

comportassem outros momentos de avaliação ao longo dos vários anos lectivos do percurso 

académico do estudante no ensino superior poderia contribuir para um melhor 

entendimento acerca desta temática.   

 Relativamente à relação entre o optimismo disposicional e o rendimento 

académico, os nossos resultados sugerem que os estudantes mais optimistas são os que 

demonstram níveis mais elevados de rendimento académico. Uma vez que as pistas 

apontadas pelos trabalhos disponíveis nesta área não são consensuais (e.g., El-Anzi, 2005; 

Satterfield et al., 1997), uma outra proposta de investigação com que avançamos diz 

respeito à necessidade de clarificação da relação verificada e de identificação de potenciais 

mediadores e moderadores desta mesma relação. 

 Uma outra questão intrigante refere-se à constatação de que é o estilo de vinculação 

preocupado – em relação à mãe, ao pai e vinculação global – o que demonstra os níveis 

mais elevados de bem-estar psicológico, am ambos os momentos de avaliação. Embora 

tenhamos avançado com uma tentativa de explicação para estes resultados (cf. n.º 3 do 

Capítulo 7), a verdade é que a relação entre a vinculação segura e a vinculação insegura 

(quando consideramos o estilo de vinculação preocupado) e a adaptação psicológica 
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(avaliada através do bem-estar psicológico) não é clara. Assim, parece-nos que é necessária 

a realização de investigações futuras que possam trazer mais esclarecimentos sobre este 

aspecto. 

 Finalmente, os resultados por nós obtidos a propósito da contribuição do suporte 

social como variável mediadora dos efeitos do optimismo disposicional e da vinculação na 

adaptação psicológica demonstrada na transição para o ensino superior são igualmente 

pouco claros. A procura de respostas às questões levantadas por estes dados parece-nos de 

extremo interesse.  

A título de conclusão, resta-nos apenas referir que, mais do que um ponto de 

chegada, o trabalho realizado parece assumir-se como um ponto de partida para muita 

investigação que poderá e deverá ser desenvolvida neste domínio.  
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ANEXO 1 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO – 1.º MOMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
departamento de ciências da educação 
 
 
 
Caro aluno 
 
Este estudo realiza-se no âmbito de um doutoramento em Psicologia da Universidade de Aveiro, em que se pretende 
conhecer a transição académica para o ensino superior. 
 
A realização deste trabalho justifica-se pela necessidade de caracterizar e compreender as dificuldades sentidas pelos 
alunos decorrentes do processo de transição para a universidade; e perceber de que forma determinadas variáveis 
poderão funcionar como factores de vulnerabilidade e/ou de protecção nesta fase de vida. 
 
Necessitamos da sua ajuda, sem a qual a pesquisa ficará inviabilizada. Ficar-lhe-íamos muito gratos se pudesse dispor 
de alguns minutos na resposta a estes questionários. A participação no estudo é voluntária e a confidencialidade 
das respostas é assegurada.  
 
 
 
 
Muito obrigado pela sua colaboração! 

 
 
 
 
 
 

A equipa de investigação 
 
 

Sara Monteiro, José Tavares & Anabela Pereira 
 
 
 
 
 
 
 

Para dúvidas, sugestões e/ou comentários: smonteiro@ua.pt



 

AVALIAÇÃO DE RELAÇÕES SIGNIFICATIVAS (ARS) 
 Monteiro, Tavares, & Pereira, 2006b 

 
Instruções: As afirmações a seguir apresentadas referem-se à forma como geralmente se sente nas relações 
afectivas que estabelece com a sua MÃE, o seu PAI e OUTRA PESSOA IMPORTANTE NA SUA VIDA. Por favor, 
leia com atenção cada uma das afirmações e assinale com uma cruz a opção de resposta que melhor se adequa a 
si próprio.   
 

