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Que temos; 

E é nela que é preciso 

Procurar 
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Em qualquer aventura, 

O que importa é partir, não é chegar. 
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RESUMO 

 

No actual ambiente de crise económica e do agravamento do desemprego a 

preocupação é, sobretudo, com a deterioração da Saúde Mental dos estudantes 

universitários que sairão para o mercado de trabalho, visto que esta transição 

coloca em destaque problemas ao nível da saúde mental dos estudantes 

universitários, contribuindo para o desenvolvimento de níveis mais elevados de 

ansiedade e de stress. 

Neste trabalho de investigação, procurou-se determinar a existência ou não 

de uma relação entre a saúde mental nos estudantes portugueses do Ensino 

Superior face à transição para o mercado de trabalho. Procurando corroborar o 

efeito, utilizámos uma amostra de 302 sujeitos, de diferentes estabelecimentos de 

Ensino Superior de Portugal, do sexo feminino (n=156) e do sexo masculino 

(n=146), dos quais 85,8% dos indivíduos estão a frequentar a Licenciatura no 

último ano, e 13,9% dos indivíduos encontram-se a frequentar Mestrado, com 

idades compreendidas entre os 20 e os 50 anos de idade. Os participantes são, na 

sua maioria, alunos que não saíram do local da sua residência habitacional 

(82,5%), ficando por isso em estabelecimentos de ensino na sua área de 

residência, e também na sua maioria são apenas estudantes, sem qualquer vínculo 

de trabalho (64,6%). Para a avaliação das variáveis em estudo foram utilizados: 

um questionário para caracterização sociodemográfica dos sujeitos da amostra; a 

versão portuguesa do Brief Symptom Inventory (BSI) (Canavarro, 1999) para 

avaliar a sintomatologia psicopatológica; a versão portuguesa do Mental Health 

Inventory (MHI) (Ribeiro, 2001) para avaliar o distress e o bem-estar psicológico; 

e a Escala de Desânimo face ao emprego (adaptado de Job Hopelessness Scale – 

JHS) para medir as expectativas individuais no que diz respeito a conseguir ou 

não um emprego futuro. 

Os resultados indicam que não existem diferenças de sexo relativamente à 

saúde mental. Tanto as mulheres como os homens apresentam pontuações 

semelhantes no distress psicológico e nos indicadores de sintomatologia primária 

avaliados. Relativamente à idade, constata-se que quanto mais novo é o individuo, 

maior o nível de distress e de bem-estar psicológico, e que quanto maior a idade, 

“A saúde mental nos estudantes portugueses do ensino superior 

 face à transição para o mercado de trabalho” 

 

23 

Ana Luísa Vicente 



maior é o nível de sintomas positivos. Podemos também constatar que quanto 

menor a habilitação, neste caso indivíduos que frequentam a Licenciatura, maior o 

nível de distress psicológico vivenciado por estes. Os resultados apontam para que 

a residência habitacional e o facto de os indivíduos trabalharem, não influenciem 

os níveis de saúde mental. Também não é possível verificar diferenças 

significativas nos licenciados quanto ao desânimo face à procura de emprego em 

comparação com os que se encontram a frequentar o Mestrado.  

Podemos destacar ainda, que existe uma associação entre o desânimo face 

à procura de emprego e a sintomatologia psicopatológica avaliada pelo BSI. Estas 

variáveis correlacionam-se de forma inversamente proporcional, ou seja, quanto 

menor o desânimo face à procura de emprego maior é a sintomatologia 

psicopatológica apresentada. Também é de constatar, que existe uma associação 

entre o desânimo face à procura de emprego e o distress e o bem-estar psicológico 

avaliado pelo MHI, onde se percebe que quanto maior o desânimo face à procura 

de emprego, maior o distress e bem-estar psicológico. 

A relevância da saúde mental dos estudantes universitários portugueses e a 

importância dos problemas inerentes à transição para o mercado de trabalho, 

aconselham a que sejam implementados programas e estratégias de intervenção de 

forma a auxiliar os alunos, no sentido de melhor poder ajudá-los a ultrapassar 

dificuldades e vicissitudes inerentes a todo este processo. 

 

Palavras-chave: saúde mental, distress, desânimo, mercado de trabalho, 

estudantes universitários 
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ABSTRACT 

 

In the current environment of economic crisis, and rising unemployment 

the concern is primarily with the deterioration of Mental Health of university 

students who will go to the labor market, since this transition poses highlighted 

problems with the mental health of university students, contributing to the 

development of higher levels of anxiety and stress. 

In this research, we sought to determine whether there is a relationship 

between mental health in higher Portuguese education students face the transition 

to the labor market. Looking corroborate this end, we used a sample of 302 

students, of different establishments of Higher Education of Portugal, female 

(n=156) and males (n=146); of which 85.8% of people are attending Degree in the 

past year, and 13.9% of individuals are attending Masters; aged 20 and 50 years of 

age. The participants are mostly students who did not go out of his place of 

residence (82.5%), being therefore in schools in your area, and also they are 

mostly just students without bond work (64.6%). For the assessment of study 

variables were used: a questionnaire for sociodemographic characteristics of the 

sample, the portuguese version of the Brief Symptom Inventory (BSI) (Canavarro, 

1999) to assess the psychopathological symptomatology, the portuguese version 

of the Mental Health Inventory (MHI) (Ribeiro, 2001) to assess the distress and 

psychological well-being, and the Job Hopelessness Scale (JHS) to measure 

individual expectations with regard to getting a job in the future. 

The results indicate that there are no sex differences in relation to mental 

health. Both women and men have similar scores on psychological distress and 

symptoms of primary indicators evaluated. Relation to age, it was found that the 

younger the individual, the higher the level of distress and psychological well-

being, and that the greater the age, the higher the level of positive symptoms. We 

can also see that the smaller the license, in which case individuals attending the 

graduating, the higher the level of psychological distress experienced by them. 

The results indicate that the residence and the fact that individuals worked, did not 

influence the levels of mental health. It is also not possible to verify significant 

“A saúde mental nos estudantes portugueses do ensino superior 
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differences in the graduates about the dismal face seeking employment compared 

to those who are attending the Masters. 

We emphasize also that there is an association between the face 

discouragement seeking employment and psychopathological symptoms assessed 

by BSI. These variables correlate inversely proportional, the lower the 

discouragement in the face of job search, is the most psychopathological 

symptoms presented. It is also of note that there is an association between the face 

discouragement seeking employment and distress and psychological well-being 

measured by MHI, where one realizes that the greater the despair in the face of 

job search, the greater the distress and psychological well-being . 

The relevance of mental health of Portuguese university students and 

importance of the problems inherent to the transition to the labor market, suggest 

that programs be implemented and intervention strategies in order to assist 

students to be a better able to help them, overcome difficulties and vicissitudes 

inherent in this process. 

 

Key-words: mental health, distress, discouragement, labor market, 

university students 
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RESUMEN EXTENDIDO DE LA TESIS 

DOCTORAL 

 

1. Introducción 

  El pleno empleo es una utopía? Es una ilusión esperar el regreso de una 

fuerte economía, regular y competitiva? O, por el contrario, debemos resignarnos 

a una perspectiva de exclusión económica y social en los próximos tiempos.  

  Claro que no. El futuro económico, también está en las manos de los 

futuros profesionales que todos los años egresan de las Universidades 

Portuguesas. El crecimiento y el pleno empleo deben ser para Portugal y para 

Europa un objetivo a corto y a medio plazo.  

  La búsqueda de empleo y el desempleo son acontecimientos de vida 

inductores de stress por las mudanzas que traen para la vida de los individuos. 

Estas condiciones no tienen un impacto psicológico igual para todas las personas, 

pues existen variados factores que se deben tener consideración a lo largo de este 

proceso, que nos pueden ayudar a prever la sintomatología y el grado de stress 

que un estudiante podrá venir a sentir en esta situación.  

  La transición para la Universidad coloca en destaque los problemas de los 

estudiantes, contribuyendo para el desenvolvimiento de los niveles más elevados 

de ansiedad y de stress. Los problemas que los estudiantes presentan son variados 

en esta fase de su vida, (Pereira, 1997 cit. in Ferraz & Pereira, 2002, p.150): en 

primer lugar son los problemas personales como el homesikness, la soledad, la 

timidez, limitaciones en las competencias sociales y en la toma de decisiones, la 

sexualidad, las perturbaciones emocionales. En segundo lugar son los problemas 

académicos, como las dificultades de relacionamiento con los profesores y 

compañeros, competencias de estudio, rendimiento escolar, ansiedad y el stress en 

situación de evaluación, etc. En tercer lugar son los problemas financieros y de 

gestión de la casa con mayor énfasis en la acomodación y hábitos alimenticios y 

los problemas relacionados con la seguridad. En cuarto lugar son los niveles de 

ansiedad, depresión, de la baja auto-estima a la fase de la búsqueda de un empleo 

y la inserción en el mercado de trabajo. 
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  La búsqueda de un empleo y su posible dificultad en conseguirlo puede 

promover la diminución de la auto-estima, y la alteración en la vida psíquica, 

ocurriendo una desestructuración con serias repercusiones en la salud mental de 

los individuos. 

  Las incertezas sobre la economía actual y como consecuencia de la crisis 

social, las tazas de desempleo son una realidad. El problema del desempleo es 

extremamente complejo, empezando por las explicaciones para el surgimiento de 

este fenómeno. La evaluación organizacional debe tener en cuenta las 

características individuales de cada uno de los individuos, la formación 

profesional, la dislocación geográfica, la mudanza de profesión, la continuación 

de los estudios o la ausencia de ellos.  

  Además de la posibilidad de acceso a una formación científica y 

Profesional especializada, a frecuencia de la Enseñanza Superior constituye 

también, para una gran parte de los estudiantes, una oportunidad de promoción de 

sus competencias transversales, tanto a nivel comportamiento y de actitudes, 

como el nivel personal y social (Seco, Filipe, Pereira, & Alves, 2009). 

  Las personas siempre esperan que, estudiando más tiempo, tendrán una 

garantía de empleo y, luego, después de los 16 o 17 años de estudio, de forma a 

obtener una licenciatura, tendrán una mayor oportunidad de desenvolver una 

carrera estable, con la posibilidad de progresión, un sueldo justo, buenas 

condiciones de trabajo y realización Profesional (Castro & Pego, 2000; Cruz, 

2009). Sin embargo, en los días de hoy, la construcción de una carrera Profesional 

por parte de los jóvenes licenciados es muy dificultada, principalmente por la 

existencia de un mercado inestable, con mudanzas tecnológicas, 

reestructuraciones empresariales y precariedad, mas sobretodo pelos elevados 

índices de desempleo, que afectan particularmente a los jóvenes a la salida del 

sistema educativo. 

  La escogencia de este tema está relacionada con un investimento 

anteriormente hecho en este ámbito, tanto en el área de la salud mental, así como 

en el área de la Inserción Profesional.  
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2. Finalidad y Objetivos del Estudio 

  La escogencia de este tema está relacionado con el hecho de el desempleo 

y sus consecuencias en la salud mental, hayan a lo largo de los años, poco espacio 

en el debate de la Psicología Clínica, sin embargo, la manifestación cada vez más 

intensa y frecuente de los fenómenos psicológicos que advienen del desempleo 

(depresión, bajo auto-estima, relaciones familiares degradadas, entre otras), 

sugiere la necesidad de una actuación directa de esta ciencia 

  El presente estudio describe las características y analiza las relaciones 

entre salud mental y las expectativas de los estudiantes en pro de conseguir o no 

un fututo empleo. 