 
  

MMÃÃEE  
  

       

 
  

Discordo 

totalmente 
Não concordo 
nem discordo  

Concordo 

totalmente 
        
 1 2 3 4 5 6 7 

1. Costumo discutir com esta pessoa os meus problemas e preocupações � � � � � � � 

2. É relativamente fácil para mim tornar-me próxima desta pessoa � � � � � � � 

3. Prefiro não mostrar a esta pessoa que me sinto em baixo � � � � � � � 

4. Falo sobre tudo com esta pessoa � � � � � � � 

5. Recorro a esta pessoa para muitas coisas, incluindo conforto e tranquilização � � � � � � � 

6. Sinto-me confortável a partilhar os meus pensamentos e sentimentos com esta pessoa � � � � � � � 

7. Sinto-me desconfortável quando esta pessoa se aproxima emocionalmente de mim � � � � � � � 

8. Tenho dificuldade em depender desta pessoa � � � � � � � 

9. Costumo preocupar-me com a possibilidade desta pessoa não gostar verdadeiramente 
de mim 

� � � � � � � 

10. Tenho medo que esta pessoa me abandone � � � � � � � 

11. Raramente me preocupo com a possibilidade desta pessoa me deixar � � � � � � � 

12. Preocupo-me que esta pessoa não goste tanto de mim quanto eu gosto dela � � � � � � � 

13. Preocupo-me em perder o amor desta pessoa � � � � � � � 

14. Preocupo-me muito com a relação que mantenho com esta pessoa � � � � � � � 

15. Costumo desejar que os sentimentos desta pessoa por mim fossem tão fortes quantos 
os meus por ela 

� � � � � � � 

16. Quando mostro os meus sentimentos, tenho medo que esta pessoa não sinta o mesmo 
por mim 

� � � � � � � 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

  PPAAII  
       

 
  

Discordo 

totalmente 
Não concordo 
nem discordo  

Concordo 

totalmente 
        
 1 2 3 4 5 6 7 

1.   Costumo discutir com esta pessoa os meus problemas e preocupações � � � � � � � 

2. É relativamente fácil para mim tornar-me próxima desta pessoa � � � � � � � 

3. Prefiro não mostrar a esta pessoa que me sinto em baixo � � � � � � � 

4. Falo sobre tudo com esta pessoa � � � � � � � 

5. Recorro a esta pessoa para muitas coisas, incluindo conforto e tranquilização � � � � � � � 

6. Sinto-me confortável a partilhar os meus pensamentos e sentimentos com esta 
pessoa 

� � � � � � � 

7. Sinto-me desconfortável quando esta pessoa se aproxima emocionalmente de mim � � � � � � � 

8. Tenho dificuldade em depender desta pessoa � � � � � � � 

9. Costumo preocupar-me com a possibilidade desta pessoa não gostar 
verdadeiramente de mim 

� � � � � � � 

10. Tenho medo que esta pessoa me abandone � � � � � � � 

11. Raramente me preocupo com a possibilidade desta pessoa me deixar � � � � � � � 

12. Preocupo-me que esta pessoa não goste tanto de mim quanto eu gosto dela � � � � � � � 

13. Preocupo-me em perder o amor desta pessoa � � � � � � � 

14. Preocupo-me muito com a relação que mantenho com esta pessoa � � � � � � � 

15. Costumo desejar que os sentimentos desta pessoa por mim fossem tão fortes 
quantos os meus por ela 

� � � � � � � 

16. Quando mostro os meus sentimentos, tenho medo que esta pessoa não sinta o 
mesmo por mim 

� � � � � � � 

  
  

OOuuttrraa  ppeessssooaa  iimmppoorrttaannttee  nnaa  ssuuaa  vviiddaa        QQuueemm??  ____________________________________________  ((pp..  eexx..  nnaammoorraaddoo//aa,,  iirrmmããoo,,  aammiiggoo,,  eettcc))  
  
       

 
  