  Todos los estudios deben tener un determinado objetivo para saber lo que 

se procura y lo que se debe alcanzar, pudiendo este objetivo ser intrínseco o 

extrínseco, teórico o práctico, general o específico (Cruz, 2009, p.99).  

  El objetivo general de esta investigación es verificar la relación entre las 

variables (sexo, edad, nivel de escolaridad, residencia habitacional, y la situación 

de acuerdo al trabajo) y la sintomatología psicopatológica, la angustia y el 

bienestar psicológico en los estudiantes de la Enseñanza Superior, y la relación de 

estos de acuerdo a las expectativas individuales en lo que respecta a conseguir o 

no un futuro empleo: analizar el estado de salud mental en los estudiantes 

portugueses de la enseñanza superior de acuerdo a la transición para el mercado 

de trabajo. 

  De manera a corresponder con lo que delimitamos, desdoblamos este 

objetivo general en dos objetivos específicos que esquematizan, aquello que 

exigimos como meta de trabajo de investigación y que, en simultáneo, también 

servirán de orientación para la direccionalidad de este trabajo. Así que, de seguida 

destacamos los objetivos específicos, para la muestra seleccionada: 

1) Identificar y verificar las variaciones relacionadas con el sexo, la edad, el nivel 

de escolaridad y situación en relación al trabajo, su sintomatología 

psicopatológica, en la angustia y en el bienestar psicológico en los estudiantes 

universitarios. 
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2) Estudiar la relación existente entre la salud mental y los síntomas 

psicopatológicos como el desánimo en base a la transición para el Mercado de 

Trabajo. 

  Partimos de la idea que la salud mental de los estudiantes de la Enseñanza 

Superior está influenciada por un conjunto de factores relativos a sus 

características socio demográficos, a las características del área de formación 

superior que frecuentan, así como las asociadas a las características del mercado 

de trabajo/economía actual. Estos supuestos, fundamentados con la literatura 

consultada y las convicciones relacionadas con los trayectos que nos trazamos 

profesionalmente, orientaron la formulación de las suposiciones que seguidamente 

se exhiben: 

Hipótesis 1: Existen diferencias del sexo y de la edad de los sujetos relativamente 

a la Salud Mental 

Hipótesis 2: Los sujetos con la habilitación de Máster presentan mejor salud 

mental en relación a los que poseen sólo Licenciatura 

Hipótesis 3: Los sujetos que viven lejos de su domicilio habitacional presentan un 

bajo índice de salud mental 

Hipótesis 4: Los individuos que trabajan presentan un bajo índice de angustia, por 

lo que evidencian una mejor salud mental 

Hipótesis 5: Los individuos con licenciatura presentan un mayor desánimo en 

relación a la búsqueda de empleo y un bajo índice de salud mental 

Hipótesis 6: El desánimo de acuerdo a la búsqueda de empleo siendo 

inversamente proporcional al índice de los síntomas psicopatológicos 

Hipótesis 7: El desánimo por la búsqueda de empleo influenciada por la angustia 

y el bienestar psicológico  
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3. Fundamentación Teórico 

  El punto de partida de la fundamentación teórica, en este trabajo se iniciará 

con un primer capítulo, que aborda la “salud mental en los estudiantes de la 

enseñanza superior”, la cual sintetiza las principales perturbaciones mentales en 

los estudiantes do Enseñanza Superior, el stress, la ansiedad y la depresión, 

refiriéndose de igual forma a algunos datos sobre la Salud Mental en estudiantes 

de la Enseñanza Superior. 

  El segundo capítulo, “contexto económico y social”, es dedicado al rastreo 

conceptual de las condiciones económicas de Portugal, así como el régimen actual 

de protección en el desempleo. 

  El tercer capítulo, “trabajo, empleo, desempleo y oportunidades”, explora 

los diversos conceptos relevantes asociados. También en este capítulo, son 

presentados los efectos del desempleo en el bienestar subjetivo de los estudiantes. 

  El cuarto capítulo, “enseñanza superior y transición para el mercado de 

trabajo”, revisa la evolución y caracterización de la Enseñanza Superior, el 

desenvolvimiento del rol del estudiante y su inserción, en el mercado de trabajo. 

  En el quinto capítulo, “metodología e instrumentos de acceso a los datos”, 

son presentados los objetivos y los supuestos evidenciados, siendo descritos los 

instrumentos de acceso a los datos de nuestra investigación. De igual forma, en 

este capítulo serán descritas las características socio demográficas de los 

participantes del estudio. 

  En la tercera parte, son presentados, analizados y discutidos los resultados 

adquiridos para las diferentes hipótesis desmembradas, y las consideraciones 

finales, donde son relacionadas algunas implicaciones y limitaciones para estos 

resultados.  
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4. Metodología e Instrumentos de Acceso a los Datos 

Siguiendo una metodología de investigación cuantitativa, el presente 

estudio obedece a un diseño no experimental, escogido para el estudio descriptivo 

o de observación correlacionado, visto que no existe una manipulación de 

variables independientes ni estabelecimiento de causalidad, pero sin la descripción 

de los fenómenos y análisis de las relaciones entre las variables en estudio 

(Ribeiro, 1999). 

El universo que se consideró fue de dos Universidades Portuguesas 

(Universidad de Coimbra y la Universidad de Algarve) y tres Institutos Superiores 

(Instituto de Estudios Superiores de Fafe, Escuela Superior de Educación de 

Coimbra y la Escuela Superior de Educación Almeida Garrett), siendo el universo 

para la totalidad del presente estudio. De este universo, seleccionamos cinco, 

teniendo en cuenta la distribución geográfica de los mismos, denominadamente su 

localización Norte/Sur, procurando fundamentalmente un equilibrio que refleja la 

realidad nacional. La búsqueda de datos fue efectuado durante los meses de 

Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2012, los cuales fueron obtenidos 

simultáneamente a lo largo de estos meses. Este pedido de colaboración y 

autorización de exploración de datos fue realizado junto a los Presidentes de los 

Concejos Ejecutivos de las diferentes Instituciones de Enseñanza Superior y de 

los alumnos. La muestra de la población está constituida por 302 participantes. 

La búsqueda de datos fue efectuada por la investigadora en los referidos 

estabelecimientos de Enseñanza Superior. Fue de igual manera solicitada la 

colaboración voluntaria de los estudiantes antes de la administración de los 

instrumentos de investigación de datos. De esta forma, todos los participantes de 

este estudio son voluntarios y fueron informados acerca de los objetivos de la 

investigación en curso y garantizada su confidencialidad. Los datos fueron 

recogidos teniendo como único destino la construcción de la base de datos para 

esta investigación.  

Fue utilizado un conjunto de cuatro instrumentos estandarizados para la 

pesquisa de datos. Seguidamente se hace una breve presentación de acuerdo con el 

objetivo a cumplir. Para la descripción de las principales características de la 

muestra fue utilizado un “Cuestionario Socio demográfico” al estudiante. 
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La evaluación de la salud mental fue efectuada con base a dos 

instrumentos distintos: las versiones portuguesas de Mental Health Inventory 

(MHI) (Ribeiro, 2001) y de Brief Symptom Inventory (BSI) (Canavarro, 1995, 

1999). El primero fue seleccionado por demostrar una dimensión positiva 

(bienestar psicológico, estado de salud mental positivo) y otra negativa (destres 

psicológico, estado de salud mental negativo). La selección del segundo 

instrumento se debe al hecho que caracteriza la principal sintomatología (El 

individuo clasifica el grado de cada problema o síntoma presentado y como afectó 

durante la última semana).  

La evaluación para medir las expectativas en lo que respecta a conseguir o 

no un empleo en el futuro, fue efectuada a través de Job Hopelessness Scale 

(JHS). Este instrumento está traducido para el portugués, sin embargo carece de 

una validad y fiabilidad para la población portuguesa. 

 

5. Presentación y Discusión de los Resultados 

Después de haber obtenido los datos, se procedió al análisis estadístico de 

los mismos, con el auxilio del programa informático Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS, versión 19.0). Los procedimientos estadísticos son 

realizados de acuerdo con los objetivos y supuestos, así como el tipo de variables 

en causa. Los dominios estadísticos serán estrictamente los descritos, su 

correlación e inferencia.  

Esta investigación pretende estudiar una muestra de la población 

portuguesa de estudiantes de la Enseñanza Superior. La caracterización de la 

muestra se vuelve un factor eje para su estudio, pues la contextualización de los 

datos permitirá su mejor comprensión.  

A groso modo, al identificar las características socio demográficas de 

nuestra muestra, podemos destacar la no existencia de una diferencia significativa 

entre el número de sujetos masculinos (n=146) y femeninos (n=156). La mayoría 

de los sujetos se encuentran solteros (78,1%), con edades comprendidas entre los 

20 y los 23 años y continúan residiendo con la familia parental (82,5%). Por lo 

general, los sujetos entraron en la 1ª candidatura a la Universidad y en la 1ª opción 
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del curso pretendido. Se encuentran frecuentando el último año de su respectiva 

Licenciatura (85,8%) en comparación a los que frecuentan el Máster (13,9%). 

Relativamente al trabajo, los sujetos en su mayoría se encuentran apenas 

estudiando (64,6%), y cuando terminen su curso, pretenden trabajar en el área de 

especialización. La mayoría de los sujetos de la muestra se encuentran 

frecuentando el Curso de Educación Física-Deporto (26,5%), seguidos del curso 

de Educación Básica (13,9%) y del curso Educación Social (10,3%). 

Verificándose que los restantes cursos son menos representativos.  

Después de la obtención de los datos, se procedió al análisis estadístico de 

los mismos. Las cuestiones de la investigación fueron sucintamente así 

analizadas: 

 

Hipótesis 1: Existen diferencias del sexo y de la edad de los sujetos 

relativamente a la Salud Mental  

Las diferencias de género poseen una importancia al nivel de la salud 

mental, principalmente en lo que concierne a algunas perturbaciones mentales y 

de comportamiento. Para responder a esta cuestión fueron analizadas las 

respuestas de los individuos relativamente a las dimensiones e índices de la escala 

de la muestra por sexo. Para responder a esta cuestión fueron analizadas las 

respuestas de los individuos al cuestionario MHI y BSI, habiendo sido utilizado el 

Teste T-Student, una vez que las respuestas de los individuos a estos cuestionarios 

siguen una distribución normal en ambos sexos. 

Nuestros resultados indican que no existen diferencias de sexo 

relativamente a la salud mental. Tanto las mujeres como los hombres presentan 

puntuaciones semejantes en la angustia psicológica y en los indicadores evaluados 

de la sintomatología primaria. En relación a la evaluación de la salud mental por 

el MHI, ambos sexos presentan valores semejantes en todas las dimensiones 

negativas (ansiedad, depresión, pérdida del control emocional/comportamiento) y 

en las dimensiones positivas (afecto positivo y lazos emocionales), bien como en 

la angustia psicológica, en el bienestar psicológico y en índice global de la salud 

mental. En las escalas de la sintomatología primaria e índices del BSI, tanto las 

mujeres como los hombres revelaron medias semejantes en todas las dimensiones 
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(somáticas, obsesiones-compulsiones, sensibilidad interpersonal, depresión, 

ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideas obsesivas y psicopáticas), bien como 

en el índice general de los síntomas y en el índice de los síntomas positivos (Ver 

Quadro 28 y Quadro 29, consulte la página 190). 

Estos resultados van en sentido contrario a la posición del autor Canetto 

(1997 cit. in Rabasquinho & Pereira, 2007, p.439) cuando refiere que las mujeres 

son más socializadas en el sentido de internalizar la angustia que los hombres, 

contribuyendo para los desordenes asociados a la depresión, ansiedad e ideas 

suicidas. Sin embargo, también este autor, concluye que estas diferencias pueden 

ser previsibles por la socialización, pudiendo ser mediadas más por los papeles del 

género estereotipados, que por las diferencias de comportamiento delante de los 

factores estresantes presentados por los géneros (Rabasquinho & Pereira, 2007, 

p.439). 

Con todo esto, los estudios realizados por Marks y Seiber (Cleary, 1987, 

Weissman, 1988, Robins, 1991 cit. in Rabasquinho & Pereira, 2007, p.440) van a 

la misma dirección de nuestros resultados, o sea, en el sentido de alterar la 

concepción de que las mujeres presentan tasas más elevadas que los hombres de 

enfermedades mentales, contrariando la idea de que las mujeres presentan 

mayores dificultades en desempeñar diversos papeles de género 

comparativamente a los hombres, justificando la diferencia de sus resultados, 

delante de los de una gran mayoría de autores por el hecho de, que en esos 

estudios usasen escalas de selección, que incluyesen ítems relacionados con la 

depresión, ansiedad, síntomas somáticos, la angustia, síntomas específicos que 

son presentadas con alta incidencia en las mujeres. También el autor Sachs-

Ericsson et al. (2000 cit in. Rabasquinho & Pereira, 2007, p.440) desenvolvió una 

investigación en la que concluye que no hubo diferencias significativas de género 

en las perturbaciones psiquiátricas en las poblaciones investigadas. 

Relativamente a la asociación entre la edad de los sujetos y la salud 

mental, los resultados muestran que no existen diferencias significativas, cuando 

fueron evaluados por el MHI en sus diferentes dimensiones e índices. Para una 

mejor comprensión de esta hipótesis en lo que concierne a la edad, consideramos 

pertinente la división de la edad en grupos. La asociación de la edad con el MHI 
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muestra todavía, que relativamente al índice de angustia psicológica (r=-0,174; 

p=0,004) y al índice de bienestar psicológico (r=-0,148; p=0,008) y al índice 

Global (r=-0,175; p=0,003), estos presentan una asociación débil y negativa, lo 

que indica que cuanto menor sea la edad, mayor es el nivel de angustia y de 

bienestar psicológico. La misma tendencia es también verificada en los resultados 

del BSI, en sus dominios e índices para la edad, indicando para los dominios una 

asociación débil y positiva. O sea, en el Índice General de los Síntomas (r=0,251; 

p=0,000) y en el Índice de los Síntomas Positivos (r=0,254; p=,000) podemos 

indicar una relación débil y positiva, lo que indica que cuanto mayor es la edad, 

mayor es el nivel de los síntomas positivos presentados (Ver Quadro 30 y Quadro 

31, consulte la página 192). 

Los resultados del presente estudio van en dirección a la posición de la 

teoría de Tartakovsky (2008) que refiere que la edad media de inicio para 

problemas de salud mental es la del grupo etario típico de la universidad, desde 

los 18 a los 24 años. También Wong et al. (2006) menciona que a pesar que la 

población en general, en la transición de la adolescencia para la edad adulta 

representa un período de elevado riesgo de depresión, los jóvenes que ingresan en 

la enseñanza superior pueden enfrentar nuevas mudanzas sociales e intelectuales 

que podrán contribuir para un aumento del riesgo de sufrir de depresión, ansiedad 

o stress (Pereira, 2009). O sea, los alumnos que presentan una menor edad, 

muestran un mayor nivel de Ansiedad, Depresión y Pérdida del Control 

Emocional/Comportamiento. Segundo Arnett (2006), el período de inicio de la 

edad adulta, transcurre entre los 18 y los 25 años de edad, ocurriendo en esta fase, 

importantes mudanzas cognitivas, de comportamiento y de personalidad, las 

cuales reflejan situaciones de ámbito personal, social y cultural, evidenciadas por 

el individuo (Porta-Nova, 2009). Cuando realizamos la investigación bibliográfica 

sobre la edad y la salud mental, evidenciamos que para algunos autores, el 

principio de la vida adulta es un período de tensión y riesgo personal bastante 

elevado, donde se vivencia no sólo el auge de la función física e intelectual, pero 

también una gran tendencia a la ansiedad y depresión y a otras formas de 

problemas emocionales (Costa, 2004), congruentes con los resultados de nuestro 

estudio.  
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Hipótesis 2: Los sujetos con la habilitación de Máster presentan mejor 

salud mental en comparación con los de la Licenciatura 

Algunos estudios refieren que el menor nivel de habilitación influye 

negativamente o provoque un probable sufrimiento psicológico. Sin embargo, los 

resultados obtenidos en nuestro estudio no son definitivos para los dos niveles de 

habilitación, principalmente por el hecho de que ambas muestras presentasen 

tamaños muy diferenciados, o sea, los individuos en el último año de la 

Licenciatura (n=259), Máster (n=42) y Doctoramiento (n=1). 

Para responder a esta cuestión fueron analizadas las respuestas de los 

individuos al cuestionario del MHI y del BSI, habiéndose utilizado el Teste T-

Student, una vez que las respuestas de los individuos a estos cuestionarios siguen 

una distribución normal tanto para la Licenciatura, como para el Máster. 

Los resultados obtenidos, refieren que no existen diferencias significativas 

entre la habilitación de la Licenciatura y la habilitación del Máster, y en relación a 

las dimensiones y a los índices del MHI. O sea, no existen diferencias 

significativas en cuanto al nivel de Bienestar psicológico y en el índice Global de 

la salud mental. Sin embargo, se verificó una pequeña diferencia al nível del 

índice de angustia psicológica para la Licenciatura (t=2,054; p=0,039) y para el 

Máster (t=1,811; p=0,076), lo que indica que los sujetos que se encuentran a 

frecuentar la Licenciatura, presentan un mayor nivel de angustia psicológica. En 

lo que concierne a la relación entre la habilitación y a las escalas de 

sintomatología primaria e índices del BSI, los valores presentan algunas 

diferencias estadísticas (no muy relevantes), que presuponen que cuanto mayor es 

la habilitación (Máster), mayor es el nivel de síntomas positivos presentados (Ver 

Quadro 32 y Quadro 33, consulte la página 193). 

Estos resultados van al encuentro de los diferentes autores, Castro y Pego 

(2000 cit. in Cruz, 2009, p.24) que refieren que los licenciados desenvuelven 

expectativas vocacionales más elevadas y, por eso que cuando se hallan en una 

situación de no integración Profesional, estos son el eje de grandes impactos 

psicosociales, pues viven en un escenario social indeleblemente marcado por la 

continua aceleración de la velocidad de mudanza en el paisaje Profesional, en el 

cual la persistente inestabilidad Profesional generando en los jóvenes una amarga 
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sensación de no saber lo que hacer con tanta escolaridad y/o cualificaciones 

disponibles.  

La educación se volvió para los portugueses, tal como para los países 

desarrollados de los continentes europeo y americano, en un elemento que 

permitió el ascenso social y la construcción de una sociedad con mayores niveles 

de igualdad social y económica. En nuestros días, la construcción de una carrera 

Profesional por parte de los jóvenes licenciados está muy dificultada, 

principalmente por la existencia de un mercado inestable, con mudanzas 

tecnológicas, reestructuraciones empresariales y precariedad, pero sobretodo por 

los elevados índices de desempleo en Portugal, que afectan particularmente a los 

jóvenes al egresar del sistema educativo, proporcionando muchas veces la 

migración para otros países. De esta forma, la valorización de la Enseñanza 

Superior es una realidad en el mundo actual, y por esta razón, cada vez más, surge 

la tendencia en los licenciados un investimento en el proseguimiento de sus 

estudios, denominadamente al nivel de las pós-graduaciones, másteres y/o 

doctoramientos. 

El principal problema económico es la permanencia de elevados niveles de 

desempleo que en Portugal se depara actualmente, donde la incidencia del 

desempleo ha aumentado entre los jóvenes, principalmente licenciados, en los 

cuales influyen en los días de hoy, una tasa de desempleo superior al 20%. Como 

consecuencia de esta situación, ocurre así, un aumento de licenciados 

desempleados y la emigración de jóvenes especializados. Es por esta razón que 

también los estudiantes universitarios que se encuentra frecuentando el último año 

de la Licenciatura, presentan un elevado nivel de angustia psicológico. Esta 

situación es evidenciada también por el descrédito del régimen actual del sistema 

de la Seguridad Social y de las políticas gubernamentales habiendo un aumento 

del crecimiento económico y de la formación de empleo, por parte de los 

estudiantes universitarios. 
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Hipótesis 3: Los sujetos que habitan fuera de su residencia habitacional 

presentan menor índice de salud mental  

Fuimos analizar la existencia de las diferencias en la salud mental de los 

sujetos de acuerdo al hábitat y con su agregado familiar. En este contexto, en lo 

que concierne a la salud mental, diversos estudios han sido valorizados, pues 

permiten una mayor comprensión de la prevalencia de los trastornos mentales y de 

sus implicaciones para el individuo, incluyendo principalmente el apoyo/soporte 

familiar (Bener & Tewik, 2006 cit. in Souza, Daher, & Baptista, 2010, p. 145).  

Para responder a esta cuestión fueron analizadas las respuestas de los 

individuos del cuestionario MHI y del BSI, Habiendo sido utilizado el Teste T-

Student, una vez que las respuestas de los individuos a éstos cuestionarios siguen 

una distribución normal. Debido al hecho que nuestra muestra presentar valores 

muy contrarios, se consideró importante, realizar el estudio sobre las dos muestras 

más consistentes, o sea, la población que “No sale de casa” (n=249) y quien habita 

en un “Apartamento con otros estudiantes” (n=30). 

A través de los resultados obtenidos podemos decir que no existen 

diferencias significativas entre estas dos poblaciones relativamente a las 

dimensiones y a los índices del MHI, con excepción de las dimensiones Afecto 

Positivo (MHIAP) y Lazos Emocionales (MHILE), que presentan para la 

residencia habitacional “No sale de casa” (t=-0,514; p=0,608) y (t=0,920; 

p=0,358) y para la residencia habitacional “Piso con otros estudiantes” (t=-0,468; 

p=0,642) y (t=1,045; p=0,302) respectivamente. Para las escalas de 

sintomatología primaria e índices del BSI, los valores no presentan diferencias 

estadísticamente significativas para la residencia habitacional, con excepción de la 

dimensión de Ansiedad Fóbica (BSIAF), que presenta con residencia habitacional 

“No sale de casa” (t=-0,691; p=0,490) y para los de residencia habitacional “Piso 

con otros estudiantes” (t=-0,582; p=0,565) (Ver Quadro 34 y Quadro 35, consulte 

la página 195). 