Discordo 

totalmente 
Não concordo 
nem discordo  

Concordo 

totalmente 
        
 1 2 3 4 5 6 7 

1. Costumo discutir com esta pessoa os meus problemas e preocupações � � � � � � � 

2. É relativamente fácil para mim tornar-me próxima desta pessoa � � � � � � � 

3. Prefiro não mostrar a esta pessoa que me sinto em baixo � � � � � � � 

4. Falo sobre tudo com esta pessoa � � � � � � � 

5. Recorro a esta pessoa para muitas coisas, incluindo conforto e tranquilização � � � � � � � 

6. Sinto-me confortável a partilhar os meus pensamentos e sentimentos com esta 
pessoa 

� � � � � � � 

7. Sinto-me desconfortável quando esta pessoa se aproxima emocionalmente de mim � � � � � � � 

8. Tenho dificuldade em depender desta pessoa � � � � � � � 

9. Costumo preocupar-me com a possibilidade desta pessoa não gostar 
verdadeiramente de mim 

� � � � � � � 

10. Tenho medo que esta pessoa me abandone � � � � � � � 

11. Raramente me preocupo com a possibilidade desta pessoa me deixar � � � � � � � 

12. Preocupo-me que esta pessoa não goste tanto de mim quanto eu gosto dela � � � � � � � 

13. Preocupo-me em perder o amor desta pessoa � � � � � � � 

14. Preocupo-me muito com a relação que mantenho com esta pessoa � � � � � � � 

15. Costumo desejar que os sentimentos desta pessoa por mim fossem tão fortes 
quantos os meus por ela 

� � � � � � � 

16. Quando mostro os meus sentimentos, tenho medo que esta pessoa não sinta o 
mesmo por mim 

� � � � � � � 

 
 



 

TESTE DE ORIENTAÇÃO DE VIDA (TOV-R) 
 Scheier, Carver, & Bridges, 1994; versão Portuguesa: Monteiro, Tavares, & Pereira, 2006c 

 
Instruções: Por favor seja o mais honesto e preciso possível. Tente que a sua resposta a uma questão não 
influencie as suas respostas às outras questões. Não existem respostas certas ou erradas. Responda de acordo 
com os seus sentimentos, mais do que de acordo com o que acha que a maioria das pessoas iria responder. 
Para cada afirmação escolha uma das seguintes alternativas: 
 

Discordo 
muito 

Discordo 
pouco 

Nem 
concordo 
nem 

discordo 
 

Concordo 
pouco 

Concordo 
muito 

1. Em momentos de incerteza, espero sempre o melhor. E D C B A 

2. Para mim, é fácil relaxar. E D C B A 

3. Se houver a mínima hipótese de alguma coisa me correr mal, 
tenho a certeza que correrá. 

E D C B A 

4. Sou sempre optimista em relação ao meu futuro. E D C B A 

5. Gosto muito dos meus amigos. E D C B A 

6. É importante para mim manter-me ocupado. E D C B A 

7. Quase nunca espero que as coisas corram como eu quero. E D C B A 

8. Não me preocupo muito facilmente. E D C B A 

9. Raramente espero que coisas boas me aconteçam. E D C B A 

10. Em geral, espero que mais coisas boas me aconteçam do 
que más. E D C B A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESCALA DE SATISFAÇÃO SOCIAL (ESS) 
 Pais Ribeiro, 1999 

 
Instruções: A seguir vai encontrar várias informações, seguidas de cinco números. Marque uma cruz no 
número que melhor qualifica a sua forma de pensar. 

 
Discordo 
totalmente 

Discordo na 
maior parte 

Não 
concordo 
nem 

discordo 

Concordo na 
maior parte 

Concordo 
totalmente 

1. Por vezes sinto-me só no mundo e sem apoio. 1 2 3 4 5 

2.  Não saio com os amigos tantas vezes quantas eu 
gostaria. 

1 2 3 4 5 

3. Os amigos não me procuram tantas vezes quantas eu 
gostaria. 

1 2 3 4 5 

4. Quando preciso de desabafar com alguém encontro 
facilmente amigos com quem o fazer. 

1 2 3 4 5 

5. Mesmo nas situações mais embaraçosas, se precisar 
de apoio de emergência tenho várias pessoas a quem 
recorrer. 

1 2 3 4 5 

6. Às vezes sinto falta de alguém verdadeiramente 
íntimo que me compreenda e com quem possa 
desabafar sobre coisas íntimas. 