Esta constatación apenas nos permite reflexionar con el estudio 

bibliográfico realizado, que nos refiere la existencia de una red de soporte social 

eficiente (en este caso los padres, hermanos, abuelos, etc.) permitiendo al 

individuo presentar un mayor índice de salud mental. De acuerdo con Sluzki 
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(1996 cit. in Sousa & Alarcão, 2007), la red de soporte social, en cuanto al nicho 

interpersonal del sujeto, se revela como base de apoyo fundamental, no sólo por el 

soporte funcional que proporciona, pero, similarmente, por el encuadramiento 

emocional y por el propio crecimiento que posibilita, contribuyendo así para la 

capacidad adaptativa del sujeto en situación de crisis, así como para el 

mantenimiento de su salud física y mental.  

En este contexto, los estudiantes que viven en “un piso con otros 

estudiantes”, reciben el apoyo de otros compañeros con quien residen, 

apoyo/fuente de soporte, puesto que su entrada en la universidad es, en la mayoría 

de las veces la primera vez en que el adolescente sale de su casa, frente al dilema 

de la separación de sus padres y de su familia. 

La transición de la Universidad para el mercado de trabajo, produce 

algunos problemas para los alumnos, contribuyendo al desarrollo de altos niveles 

de ansiedad y estrés por la posibilidad de no conseguir trabajo, por eso el soporte 

social es fundamental en esta etapa, sea de la familia, sea entre pares. Murgatroyd 

(1998 cit. in Costa, 2004) refiere que las relaciones humanas o el apoyo social 

tienen un efecto positivo para el control y prevención del estrés. También Alvan 

Belgrave y Zea (1996, Santos, 2000 cit. in Costa, 2004) han encontrado una 

disminución en los niveles de estrés de los estudiantes con mayor facilidad en el 

establecimiento de relaciones interpersonales. 

 

Hipótesis 4: Los individuos qué trabajan tienen menor índice de angustia, 

luego tendrán mejor salud mental. 

Para responder a esta hipótesis, se ha considerado significativo una 

comparación entre las dos muestras más grandes de la población, es decir, entre 

individuos que “solo estudian” (64,6%) y los que “trabajan a tiempo completo” 

(21,2%). Los resultados obtenidos, con respecto a los índices de angustia 

psicológica del índice global del MHI y otras dimensiones, no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas. Relativamente a las escalas de 

síntomas primarios e índices del BSI, los valores representan algunas diferencias 

estadísticas (no muy significativas) para quien “solo estudia” y para quien trabaja 

“a tiempo completo”. 
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Estas diferencias, presuponen que quien trabaja, tiene niveles más altos de 

síntomas positivos. 

Para responder a esta cuestión han sido analizadas las respuestas de los 

individuos al cuestionario MHI y BSI, Habiendo sido utilizado el Teste T-Student 

una vez que las respuestas de los individuos a estos cuestionarios siguen una 

distribución normal. Relativamente al índice de angustia psicológica y al índice 

global del MHI, todos ellos apuntaron la ausencia de diferencias significativas 

entre los momentos en comparación, así como para las dimensiones restantes. 

Hemos verificado que por las escalas de sintomatología primaria y los índices del 

BSI, los valores exhiben algunas diferencias estadísticas (no demasiado 

significativas) sea por la situación en materia de empleo “solo estudia”, sea para 

quien trabaja “a tiempo completo”. Estas diferencias, presuponen que los que 

trabajan, tienen niveles más altos de síntomas positivos (Ver Quadro 36 y Quadro 

37, consulte la página 197). 

Como han referido Cardoso y Sampaio (1994, p.3), existen básicamente 

tres situaciones: i) el joven que sólo estudia, ii) el que estudia y trabaja y iii) el 

joven que estudia y necesita trabajar como imperativo de supervivencia, como 

ocurre en nuestro estudio. Estas situaciones “presentan diversas caras 

psicológicas y conductuales llevando para el campus universitario problemas 

también diversificados, urgentes y de relevancia incuestionable”. Aunque estos 

autores traten de superar la dicotomía entre trabajo y estudio. Mostrando que la 

reconciliación de estas dosactividades pueden ser factibles, la concepción del 

trabajo, en realidad, aparece subordinada al proceso estudio – aprendizaje. Es 

decir el trabajo, sólo es deseable si integrado en la dinámica del proceso 

educativo, como parte del esfuerzo de “integración entre conocimiento y acción, 

teoría y práctica, información y formación, democratización y eficacia, desarrollo 

económico-social y madurez individual, diálogo y metodología didáctica”. 

Actualmente el desempleo se ha convertido en un problema discutido en 

todo el mundo debido al gran número de desempleados y a los problemas 

derivados de esa situación, los cuales se reflejan en la vida de cada individuo, 

pudiéndose centrar en la salud mental de esas personas (Barros & Oliveira, 2009). 

Los autores Clarke y Critcher (1985, Glyptis, 1989 cit. in Cruz, 2009) afirman que 
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existen cinco necesidades que se satisfacen mediante el empleo: la estructuración 

de tempo, en la que se establece un cierto grado de organización en el tiempo de 

las personas; el intercambio de experiencias, fuera del contexto familiar, o sea, la 

posibilidad de construir amistades y conocimiento con otras personas que no 

hacen parte de la familia; la unión de individuos alrededor de objetivos más allá 

de sí proprio, o sea, la colaboración con otros para alcanzar los propósitos que no 

alcanzarían solos, obtener estatus, identidad y por último, el fortalecimiento de su 

actividad, es decir, sentir que lo que se hace ”merezca la pena” y contribuir hacia 

algo mejor. Así que, la satisfacción de tener un empleo permite a los individuos, 

la presentación de una mejor salud mental, por lo tanto, un menor índice de 

angustia y malestar. 

Segundo, Vlezina, Derriennic y Monfort (2004 cit. in Cruz, 2009), los 

desempleados, en este caso, que no trabajan, sólo estudian presentan niveles de 

autoestima baja y depresión que las personas que están empleadas. Sin embargo, 

nuestra muestra no presenta diferencias estadísticamente significativas en relación 

con la angustia psicológica, ya que la mayoría esta a terminar la graduación 

esperando empezar su función profesional después de su finalización. 

Los estudiantes universitarios asumen así, que, la literatura como principal 

indicador de esta transición, es decir, completar sus estudios y entrar en el 

mercado de trabajo, dejando la casa de sus padres y ser capaz de seguir viviendo 

de forma independiente, así como casarse y tener sus hijos (Silva, 2008). Sin 

embargo, debido al desarrollo y a la complejidad de las sociedades modernas, las 

alteraciones de la naturaleza, estructura y contextos sociales son una consecuencia 

para la vida de los individuos. De esta manera, los estudiantes universitarios 

pueden pasar por diferentes vías de transición universidad-empleo, teniendo en 

cuenta sus necesidades, habilidades, formación personal y académica, el apoyo 

familiar y las oportunidades. A lo largo de este trayecto en la búsqueda de un 

primer empleo o un trabajo en el ámbito de la formación, es el primer gran 

proyecto personal del individuo, con consecuencias en la salud y el bienestar 

psicológico (Sarriera, Schwarcz, & Câmara, 1996). 
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Hipótesis 5: Los individuos con graduación presentan un mayor 

desaliento ante la búsqueda de empleo e índices más bajos de salud mental. 

Al completar la graduación, los individuos defienden una perspectiva de 

carrera, y cuando esta es afectada por el desempleo (Cruz, 2009, p.31), puede 

crear una amenaza potencial para las creencias personales de carrera. Este hecho 

puede proporcionar un desánimo frente a la búsqueda de empleo y por 

consiguiente síntomas psicológicos, como el estrés y la depresión.  

Analizamos si los graduados presentan un mayor desánimo frente la busca 

de trabajo y por lo tanto un menor índice de la salud mental. Para responder a esta 

cuestión se analizaron las respuestas de los individuos al cuestionario JHS, siendo 

utilizado de Teste T-Student, una vez que las respuestas de los individuos a este 

cuestionario siguen una distribución normal. 

La asociación de JHS con la calificación, muestra que relativamente al 

Grado (t=1,73; p=0,242), y al Máster (t=0,982; p=0,331), estos no presentan 

diferencias estadísticamente significativas, lo que indica que no es posible 

comprobar que los graduados tienen un mayor desánimo ante la búsqueda de 

empleo (Ver Quadro 38, consulte la página 198). A fin de comprender mejor esta 

cuestión, se utilizó la correlación entre la calificación, el JHS, los índices de BSI y 

los índices de MHI. La asociación de MHI con la calificación, muestra que para el 

índice global (r=-0,127, p=0,017), éste presenta una débil asociación negativa, lo 

que indica que cuanto menor es la calificación, o sea, la muestra que se encuentra 

en el último año de la graduación, mayor es el nivel de la angustia que presenta, 

consecuentemente menor es el nivel del índice de salud mental. 

Tabla 1. Matriz de correlación entre la habilitación, las JHS, los índices de las partidas del 

balance y de los índices de MHI 

 Habilitação JHS IGS TSP MHI_Global MHIDIST MHIBEST ISP 

 Habilitação 1,0        

 JHS -,081* 1,0       

 IGS ,260 -,553* 1,0      

 TSP ,128 -,249* ,530 1,0     

 MHI_Global -,127* ,628 -,695* -,283* 1,0    

 MHIDIST -,116* ,588 -,685* -,269* ,958 1,0   

 MHIBEST -,122* ,583 -,591* -,258* ,894 ,729 1,0  

 ISP ,256 -,556* ,997 ,461 -,703* -,693* -,599* 1,0 

Nota: *. Correlaciones significativas al 0.05 (2-tailed). 

               El resto de las correlaciones son significativas al nivel de 0.01 level (0,000). 
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Según los resultados obtenidos, no fue posible comprobar de forma 

concluyente si los graduados presentan un menor índice de salud mental en 

comparación con los que se encuentran a asistir el máster. Sin embargo se 

encontró una débil asociación entre la graduación y un menor índice de salud 

mental, luego una mayor angustia psicológica. Este resultado va en la misma 

dirección de la Hipótesis 2, en el que los estudiantes universitarios que están en el 

último año de la graduación, presentan un mayor nivel de angustia psicológica y 

por lo tanto, una menor salud mental.  

Las personas siempre han esperado que estudiando más tempo tendrían 

una garantía de empleo y, luego, después de los 16 o 17 años estudiando de forma 

a obtener una graduación, tendrían una mayor oportunidad de desarrollar una 

carrera estable, con la posibilidad de ascenso, un salario justo, buenas condiciones 

de trabajo y realización profesional (Cruz, 2009). Sin embargo, en la actualidad, la 

construcción de una carrera por parte de los jóvenes titulados, es muy difícil, 

sobre todo la existencia de un mercado inestable, con cambios tecnológicos, 

reestructuraciones empresariales y precariedad, pero sobre todo por los altos 

niveles de desempleo, que afectan particularmente a los jóvenes a la salida de la 

enseñanza superior. Así, la situación de los individuos con grado, que perciben 

obtener un empleo futuro, pero que abogan un sentimiento de “vacío” y la 

impotencia frente a las dificultades en acceder al mercado laboral, tienen un 

menor nivel de bienestar psicológico y experimentan consecuencias negativas con 

respecto a la salud mental (Sarriera & Verdin, 1996 cit. in Coelho & Aquino, 

2009, p.280). 

Por consiguiente, los individuos que completan el grado, tienden a 

experimentar altos niveles de depresión, ansiedad, estrés y angustia en general 

juntamente con baja autoestima y baja confianza (Cruz, 2009), proporcionando un 

mayor desánimo ante la búsqueda de empleo. Así, los futuros profesionales deben, 

allá de las competencias profesionales técnicos, desarrollar competencias 

personales y sociales, en la transición hacia el mercado laboral. Estas 

competencias se centran principalmente en las capacidades de comunicación, 

organización y gestión del tiempo, trabajo en equipo y gestión de conflictos y el 

estrés. También la transición al mercado de trabajo es una de las etapas de la vida 
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académica de cada estudiante que puede potenciar ansiedad y vulnerabilidad. En 

este contexto, el estudiante debe tener un conjunto de competencias específicas, 

tales como: las competencias de auto-regulación, pro-actividad y estrategias de 

coping frente a situaciones de conflicto y ansiedad. 

 En este contexto, Cunha y colaboradores (2004 cit. in Seco et al., 2009, 

p.1643) refieren que la motivación profesional (orientación a resultados, 

motivación para emprender y liderazgo), competencias sociales (inteligencia 

social, desarrollo de relaciones, sociabilidad, orientación para el equipo, y poder 

de influencia), las competencias centradas en la tarea (minuciosidad, flexibilidad y 

orientación para la acción) y la estructura psicológica individual (estabilidad 

emocional, capacidad de trabajo y la confianza en sí mismo) son competencias 

muy relevantes en el contexto profesional, que ayudará al estudiante en la 

transición de la universidad al mercado de trabajo. 

 

Hipótesis 6: El desaliento frente a la demanda de empleo, siendo 

inversamente proporcional al índice de síntomas psicopatológicos. 

Para responder a esta pregunta de investigación, se utilizó la muestra con 

todos los individuos (n=302) con el fin de poder comparar el desaliento ante la 

búsqueda de empleo (JHS) y las dimensiones y la escala de los índices de BSI. 

Puesto que todas las variables siguen una distribución normal, utilizándose una 

correlación. 

Los resultados muestran una débil correlación negativa (-0,5<r<1), 

principalmente entre JHS y la Depresión (r=-0,540, p=0,000), entre el JHS  (r=-

0,553; p=0,000) y entre el JHS y el Índice de Síntomas Positivos (r=-0,556; 

p=0,000). Relativamente a las correlaciones menos elevadas pudimos comprobar 

la asociación entre el Índice Total de Síntomas Positivos y JHS (r=-0,249; 

p=0,000) y entre la dimensión Ideación Paranoide y JHS (r=-0,379; p=0,000). Es 

decir, cuanto menor el desaliento ante la búsqueda de empleo, mayor es la 

sintomatología psicopatológica presentada. 
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Tabla 2. Matriz de correlación entre JHS y las dimensiones e indicadores del BSI 

 
JHS BSI 

S 

BSI 

OC 

BSI 

SI 

BSI 

D 

BSI 

A 

BSI 

H 

BSI 

AF 

BSI 

IP 

BSI 

P 

IGS TSP ISP 

JHS 1,0             

BSIS -,415* 1,0            

BSIOC -,471* ,630 1,0           

BSISI -,488* ,559 ,749 1,0          

BSID -,540* ,565 ,813 ,809 1,0         

BSIA -,473* ,756 ,727 ,732 ,744 1,0        

BSIH -,493* ,651 ,649 ,644 ,634 ,659 1,0       

BSIAF -,436* ,756 ,597 ,633 ,644 ,709 ,631 1,0      

BSIIP -,379* ,457 ,729 ,733 ,723 ,619 ,566 ,519 1,0     

BSIP -,486* ,624 ,779 ,770 ,799 ,766 ,645 ,705 ,695 1,0    

IGS -,553* ,782 ,888 ,868 ,897 ,880 ,793 ,796 ,798 ,886 1,0   

TSP -,249* ,485 ,467 ,380 ,416 ,436 ,443 ,515 ,474 ,485 ,530 1,0  

ISP -,556* ,770 ,888 ,874 ,899 ,878 ,788 ,781 ,792 ,882 ,997 ,461 1,0 

Nota: *. Correlaciones significativas al 0.05 (2-tailed). 

               El resto de las correlaciones son significativas al nivel de 0.01 level (0,000). 
 

Así que, de acuerdo con O’ Brian (2002 cit. in Claudino & Cordeiro, s/d, 

p.199) entendemos el desaliento ante la búsqueda de empleo, como una 

perturbación de adaptación, como algo que se refiere a las situaciones en la que el 

individuo desarrolla determinados síntomas psicológicos en respuesta a factores 

de estrés, o como una falta de adaptación superficial a situaciones difíciles a 

nuevos factores ambientales experimentados. 

Teniendo en cuenta al individuo como un ser holístico y único, es esencial 

tener en cuenta la totalidad del compromiso cultural, persona étnica y social para 

evaluar los mecanismos de adaptación, con el fin de concluir, si el 

comportamiento demostrado es inadecuado, aceptable o apropiado.  

Por lo tanto, los síntomas exhibidos por el individuo, no son más que una 

forma inconsciente de responder a un estrés particular. El individuo cuando 

expuesto a un factor estresante particular, puede sentir limitaciones o 

incapacidades relativamente a su funcionamiento social, ocupacional o 

académico. 

Esta reacción es generalmente relacionada con la necesidad de ajuste 

necesario del individuo en momentos de cambio (Claudino & Cordeiro, s/d). El 

estrés interfiere de tal manera con los procesos cognitivos, en la que el individuo 

se siente incapaz de reunir la información que necesita para poder comprender, las 

relaciones causa-efecto y ser capaz de seleccionar la alternativa más adecuada 

para la toma de decisiones, quedando así incapaz de hacer frente a los graves 
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problemas con los que tenga que confrontarse. Un individuo, cuando no consigue 

ajustar mecanismos eficaces de adaptación, manifiesta comportamientos 

depresivos y es incapaz de responder de forma adecuada a la situación de estrés 

como en el caso de encontrar un empleo. 

Como se esperaba, se encontró una asociación inversamente proporcional 

y significativa, aunque débil, entre el desaliento ante la búsqueda de empleo y los 

síntomas psicopatológicos. Este resultado va en la dirección de Lynd-Stevenson 

(1997 cit. in Cruz, 2009, p.95), al referirse que el desaliento relacionado con el 

empleo, pueda medir, pero no reducir la relación entre la vulnerabilidad de los 

factores y la depresión, cuando las expectativas relacionadas con el empleo no se 

realizan, es decir, los individuos se desaniman, quedándose ante una situación de 

depresión considerando que nada puede revertir la situación. 

Esta débil correlación puede estar de alguna forma limitada por el hecho 

de que el instrumento utilizado, JHS, sólo ha sido traducido y adaptado al 

portugués, quedando evaluado para la población portuguesa, sin embargo, 

creemos que su utilización ha sido ventajosa, permitiendo comprobar/verificar 

algunos datos que pueden ser corroborados con la bibliografía encontrada. Por lo 

tanto, sería adecuado que en un estudio futuro, esta escala pueda ser comprobada 

y validada para la población portuguesa a fin de obtener datos más asertivos en 

futuras investigaciones. 

 

Hipótesis 7: El desaliento ante la búsqueda de empleo tiene influencia en 

la angustia y el bienestar psicológico. 

Siendo la búsqueda de empleo una experiencia que influye en los 

acontecimientos de la vida de los sujetos de la muestra, estos pueden encontrarse 

con grandes niveles de desánimo si no consiguen sus objetivos. Así que, al tratar 

con estas situaciones, puede haber una grande posibilidad de quedarse depresivos 

o presentaren otros factores de vulnerabilidad durante este período. 

Por lo tanto, examinamos a través de una correlación, el desaliento ante la 

búsqueda de empleo y las dimensiones e índices de escala del MHI. Constatamos 

que en su totalidad, las correlaciones entre el JHS y las dimensiones y los índices 
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del MHI tienen una correlación positiva (r>0,3), principalmente entre el JHS y el 

MHIPC (r=0,638; p=0,000), entre el JHS y el MHIDIST (r=0,596; p=0,000) y 

entre el JHS y el índice global del MHI (r=0,635; p=0,000). Relativamente a las 

correlaciones menos elevadas, podemos verificar la asociación entre el índice 

MHID y JHS (r=0,370; p=0,000) y entre la dimensión MHILE y JHS (r=0,379; 

p=0,000). 

 

Los resultados muestran así, que existen una asociación entre el desánimo 

ante la búsqueda de empleo y la angustia y el bienestar psicológico evaluado por 

el MHI, donde se percibe que cuanto mayor es el desaliento ante la búsqueda de 

empleo, mayor es la angustia y bienestar psicológico. 

Este resultado va también en dirección con la versión de Lynd-Stevenson 

(1997 cit. in Cruz, 2009, p.95), cuando se refiere que los individuos con grandes 

niveles de desánimo indican una ausencia de capacidad para hacer frente a 

situaciones traumáticas que ocurren en sus vidas y una gran posibilidad de 

deprimirse durante estos eventos traumáticos, mientras pequeños niveles de 

desaliento presentados por individuos indican una capacidad para hacer frente a 

estos eventos y una diminuta posibilidad de deprimirse durante la duración de 

estos acontecimientos, como en el caso de una situación de búsqueda de empleo. 

Así que, las evidencias encontradas frente al desánimo relacionado con el empleo, 

presupone que las expectativas relacionadas al empleo no se realicen, los 

individuos se desaniman y quedan ante una situación de depresión, considerando 

que nada va a pasar para que la situación se revierta. 

Tabla 3. Matriz de correlación entre JHS y Dimensiones del MHI 

 
JHS 

MHI 

A 

MHI 

D 

MHI 

PC 

MHI 

AP 

MHI 

LE 

MHI 

DIST 

MHI 

BEST 

Índice 

Global 

JHS 1,0         

MHIA ,500 1,0        

MHID ,370 ,658 1,0       

MHIPC ,638 ,768 ,571 1,0      

MHIAP ,561 ,641 ,449 ,678 1,0     

MHILE ,490 ,503 ,361 ,690 ,625 1,0    

MHIDIST ,596 ,937 ,753 ,925 ,693 ,620 1,0   

MHIBEST ,588 ,653 ,460 ,745 ,962 ,814 ,732 1,0  

Índice Global ,635 ,885 ,684 ,916 ,853 ,744 ,959 ,895 1,0 

Nota: Todas las correlaciones son significativas al nivel de 0,01 (0,000). 
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El empleo tiene hoy una función integradora y complementar de la 

personalidad individual ya que se valora hasta el punto de convertirse en un papel 

central en la vida de los individuos, entonces, es de creer que el desempleo 

afectará de alguna manera el bienestar subjetivo de los individuos. Así, se cree 

que el desempleo tendrá un significado psicológico diferente para cada uno de los 

individuos, y consecuentemente, y manifestando sus actitudes y comportamientos. 

Es importante señalar que la situación de empleo entre los jóvenes tiene 

consecuencias negativas en relación con su salud. 