1 2 3 4 5 

7. Sinto falta de actividades sociais que me satisfaçam. 1 2 3 4 5 

8. Gostava de participar mais em actividades de 
organizações (p. ex. clubes desportivos, escuteiros, 
partidos políticos, etc.). 

1 2 3 4 5 

9. Estou satisfeito com a forma como me relaciono com 
a minha família. 

1 2 3 4 5 

10. Estou satisfeito com a quantidade de tempo que 
passo com a minha família. 

1 2 3 4 5 

11. Estou satisfeito com o que faço em conjunto com a 
minha família. 

1 2 3 4 5 

12. Estou satisfeito com a quantidade de amigos que 
tenho. 

1 2 3 4 5 

13. Estou satisfeito com a quantidade de tempo que 
passo com os meus amigos. 

1 2 3 4 5 

14. Estou satisfeito com as actividades e coisas que faço 
com o meu grupo de amigos. 

1 2 3 4 5 

15. Estou satisfeito com o tipo de amigos que tenho. 1 2 3 4 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESCALA DE MEDIDA DE MANIFESTAÇÃO DE BEM-ESTAR PSICOLÓGICO 
 Massé et. al, 1998; versão Portuguesa: Monteiro, Tavares, & Pereira, 2006a 

 
Instruções: Por favor responda a cada uma das seguintes afirmações de acordo com a escala 
fornecida. 
 
 
DURANTE O ÚLTIMO MÊS 

 

      

 
Nunca Raramente Algumas 

vezes 
Frequente

/ 
Quase 
sempre 

1. Senti-me confiante. 1 2 3 4 5 

2. Senti que os outros gostavam de mim e me apreciavam. 1 2 3 4 5 

3. Senti-me satisfeito com o que fui capaz de alcançar, senti-me 
orgulhoso de mim próprio. 1 2 3 4 5 

4. Senti-me útil. 1 2 3 4 5 

5. Senti-me emocionalmente equilibrado. 1 2 3 4 5 

6. Fui igual a mim próprio, natural em todas as circunstâncias. 1 2 3 4 5 

7. Vivi a um ritmo normal, não tendo cometido excessos. 1 2 3 4 5 

8. A minha vida foi bem equilibrada entre as minhas actividades 
familiares, pessoais e académicas. 1 2 3 4 5 

9. Tive objectivos e ambições. 1 2 3 4 5 

10. Tive curiosidade e interesse em todo o tipo de coisas. 1 2 3 4 5 

11. Envolvi-me em vários projectos. 1 2 3 4 5 

12. Senti-me bem a divertir-me, a fazer desporto e a participar em 
todas as minhas actividades e passatempos preferidos. 1 2 3 4 5 

13. Ri-me com facilidade. 1 2 3 4 5 

14. Tive um grande sentido de humor, tendo feito os meus amigos rir 
facilmente. 

1 2 3 4 5 

15. Fui capaz de estar concentrado e ouvir os meus amigos. 1 2 3 4 5 

16. Relacionei-me facilmente com as pessoas à minha volta. 1 2 3 4 5 

17. Estive capaz de enfrentar situações difíceis de uma forma positiva. 1 2 3 4 5 

18. Perante situações complexas, fui capaz de as resolver com clareza. 1 2 3 4 5 

19. Fui capaz de encontrar resposta para os meus problemas sem 
preocupações. 1 2 3 4 5 

20. Estive bastante calmo. 1 2 3 4 5 

21. Tive a impressão de realmente gostar e viver a vida ao máximo. 1 2 3 4 5 

22. Senti-me bem, em paz comigo próprio. 1 2 3 4 5 

23. Achei a vida excitante e quis aproveitar cada momento dela. 1 2 3 4 5 

24. A minha moral esteve boa. 1 2 3 4 5 

25. Senti-me saudável e em boa forma. 1 2 3 4 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INVENTÁRIO DE SINTOMAS PSICOPATOLÓGICOS  

 Derogatis, 1993; versão Portuguesa: Canavarro, 1999a 
 

 
Instruções: A seguir encontra-se uma lista de problemas ou sintomas que por vezes as pessoas apresentam. 
Assinale, num dos espaços à direita de cada sintoma, aquele que melhor descreve o GRAU EM QUE CADA 
PROBLEMA O INCOMODOU DURANTE A ÚLTIMA SEMANA. Para casa problema ou sintoma marque apenas 
um espaço com uma cruz. Não deixe nenhuma pergunta por responder. 
 

 
Em que medida foi incomodado pelos seguintes 
sintomas: 

Nunca Poucas 
vezes 

Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Muitíssimas 
vezes 

1. Nervosismo ou tensão interior 
 

� � � � � 

2. Desmaios ou tonturas 
 

� � � � � 

3. Ter a impressão que as outras pessoas podem 
controlar os seus pensamentos 

 

� � � � � 

4. Ter a ideia que os outros são culpados pela maioria 
dos seus problemas 

 

� � � � � 

5. Dificuldade em se lembrar de coisas passadas ou 
recentes 

 

� � � � � 

6. Aborrecer-se ou irritar-se facilmente 
 

� � � � � 

7. Dores sobre o coração ou no peito 
 

� � � � � 

8. Medo na rua ou praças públicas 
 

� � � � � 

9. Pensamentos de acabar com a vida 
 

� � � � � 

10. Sentir que não pode confiar na maioria das pessoas 
 

� � � � � 

11. Perder o apetite 
 

� � � � � 

12. Ter um medo súbito sem razão para isso 
 

� � � � � 

13. Ter impulsos que não se podem controlar 
 

� � � � � 

14. Sentir-se sozinho mesmo quando está com mais 
pessoas 

 

� � � � � 

15. Dificuldade em fazer qualquer trabalho 
 

� � � � � 

16. Sentir-se sozinho 
 

� � � � � 

17. Sentir-se triste 
 

� � � � � 

18. Não ter interesse por nada 
 

� � � � � 

19. Sentir-se atemorizado 
 

� � � � � 

20. Sentir-se facilmente ofendido nos seus sentimentos 
 

� � � � � 

21. Sentir que as outras pessoas não são amigas ou não 
gostam de si 

 

� � � � � 

22. Sentir-se inferior aos outros 
 

� � � � � 

23. Vontade de vomitar ou mal-estar do estômago 
 

� � � � � 

24. Impressão de que os outros o costumam observar ou 
falar de si 

 

� � � � � 

25. Dificuldade em adormecer � � � � � 
      



 

 
Em que medida foi afectado pelos seguintes 
sintomas: 

 
Nunca 

 
Poucas 
vezes 

 
Algumas 
vezes 

 
Muitas 
vezes 

 
Muitíssimas 

vezes 

 
26. Sentir necessidade de verificar várias vezes o 

que faz 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

27. Dificuldade em tomar decisões 
 

� � � � � 

28. Medo de viajar de autocarro, de comboio ou de 
metro 

 

� � � � � 

29. Sensação de que lhe falta o ar 
 

� � � � � 

30. Calafrios ou afrontamentos 
 

� � � � � 

31. Ter de evitar certas coisas, lugares ou 
actividades por lhe causarem medo 

 

� � � � � 

32. Sensação de vazio na cabeça 
 

� � � � � 

33. Sensação de anestesia (encortiçamento ou 
formigueiro) no corpo 

 

� � � � � 

34. Ter a ideia que deveria ser castigado pelos seus 
pecados 

 