Al finalizar el grado, los individuos luchan por una perspectiva de carrera, 

y cuando esta es afectada por el desempleo (Cruz, 2009, p.31), puede crear una 

amenaza potencial para las creencias personales de carrera. Puede llevar a un 

proceso psicológico de luto, lo que se traduce en particular, en la destruición de 

los mitos y de las creencias vocacionales del individuo. El desempleo exige así 

más del individuo, viéndose en la necesidad de reorganizarse y reorientar su 

itinerario profesional de forma a desarrollar e implementar el concepto de sí. La 

transición y la integración de los recién licenciado en la vida laboral y búsqueda 

de empleo, requiere una (re)organización en la gestión de los recursos disponibles, 

una buena gestión de conflictos y de estrés  en contextos muy exigentes, de modo 

a ser experimentada con éxito y bienestar. La transición para el mercado laboral 

de los estudiantes universitarios, requiere un desarrollo de competencias y 

estrategias por ellos, con el objetivo de mejorar su desempeño social y la 

capacidad de gestión de situaciones de estrés con reflejos positivos en su calidad 

de vida y sentimiento de auto-eficacia. De esta forma se debe optimizar las 

estrategias de búsqueda de empleo a fin de promover una transición e integración 

con éxito en el mercado laboral. 

Sarriera y Verdin (1996 cit.in Melo & Borges, 2007) consideran el período 

de transición de la escuela al trabajo fundamental para el desarrollo de la 

juventud, porque algunas implicaciones - como la pérdida de la condición de 

estudiante y del apoyo escolar, la pérdida de influencia de la familia, la necesidad 

del individuo construir su propia identidad, la falta de condición del trabajador y 

el apoyo de la empresa – pueden producir sentimientos de impotencia, de 

inseguridad, de apatía y de desorganización y, por lo tanto, de enfermedad, de 
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conducta antisocial o fuga de la realidad, si el joven no está preparado y apoyado 

por la adquisición de status de ciudadano activo y productivo. Así, podemos decir 

que la búsqueda de un puesto de trabajo, puede proporcionar al individuo el 

reconocimiento de una discrepancia entre lo que aspira y lo que desea desempeñar 

(Cruz, 2009), lo que puede ser muy angustiante, pero al mismo tiempo, puede 

estimular la exploración de nuevos valores y la reformulación del concepto de sí 

mismo. 

 

6. Consideraciones Finales 

El objetivo general de esta investigación pretende ser una contribución 

para promover la reflexión, el análisis y la comprensión de los aspectos 

psicológicos cuando los estudiantes salen de las Universidades intentando entrar 

en la vida profesional. 

 Los resultados encontrados en nuestro estudio son consistentes con las 

referencias teóricas abordadas en la revisión de la bibliografía. En conclusión, con 

respecto a la salud mental, podemos decir que los datos sugieren que no habrá 

diferencias significativas entre mujeres y hombres en la prevalencia general. Y 

que los problemas de salud mental empiezan en la edad universitaria típica, entre 

18 y 24 años, aunque los estudiantes universitarios no tienen más problemas 

psiquiátricos que otros jóvenes no universitarios, éstos muestran un mayor nivel 

de Ansiedad, Depresión y Pérdida del Control Emocional/Conductual 

(dimensiones negativas del MHI), congruente con los resultados de nuestro 

estudio. Los licenciados desarrollan expectativas superiores de formación 

profesional, por lo que cuando una situación de no-integración profesional, estos 

son objeto de impactos psicosociales y menor salud mental. Es importante señalar 

que la situación de desempleo entre los jóvenes tiene consecuencias negativas en 

relación con su salud. Así se puede mencionar que los jóvenes licenciados tienen 

un menor nivel de bienestar psicológico debido a un sentimiento de “vacio” y la 

impotencia frente a las dificultades para acceder al mercado laboral. Por lo tanto, 

se puede mencionar que los jóvenes graduados tienen un menor nivel de bienestar 

psicológico, debido a un sentimiento de “vacío” y la impotencia frente a las 

dificultades para acceder al mercado laboral. En consecuencia los individuos que 
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completen el grado, tienden a experimentar elevados niveles de depresión, 

ansiedad, estrés y angustia en general, junto con baja confianza y baja autoestima 

dando lugar a un mayor desánimo ante la búsqueda de empleo. 

 Podemos concluir que los resultados de la investigación, muestran que 

existe una asociación entre el desánimo ante la búsqueda de empleo y los 

síntomas psicopatológicos evaluados por el BSI y que existe una asociación entre 

el desánimo ante la búsqueda de empleo, la angustia y el bienestar psicológico 

evaluado por el MHI.  

 Toda la investigación compuerta limitaciones y potencialidades, y en este 

estudio no es diferente. En el presente estudio estas limitaciones fueran sentidas 

principalmente en tres dominios: recopilación de datos, características de la 

muestra y en las características del material.   

 En primer lugar, las dificultades iniciales en el acceso a la muestra han 

originado un retraso significativo en el calendario previsto. Las principales 

dificultades en la recolección de datos, fueron relacionados con el hecho de que el 

investigador pretende obtener una muestra generalizada de la población 

portuguesa y por lo tanto tiene que trasladarse hasta el norte, centro y sur de 

Portugal. Probablemente habríamos tenido ventajas en la recopilación de datos en 

sólo una región de Portugal, sin embargo, estos datos serían muy homogéneos, 

cuestionando los resultados deseados, que era una representación general de la 

población portuguesa. En segundo lugar, la constitución de la muestra merece 

algunos comentarios. Sí, por un lado, teniendo en cuenta la tasa de respuestas 

positivas, no debemos dejar de destacar el hecho de que esta es una muestra que 

incluye principalmente los alumnos que no han abandonado sus casas, es decir, 

han entrado en universidades en su local de residencia, por lo que 

psicológicamente tienen un apoyo familiar mayor. Por otro lado, la muestra tiene 

un alto número de licenciados en relación a los que frecuentan el máster, lo que 

provoca resultados menos concluyentes con respecto a algunas variables, 

especialmente en comparación con el cuestionario JHS. También en este contexto, 

esta población requiere una atención especial, ya que, en se tratando de 

estudiantes de educación superior tienen que enfrentar todas las dificultades 

adversas de esta enseñanza, incluso las adversidades de finalización de los cursos 
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y la posterior entrada en el mundo del trabajo pudiendo proporcionar el 

aparecimiento de algún tipo de trastorno del foro psíquico en los estudiantes. 

  Por último, el otro nivel de limitación se relaciona con el material 

disponible y utilizado. Después de llevar a cabo una encuesta para evaluar las 

principales variables de estudio (salud mental y desánimo ante la búsqueda de 

empleo) encontró que la opción para utilizar el BSI y el MHI ha tenido en cuenta 

la evaluación epidemiológicamente de la salud mental y sus dimensiones positiva 

y negativa, bien como la evaluación de la angustia psicológica y el bienestar de la 

población en general y no sólo en las personas con enfermedad mental. 

Con respecto al desánimo frente a la búsqueda de empleo, hemos 

observado que la mayoría de los instrumentos existentes fueron traducidos al 

portugués y adaptados culturalmente aún no habiendo sido evaluados y validados 

para la población portuguesa. La limitación inherente al instrumento utilizado, 

JHS (traducido y adaptado al portugués), de no producir datos consolidados para 

la población portuguesa, consideramos que su utilización ha sido ventajosa, 

permitiendo la discusión con la bibliografía producida anteriormente.   

 De todos modos, los resultados obtenidos en esta investigación deben ser 

vistos como un punto de partida para futuras investigaciones, por lo que las 

limitaciones presentadas deben ser consideradas como pistas para la investigación 

futura. 

 En síntesis, nuestro estudio refuerza la importancia de la salud mental del 

joven universitario en busca de trabajo. En este sentido, es fundamental la 

comprensión del proceso de desarrollo en función de los vectores asociados a las 

diferentes etapas de crecimiento personal y académico, que pasa por la gestión de 

competencias y emociones, por la construcción de la autonomía y la identidad 

hasta la construcción de los valores y la integridad personal (Evans et al., 1998 

cit. in Porta-Nova, 2009). 
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INTRODUÇÃO 

 

O pleno emprego é uma utopia? É uma ilusão esperar o regresso de uma 

economia forte, regular e competitiva? Ou, pelo contrário, devemos resignar-nos a 

uma perspectiva de exclusão económica e social nos próximos tempos.  

Claro que não. O futuro económico está também nas mãos dos futuros 

profissionais que todos os anos saem das Universidades
1
 Portuguesas. O 

crescimento e o pleno emprego devem ser para Portugal e para a Europa um 

objectivo a curto e a médio prazo.  

A procura de emprego e o desemprego
2
 são acontecimentos de vida 

indutores de stress pelas mudanças que trazem para a vida dos indivíduos. Estas 

condições não têm um impacto psicológico igual para todas as pessoas, existem 

diversos factores a ter em consideração ao longo deste processo, que nos podem 

ajudar a prever a sintomatologia e o grau de stress que um estudante poderá vir a 

sentir nesta situação.  

Usualmente, aquilo que é atribuído de positivo ao trabalho, é a sua função 

estruturante, organizadora, quer da sociedade quer da vida de cada indivíduo, ou 

até mesmo da sua identidade (Cruz, 2009, p.135). Assim, a falta de emprego nos 

dias de hoje, provoca angústia face à possível falta de estruturação e organização 

da vida desejada. Também o trabalho, para além de permitir alcançar objectivos e 

a sobrevivência, constitui ainda o feedback acerca de se estar ou não a conseguir 

aquilo a que todos os Estudantes Universitários se propõem (em termos de 

objectivos) e se está a funcionar adequadamente (Cruz, 2009).  

                                                             
1 Universidade é aqui entendida como sinónimo de Ensino Superior.  

A Universidade tem como principal objectivo, o desenvolvimento do indivíduo, para que possa 

realizar todas as suas potencialidades, um desenvolvimento da sociedade, em especial por meio do 
fomento da democracia, da redução das disparidades, e das injustiças entre os indivíduos ou 

grupos e da promoção da diversidade cultural (Pacheco, 2003). 

 
2 Consideramos ao longo do nosso estudo, que um desempregado será um individuo que não tenha 

trabalho e que esteja disponível para trabalhar; e que abrange, tanto indivíduos que estão à procura 

de novo emprego (ou seja, já trabalharam antes) como indivíduos que estão à procura do primeiro 

emprego. 
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Como refere Cruz (2009, p.135), as Universidades deveriam promover a 

integração dos alunos, estabelecendo protocolos ou outras iniciativas com as 

empresas ou instituições, permitindo assim a empregabilidade, como uma das 

medidas de combate ao desemprego nas camadas mais jovens. 

Quando os estudantes saem das Universidades tudo se torna mais 

complicado, pois estas instituições representam um espaço de “conforto” para o 

estudante. O ambiente escolar oferece a possibilidade de reconhecimento de um 

sujeito social – o aluno. Sarriera et al. (2000, p. 45 cit. in Wickert, 2006, p.267) 

refere que o aluno quando termina os Estudos Universitários sai de uma 

instituição organizada e organizadora para um espaço social no qual o tempo e a 

actividade não estão tão estruturados. O papel, antes do aluno, torna-se um papel 

confuso e pouco definido. Esse novo espaço de transição é chamado de terra de 

ninguém, isto é, nenhuma instituição social se responsabiliza pelo jovem nessa 

fase. Nesse momento, o jovem passa a ser pressionado pela família para mostrar 

a sua capacidade de conseguir um trabalho. Assim, diversos estudos vão no 

sentido de confirmar que a situação de desemprego ou a procura de emprego 

provoca mudanças a nível psicológico. Estas mudanças são geralmente negativas, 

no sentido de uma diminuição do bem-estar subjectivo podendo conduzir a uma 

deterioração da saúde mental e física (Barling, 1990 cit. in Cruz, 2009). 