� � � � � 

35. Sentir-se sem esperança perante o futuro 
 

� � � � � 

36. Ter dificuldade em se concentrar 
 

� � � � � 

37. Falta de forças em partes do corpo 
 

� � � � � 

38. Sentir-se em estado de tensão ou aflição 
 

� � � � � 

39. Pensamentos sobre a morte ou que vai morrer 
 

� � � � � 

40. Ter impulsos de bater, ofender ou ferir alguém 
 

� � � � � 

41. Ter vontade de destruir ou partir coisas 
 

� � � � � 

42. Sentir-se embaraçado junto de outras pessoas 
 

� � � � � 

43. Sentir-se mal no meio das multidões como lojas, 
cinemas ou assembleias 

 

� � � � � 

44. Grande dificuldade em sentir-se “próximo” de 
outra pessoa 

� � � � � 

45. Ter ataques de terror ou pânico 
 

� � � � � 

46. Entrar facilmente em discussão 
 

� � � � � 

47. Sentir-se nervoso quando tem que ficar sozinho 
 

� � � � � 

48. Sentir que as outras pessoas não dão o devido 
valor ao seu trabalho ou às suas capacidades 

 

� � � � � 

49. Sentir-se tão desassossegado que não consegue 
manter-se sentado quieto 

 

� � � � � 

50. Sentir que não tem valor 
 

� � � � � 

51. A impressão de que, se deixasse, as outras 
pessoas se aproveitariam de si 

 

� � � � � 

52. Ter sentimentos de culpa 
 

� � � � � 

53. Ter a impressão de que alguma coisa não regula 
bem na sua cabeça 

� � � � � 



 

 
DADOS PESSOAIS  

 
 
1. É aluno do Ensino Superior? Sim � Não �                             2. Ensino Universitário �  Ensino Politécnico � 
 
3. Instituição:_________________________________            4. Curso:_____________________________  
 
5. Ano:___________                                                             6. Repetente? Sim � Não �         
 
7. Estatuto:  Ordinário �   Est. trabalhador �   Outro � 
 
8. Opção de entrada no curso:              1.ª opção �  2.ª opção �  3.ª opção �  outra opção � 
 
9. Opção de entrada na Universidade:   1.ª opção �  2.ª opção �  3.ª opção �  outra opção � 
 
10. A entrada no Ensino Superior implicou a sua saída de casa? Sim � Não �        
 
 
11. Idade:______ (anos)                 12. Sexo: M � F �             13. Estado civil:________________________  
 
 
 
 
Gostaríamos de lhe poder dar feedback relativamente às respostas que nos deu, bem como recolher 
informação respeitante ao bem-estar e sintomatologia psicopatológica que irá manifestar no final do 
semestre (Fevereiro de 2006).  
Para isso, pedíamos-lhe que nos indicasse o e-mail (para podermos enviar os dois questionários em formato 
electrónico e assim facilitar a recolha de dados) e o n.º mecanográfico (para podermos emparelhar os dados 
da mesma pessoa). É muito importante para nós que o estudo contemple a dimensão tempo.  
A confidencialidade das respostas é assegurada. Muito obrigado! 
 
 
E-mail: ___________________________________________ 
 
N.º mecanográfico: ________________________________ 
 

 

 

 

 

Para dúvidas, sugestões e/ou comentários: Sara Monteiro 

LEIES-II - Laboratório de Estudo e Intervenção no Ensino Superior 

Sala 18.1.7. - Departamento de Ciências da Educação 

Campus Universitário de Santiago 

3810-193 Aveiro



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO – 2.º MOMENTO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INVENTÁRIO DE SINTOMAS PSICOPATOLÓGICOS  

 Derogatis, 1993; versão Portuguesa: Canavarro, 1999a 
 

 
Instruções: A seguir encontra-se uma lista de problemas ou sintomas que por vezes as pessoas apresentam. 
Assinale, num dos espaços à direita de cada sintoma, aquele que melhor descreve o GRAU EM QUE CADA 
PROBLEMA O INCOMODOU DURANTE A ÚLTIMA SEMANA. Para casa problema ou sintoma marque apenas 
um espaço com uma cruz. Não deixe nenhuma pergunta por responder. 
 