A transição para a Universidade coloca em destaque os problemas dos 

estudantes, contribuindo para o desenvolvimento de níveis mais elevados de 

ansiedade e de stress. Os problemas que os estudantes apresentam são variados 

nesta fase da sua vida (Pereira, 1997 cit. in Ferraz & Pereira, 2002, p.150): em 

primeiro lugar são os problemas pessoais como o homesikness, a solidão, a 

timidez, limitações nas competências sociais e tomadas de decisão, sexualidade, 

perturbações emocionais. Em segundo lugar são os problemas académicos, como 

as dificuldades de relacionamento com professores e colegas, competências de 

estudo, rendimento escolar, ansiedade e stress em situação de avaliação. Em 

terceiro lugar são os problemas financeiros e de gestão da casa com maior ênfase 

na acomodação e hábitos alimentares e os problemas relacionados com a 

segurança. Em quarto lugar são os níveis de ansiedade, depressão, de baixa auto-

estima face à procura de um emprego e a inserção no mercado de trabalho. 
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Para além da possibilidade de acesso a uma formação científica e 

profissional especializada, a frequência do Ensino Superior constitui também, 

para uma grande parte dos estudantes, uma oportunidade de promoção das suas 

competências transversais, tanto a nível comportamental e de atitudes, como a 

nível pessoal e social (Seco, Filipe, Pereira, & Alves, 2009). 

As pessoas sempre esperaram que, estudando mais tempo, teriam uma 

garantia de emprego e, logo, após 16 ou 17 anos de estudo, de forma a obter uma 

licenciatura, teriam uma maior oportunidade de desenvolver uma carreira
3
 estável, 

com possibilidade de progressão, um salário justo, boas condições de trabalho e 

realização profissional (Castro & Pego, 2000 cit. in Cruz, 2009). No entanto, nos 

dias de hoje, a construção de uma carreira profissional por parte dos jovens 

licenciados é muito dificultada, principalmente pela existência de um mercado 

instável, com mudanças tecnológicas, reestruturações empresariais e precariedade, 

mas sobretudo pelos elevados índices de desemprego, que afectam 

particularmente os jovens à saída do sistema educativo. 

A reacção do desemprego ou a procura de um emprego varia de acordo 

com o contexto em que cada indivíduo se encontra psicologicamente e 

monetariamente. No entanto, em todos os casos, a identidade do indivíduo é 

afectada de duas formas: por causa da centralização do trabalho e da valorização 

cultural (Castelhano, 2006). 

Segundo Moura (2001 cit. in Castelhano, 2006, p.80), o impacto do 

desemprego incide de duas formas distintas na vida do indivíduo: a dimensão 

material e a dimensão subjectiva. A dimensão material impõe-se como uma 

reestruturação do orçamento e uma rápida mudança nos hábitos de consumo, 

provocando sentimentos de ansiedade e impotência. Relativamente à dimensão 

                                                             
3 A carreira pode ser vista num primeiro aspecto, como um ajustamento do indivíduo a uma 

ocupação escolhida ou à imagem que dela possui, e esse processo de ajustamento implica critérios 

dos quais nasce a noção de hierarquia ou de sequência de papéis com maiores responsabilidades 

dentro de uma ocupação. O segundo aspecto é a associação da carreira à profissão. Por exemplo, 

um médico, um militar ou um sacerdote, segundo esta concepção, teriam carreiras, enquanto um 

funcionário de escritório ou um operário de indústria não as teriam. O terceiro é a pressuposição de 

uma estabilidade ocupacional, em que o indivíduo exerceria actividades relacionadas à sua 

profissão até a reforma. Assim sendo, tal conceito não incluiria a trajectória de uma pessoa que 

fosse, concomitantemente, professor de inglês e microempresário comercial. A carreira, dentro 

dessa perspectiva, encontra-se mais relacionada ao trabalho assalariado e aos ocupantes de cargos 

existentes nessas organizações (Kilimnik, Castilho, & SantAnna, 2006, p.259).  
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subjectiva, os indivíduos apresentam uma vivência marcada por sentimentos de 

desespero, choque, pavor, pânico, conjugado a intensos sentimentos de vergonha, 

fracasso, inutilidade, incompetência, abandono e impotência. 

A situação de desemprego faz com que os indivíduos tenham que lidar 

com sentimentos e situações até então desconhecidos, que podem de alguma 

forma trazer desgaste e até mesmo uma valorização de situações quotidianas, que 

anteriormente não eram valorizadas (Castelhano, 2006, p.81). 

As incertezas sobre a economia actual e com a consequência da crise 

social, as taxas de desemprego são uma realidade. O problema do desemprego é 

extremamente complexo, a começar pelas explicações para o surgimento deste 

fenómeno. A avaliação organizacional deve ter em conta as características 

individuais de cada um dos indivíduos, a formação profissional, a deslocação 

geográfica, a mudança de profissão, a continuação dos estudos ou a ausência 

deles.  

A procura de um emprego e a sua possível dificuldade em o conseguir 

pode promover a diminuição da auto-estima, e a alteração na vida psíquica, 

ocorrendo uma desestruturação com sérias repercussões na saúde mental dos 

indivíduos. 

A escolha do tema está relacionada com um investimento feito neste 

âmbito anteriormente, quer na área da saúde mental, quer na área da Inserção 

Profissional, quer ainda na área sistémica a nível da intervenção no sistema 

familiar neste contexto. 

Sob o ponto de vista da sua estrutura, este trabalho iniciar-se-á com um 

primeiro capítulo, que aborda a “saúde mental nos estudantes do ensino 

superior”, no qual sintetiza os principais transtornos mentais em estudantes do 

Ensino Superior, o stress, a ansiedade e a depressão, e refere ainda alguns dados 

sobre a Saúde Mental em estudantes do Ensino Superior. 

O segundo capítulo, “contexto económico e social”, dedica-se a abordar 

conceptualmente as condições económicas de Portugal, bem como o regime actual 

de protecção no desemprego. 
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O terceiro capítulo, “trabalho, emprego, desemprego e empregabilidade”, 

explora os diversos conceitos relevantes associados. Também neste capítulo, é 

apresentado os efeitos do desemprego no bem-estar subjectivo dos estudantes. 

O quarto capítulo, “ensino superior e transição para o mercado de 

trabalho”, revisa a evolução e caracterização do Ensino Superior, o 

desenvolvimento do papel de estudante e a inserção deste, no mercado de 

trabalho. 

No quinto capítulo, “metodologia e instrumentos de acesso aos dados”, 

são apresentados os objectivos e as hipóteses equacionadas, e são descritos os 

instrumentos de acesso aos dados da nossa investigação. É também neste capítulo 

que são descritas as características sociodemográficas dos participantes do estudo. 

Na terceira parte, são apresentados, analisados e discutidos os resultados 

adquiridos para as diferentes hipóteses equacionadas, e as considerações finais, 

onde são equacionadas algumas implicações e limitações para estes resultados. 
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CAPÍTULO I 

Saúde Mental nos Estudantes do Ensino 
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1.  Saúde Mental 

Transição e mudança são factores recorrentes na vida dos indivíduos, que 

estão associadas a experiências stressantes, resultando em efeitos adversos sobre a 

saúde física e psicológica. Segundo Fisher e Rason (1988 cit. in Costa, 2004) as 

formas de transição e mudança variam, embora tenham como denominador 

comum a descontinuidade nos padrões de vida, que pode ser caracterizada como 

perda (divórcio, saída de casa) ou ganho (casamento, mudança de emprego).  

Cada indivíduo percepciona os eventos de maneira diferente, assim, 

podemos depreender que a entrada para o mundo do trabalho, é um período de 

mudança que confronta os jovens com múltiplos desafios, quer a nível das 

modificações desenvolvimentais, quer a nível das novas tarefas com as quais se 

vai deparar e, para as quais, provavelmente, está pouco preparado, tornando os 

primeiros anos um período crítico, potencializador de crises. 

Os dados actuais indicam que 27% da população da União Europeia é 

afectada pelas doenças mentais, sendo a depressão, de entre elas, a mais 

preocupante, preconizando-se que venha a ser, em 2020, a primeira causa de 

doença no mundo desenvolvido. Das estratégias apontadas pela União Europeia 

para a saúde mental, salienta-se, uma consulta pública em todos os países-

membros, em conjunto com a Organização Mundial de Saúde, no sentido de 

serem concertadas estratégias específicas de intervenção para melhorar a gestão 

da doença mental e promover o bem-estar mental da população (Pereira, 2006, 

p.17; Portal da Saúde, 2012). 

Esta doença tem vindo a tornar-se cada vez mais frequente, talvez como 

reflexo da crise e instabilidade financeira, bem como, da organização da sociedade 

actual. Portugal, ainda não dispõe de dados epidemiológicos relativos à saúde 

mental, no entanto, o Instituto Nacional de Estatística (INE) avançou dados 

relativos ao suicídio em 2010 e é possível verificar que os suicídios ultrapassaram 

as mortes por acidentes. O suicídio encontra-se associado às doenças mentais, e na 

ausência de dados acerca de outras patologias, a taxa de suicídio poderá ser 

utilizada como um indicador da saúde mental em Portugal (Observatório 

Português dos Sistemas de Saúde, 2012). 
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (2003 cit. in Monteiro, 2009, 

p.27), o conceito de saúde, é definido como um estado completo de bem-estar 

físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Neste 

amplo conceito de saúde, são englobados termos tais como bem-estar, consciência 

de auto-eficácia, autonomia, competência e reconhecimento de capacidades, os 

quais servem para realizar o potencial intelectual e emocional de um indivíduo. 

Desta forma, a saúde mental pode ser definida como um estado de bem-estar em 

que o indivíduo reconhece as suas competências, é capaz de lidar com o stress da 

vida do dia-a-dia, tem produtividade profissional, e ainda, contribui para a sua 

comunidade. Desde o nascimento, tudo é um processo interaccional entre os 

factores biológicos, emocionais, cognitivos e interpessoais, pelo que, quanto mais 

se compreende a relação entre a saúde mental, estado físico e a relação do 

indivíduo com o seu mundo social, na interdependência com a história de 

desenvolvimento, mais se evidenciam os ganhos científicos, económicos e sociais, 

para o bem-estar dos indivíduos, sociedades e países. 

Percebemos a saúde como um estado de bem-estar que está relacionado 

directamente à vida de cada indivíduo e da própria sociedade. Na perspectiva 

clínica, este conceito refere-se a ausência de doença (Sarriera, Schwarcz, & 

Câmara, 1996; Souza, Daher, & Baptista, 2010). No entanto, a saúde não é apenas 

ausência de doenças, mas também o completo bem-estar biológico, psicológico e 

social (Nogueira, Pereira, & Ferreira, 2007). Esta definição, adoptada pela 

Organização Mundial de Saúde, abre espaço significativo para a compreensão e 

administração de factores psicossociais na vida moderna, especialmente no 

ambiente de trabalho. Um dos factores que nem sempre aparece nas teorias 

convencionais é o stress e, no entanto, a sua correlação com o trabalho é evidente 

(Vissani, Reis, Nogueira, Rocha, & Marangoni, 2002; Piteira, 2012). 