 
Em que medida foi incomodado pelos seguintes 
sintomas: 

Nunca Poucas 
vezes 

Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Muitíssimas 
vezes 

1. Nervosismo ou tensão interior 
 

� � � � � 

2. Desmaios ou tonturas 
 

� � � � � 

3. Ter a impressão que as outras pessoas podem controlar 
os seus pensamentos 

 

� � � � � 

4. Ter a ideia que os outros são culpados pela maioria dos 
seus problemas 

 

� � � � � 

5. Dificuldade em se lembrar de coisas passadas ou 
recentes 

 

� � � � � 

6. Aborrecer-se ou irritar-se facilmente 
 

� � � � � 

7. Dores sobre o coração ou no peito 
 

� � � � � 

8. Medo na rua ou praças públicas 
 

� � � � � 

9. Pensamentos de acabar com a vida 
 

� � � � � 

10. Sentir que não pode confiar na maioria das pessoas 
 

� � � � � 

11. Perder o apetite 
 

� � � � � 

12. Ter um medo súbito sem razão para isso 
 

� � � � � 

13. Ter impulsos que não se podem controlar 
 

� � � � � 

14. Sentir-se sozinho mesmo quando está com mais 
pessoas 

 

� � � � � 

15. Dificuldade em fazer qualquer trabalho 
 

� � � � � 

16. Sentir-se sozinho 
 

� � � � � 

17. Sentir-se triste 
 

� � � � � 

18. Não ter interesse por nada 
 

� � � � � 

19. Sentir-se atemorizado 
 

� � � � � 

20. Sentir-se facilmente ofendido nos seus sentimentos 
 

� � � � � 

21. Sentir que as outras pessoas não são amigas ou não 
gostam de si 

 

� � � � � 

22. Sentir-se inferior aos outros 
 

� � � � � 

23. Vontade de vomitar ou mal-estar do estômago 
 

� � � � � 

24. Impressão de que os outros o costumam observar ou 
falar de si 

 

� � � � � 

25. Dificuldade em adormecer � � � � � 
      



 

 
Em que medida foi afectado pelos seguintes 
sintomas: 

 
Nunca 

 
Poucas 
vezes 

 
Algumas 
vezes 

 
Muitas 
vezes 

 
Muitíssimas 

vezes 

 
26. Sentir necessidade de verificar várias vezes o que 

faz 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

27. Dificuldade em tomar decisões 
 

� � � � � 

28. Medo de viajar de autocarro, de comboio ou de 
metro 

 

� � � � � 

29. Sensação de que lhe falta o ar 
 

� � � � � 

30. Calafrios ou afrontamentos 
 

� � � � � 

31. Ter de evitar certas coisas, lugares ou actividades 
por lhe causarem medo 

 

� � � � � 

32. Sensação de vazio na cabeça 
 

� � � � � 

33. Sensação de anestesia (encortiçamento ou 
formigueiro) no corpo 

 

� � � � � 

34. Ter a ideia que deveria ser castigado pelos seus 
pecados 

 

� � � � � 

35. Sentir-se sem esperança perante o futuro 
 

� � � � � 

36. Ter dificuldade em se concentrar 
 

� � � � � 

37. Falta de forças em partes do corpo 
 

� � � � � 

38. Sentir-se em estado de tensão ou aflição 
 

� � � � � 

39. Pensamentos sobre a morte ou que vai morrer 
 

� � � � � 

40. Ter impulsos de bater, ofender ou ferir alguém 
 

� � � � � 

41. Ter vontade de destruir ou partir coisas 
 

� � � � � 

42. Sentir-se embaraçado junto de outras pessoas 
 

� � � � � 

43. Sentir-se mal no meio das multidões como lojas, 
cinemas ou assembleias 

 

� � � � � 

44. Grande dificuldade em sentir-se “próximo” de outra 
pessoa 

� � � � � 

45. Ter ataques de terror ou pânico 
 

� � � � � 

46. Entrar facilmente em discussão 
 

� � � � � 

47. Sentir-se nervoso quando tem que ficar sozinho 
 

� � � � � 

48. Sentir que as outras pessoas não dão o devido 
valor ao seu trabalho ou às suas capacidades 

 

� � � � � 

49. Sentir-se tão desassossegado que não consegue 
manter-se sentado quieto 

 

� � � � � 

50. Sentir que não tem valor 
 

� � � � � 

51. A impressão de que, se deixasse, as outras 
pessoas se aproveitariam de si 

 

� � � � � 

52. Ter sentimentos de culpa 
 

� � � � � 

53. Ter a impressão de que alguma coisa não regula 
bem na sua cabeça 

� � � � � 



 

ESCALA DE MEDIDA DE MANIFESTAÇÃO DE BEM-ESTAR PSICOLÓGICO 
 Massé et. al, 1998; versão Portuguesa: Monteiro, Tavares, & Pereira, 2006a 

 
Instruções: Por favor responda a cada uma das seguintes afirmações de acordo com a escala 
fornecida. 
 
 
DURANTE O ÚLTIMO MÊS 

 

      

 
Nunca Raramente Algumas 

vezes 
Frequente

/ 
Quase 
sempre 

1. Senti-me confiante. 1 2 3 4 5 

2. Senti que os outros gostavam de mim e me apreciavam. 1 2 3 4 5 

3. Senti-me satisfeito com o que fui capaz de alcançar, senti-me 
orgulhoso de mim próprio. 

1 2 3 4 5 

4. Senti-me útil. 1 2 3 4 5 

5. Senti-me emocionalmente equilibrado. 1 2 3 4 5 

6. Fui igual a mim próprio, natural em todas as circunstâncias. 1 2 3 4 5 

7. Vivi a um ritmo normal, não tendo cometido excessos. 1 2 3 4 5 

8. A minha vida foi bem equilibrada entre as minhas actividades 
familiares, pessoais e académicas. 1 2 3 4 5 

9. Tive objectivos e ambições. 1 2 3 4 5 

10. Tive curiosidade e interesse em todo o tipo de coisas. 1 2 3 4 5 

11. Envolvi-me em vários projectos. 1 2 3 4 5 

12. Senti-me bem a divertir-me, a fazer desporto e a participar em 
todas as minhas actividades e passatempos preferidos. 1 2 3 4 5 

13. Ri-me com facilidade. 1 2 3 4 5 

14. Tive um grande sentido de humor, tendo feito os meus amigos rir 
facilmente. 

1 2 3 4 5 

15. Fui capaz de estar concentrado e ouvir os meus amigos. 1 2 3 4 5 

16. Relacionei-me facilmente com as pessoas à minha volta. 1 2 3 4 5 

17. Estive capaz de enfrentar situações difíceis de uma forma positiva. 1 2 3 4 5 

18. Perante situações complexas, fui capaz de as resolver com clareza. 1 2 3 4 5 

19. Fui capaz de encontrar resposta para os meus problemas sem 
preocupações. 1 2 3 4 5 

20. Estive bastante calmo. 1 2 3 4 5 

21. Tive a impressão de realmente gostar e viver a vida ao máximo. 1 2 3 4 5 

22. Senti-me bem, em paz comigo próprio. 1 2 3 4 5 

23. Achei a vida excitante e quis aproveitar cada momento dela. 1 2 3 4 5 

24. A minha moral esteve boa. 1 2 3 4 5 

25. Senti-me saudável e em boa forma. 1 2 3 4 5 

 
 

DADOS PESSOAIS  

 
N.º mecanográfico: ____________ 
 
N.º de disciplinas feitas no 1.º semestre: ____________ 
 
Média global das notas das disciplinas feitas no 1.º semestre: _____________ 

 
 