Também, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 1500 

milhões de indivíduos, no mundo inteiro, sofrerão ao longo da vida de alguma 

perturbação mental. De acordo com a mesma instituição (GTAEDES, 2010, p.1), 

cerca de metade das doenças mentais começa antes da idade adulta. Calcula-se 

que, em todo o mundo, 20% das crianças e adolescentes tenham doenças ou 

problemas mentais. Esta circunstância ocorre de igual forma em todas as 
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culturas. Os transtornos mentais surgem em todo o mundo, afectando pessoas de 

todas as idades, homens e mulheres, ricos e pobres, de meios rurais e urbanos. 

O conceito de saúde mental, segundo Martins (s/d cit. in Costa, 2004) 

envolve o homem no seu todo biopsicossocial, ou seja, no contexto onde está 

inserido e a sua fase de desenvolvimento. Fonseca (1985 cit. in Costa, 2004, p.6) 

descreve a saúde mental como um equilíbrio dinâmico que resulta da interacção 

do indivíduo com os seus vários ecossistemas: o seu meio interno e externo, as 

suas características orgânicas e os seus antecedentes pessoais e familiares. 

Também Uribe e Castell (1984 cit. in Costa, 2004) referem que a saúde mental 

deixou de ser ausência de doença e de problemas mentais e passou a ser a 

percepção e consciência dos mesmos, e a possibilidade pessoal de os solucionar, 

de os modificar, e de intervir sobre eles.  

De acordo com Pais-Ribeiro (2001), as pesquisas têm demonstrado a 

existência de duas dimensões de saúde mental: o bem-estar psicológico, que 

representa o estado de saúde mental positivo, e o distress
4
 psicológico, que 

caracteriza o estado de saúde mental negativo. Desta forma, o bem-estar 

psicológico (ou bem-estar subjectivo) pode ser definido como (Simões, Ferreira, 

Lima, Pinheiro, Vieira, Matos, & Oliveira, 2000 cit. in Costa, 2004, p.6) a 

reacção avaliativa das pessoas à sua própria vida – quer em termos de satisfação 

com a mesma (avaliação cognitiva), quer em termos de afectividade (reacções 

emocionais estáveis). De acordo com Simões (2000 cit. in Costa, 2004, p.7) a 

dimensão afectiva do bem-estar subjectivo, representa dois factores 

independentes: a afectividade positiva, que se traduz pela tendência a 

experimentar sentimentos e emoções agradáveis (alegria, entusiasmo, orgulho), e 

a afectividade negativa, que se expressa pela disposição para experimentar 

sentimentos e emoções desagradáveis (culpa, vergonha, tristeza, ansiedade, 

depressão). Já a dimensão cognitiva está representada pela satisfação com a vida, 

que pode ser caracterizada de forma geral, mas também em diferentes domínios 

(trabalho, lazer, saúde, finanças). 

                                                             
4 Distress é um termo que deriva da palavra stress. É definido como o estado de saúde mental 

negativo. Neste estudo, distress será considerado como estrangeirismo e escrito em itálico, tal 

como a palavra stress. 
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O estudante do Ensino Superior depara-se com inúmeras situações 

potenciadoras de stress o que poderá suscitar no aluno distúrbios emocionais 

como a ansiedade ou a depressão. Assim, no que concerne à população 

universitária, em Portugal, Albuquerque e Oliveira (2000 cit. in Costa, 2004) 

verificaram através de um estudo, que algumas características psicológicas (auto-

conceito, locus de controlo, sentido interno de coerência) se associavam à saúde 

(estilo de vida, estado de saúde, percepção geral de saúde), e que existia uma forte 

associação entre as variáveis de saúde e as psicológicas, quer consideradas 

isoladamente quer em conjunto. Este estudo também constatou que os alunos 

cujas variáveis psicológicas apresentavam índices mais positivos, também 

expressavam níveis de saúde mais positivos. 

Segundo Tartakovsky (2008) a idade média de início para muitos problemas 

de saúde mental é a faixa etária típica da universidade, dos 18 aos 24 anos. De 

acordo com Wong et al. (2006 cit. in Pereira, 2009) embora na população em 

geral a transição da adolescência para a idade adulta represente um período de 

elevado risco de depressão, os jovens que ingressam no ensino superior podem 

enfrentar novas mudanças sociais e intelectuais que poderão contribuir para um 

aumento do risco de sofrer de depressão, ansiedade ou stress. 

 

1.1.  Stress e Saúde Mental 

O stress, em 1990, foi considerado como uma causa de um transtorno 

psiquiátrico, pela terceira revisão do “Manual Estatístico Diagnóstico das Doenças 

Mentais” (DSM-III) da Associação de Psiquiatria Americana. O stress está 

associado a muitas das patologias do foro psíquico e, na prática clínica, o 

psicoterapeuta parte do pressuposto de que não existe um efeito (um transtorno 

psíquico) sem uma causa que o determina (indutora de stress), levando a que o 

indivíduo se sinta doente e com mal-estar (Pereira, 2006). Alguns estudos, têm 

mostrado uma clara evidência entre a relação entre o stress e a doença mental, 

com particular evidência para as atribuições causais, as crenças da saúde e as 

cognições da doença (Kaptein & Weinman, 2004 cit. in Pereira, 2006).  

A personalidade, a auto-estima, a auto-confiança, o apoio social, a 

resistência física, a saúde e as capacidades de lidar com esta causa, são alguns dos 
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factores que determinam a predisposição dos indivíduos para o stress (Ramos & 

Carvalho, 2007). Uma situação indutora de stress, pode ser classificada como 

(Ramos & Carvalho, 2007, p.4) toda aquela condição em relação à qual o 

indivíduo tem a percepção de não ter preparados comportamentos automáticos de 

resposta e que, por isso, exige uma nova adaptação. As circunstâncias indutoras 

de stress podem ser de natureza física, psicológica e social. Tanto os 

acontecimentos de natureza física como social são susceptíveis de se fazerem 

acompanhar de um componente psicológico marcado, podendo ser externas ou 

internas em relação ao indivíduo. Os autores Lazarus e Folkman (1984 cit. in 

Ramos & Carvalho, 2007, p.4) mencionam que existem três categorias que 

correspondem às situações indutoras de stress: ameaça, dano e desafio; sendo a 

diferença entre elas de natureza temporal: a ameaça refere-se a uma antecipação 

de uma situação desagradável que pode vir a ocorrer, mas que ainda não surgiu; 

o dano diz respeito a uma condição desagradável (como doença, morte, perda de 

status social), que já ocorreu e ao seu significado ou às suas consequências; por 

fim, o desafio caracteriza uma circunstância em que o indivíduo confia na 

possibilidade de alcançar ou mesmo ultrapassar as dificuldades da exigência 

estabelecida. 

Os trabalhos de Summerfeldt e Endler (1996 cit. in Pereira, 2006), 

mostraram que as situações indutoras de stress contribuem para a gravidade da 

doença quando associadas às características de personalidade. Estas 

características, a própria doença e os recursos que o indivíduo tem, vão permitir 

que este se adapte à situação de adversidade. Como refere Lazarus (1993 cit. in 

Pereira, 2006, p.7), são as características de personalidade associadas à 

percepção de que o indivíduo não tem recursos suficientes para lidar com o 

problema que levam a que um indivíduo fique em stress por considerar que o seu 

grau de exigência é superior às suas capacidades.  

Segundo Serra (2000 cit. in Lourenço, 2012), um indivíduo experiência 

stress quando considera que não tem aptidões e recursos (pessoais e sociais) para 

fazer face ao grau de existência que uma determinada situação, sentida como 

significativamente importante para si, lhe é imposta. Consequentemente, é 

catalogada a percepção de incapacidade e falta de controlo face a essa mesma 
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situação, surgindo, então, o stress. Este acontecimento vai desencadear 

vulnerabilidade, já que, a partir de então, o indivíduo, ante igual ou similar 

acontecimento, assume o fracasso como resposta e, consequentemente, 

experiência stress. Para Serra (1999 cit. in Ramos & Carvalho, 2004, p.5), existem 

sete classes de acontecimentos que induzem stress no ser humano: acontecimentos 

traumáticos; acontecimentos significativos de vida; situações crónicas indutoras 

de stress; micro-indutoras de stress; macro-indutoras de stress; acontecimentos 

desejados que não ocorrem; e traumas ocorridos no estádio de desenvolvimento. 

Os acontecimentos traumáticos são circunstâncias dramáticas, como catástrofes 

naturais ou guerra, que afectam simultaneamente várias pessoas e nas quais as 

exigências criadas ultrapassam largamente os recursos individuais. Os 

acontecimentos significativos de vida, não são considerados tão graves como os 

acontecimentos traumáticos, no entanto estes correspondem a danos ou a ameaças 

que têm um impacto significativo sobre o indivíduo. Os micro-indutores de stress 

são todas aquelas situações do dia-a-dia que pelas suas características, se tornam 

frustrantes e exigentes e que perturbam as relações interpessoais. Os macro-

indutores de stress referem-se às condições que o sistema sócio-económico impõe 

ao indivíduo e que podem ocorrer em um dado período de tempo na sua vida. 

Relativamente aos acontecimentos desejados que não ocorrem, estes são 

acontecimentos que se desejam, mas que não se materializam ou que tardam em 

concretizar-se e que coincidem, quase sempre, com normas tacitamente aceites 

pelo grupo social a que o sujeito pertence ou ambiciona pertencer. Por último, 

temos os traumas ocorridos no estádio de desenvolvimento, que se referem a 

acontecimentos traumáticos que ocorrem na infância e que podem ter 

consequências prejudiciais na vida adulta, porque o indivíduo encontra-se numa 

fase formativa, com fracas defesas psicológicas e, por isso, vulnerável. 

A vida do estudante universitário está associada a grandes tensões, 

exigências e competitividade, marcada não só pelo “trauma” do numerus clausus
5
 

antes da entrada na Universidade, como também pelas dificuldades sentidas ao 

longo de todo o processo de transição, durante o curso e posterior procura de 

                                                             
5 Numerus clausus (“número fechado” em latim) é um dos muitos métodos usados para limitar o 

número de alunos que podem estudar em uma universidade. 
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emprego (Pereira & Williams, 2001 cit. in Pereira, 2006). Assim, os estudantes 

(Pereira, 2006, p.13) devem desenvolver aptidões de forma a saber lidar 

adequadamente com o processo de transição (solidão e adaptação ao novo meio), 

com a vida académica (stress aos exames, ansiedade, avaliações e professores) e 

com o seu desenvolvimento pessoal e social (auto-conceito e relações 

interpessoais). Nessa medida, deve procurar optar por estilos de vida promotores 

de comportamentos saudáveis, pois o sucesso académico depende, em grande 

medida, da saúde e do bem-estar do aluno. Algumas investigações desenvolvidas 

em Portugal, referem que as razões primárias para a existência de stress nos 

estudantes, parecem ser as exigências académicas, as relações interpessoais e os 

problemas financeiros. No que respeita ao género do indivíduo, o sexo feminino 

obtém níveis mais elevados de stress do que o sexo masculino. No que concerne à 

idade, os dados referem que os indivíduos com idades entre os 18 e 20 anos 

revelam níveis mais elevados de stress em comparação com aqueles que têm entre 

21 e 48 anos de idade (Pereira, 2012).  

 

1.2.  Ansiedade e Saúde Mental 

O autor Stuart (1993 cit. in Pereira, 2009) define ansiedade como uma 

sensação de mal-estar interior, de apreensão que é acompanhado por um conjunto 

de manifestações físicas e mentais. A ansiedade patológica é uma manifestação 

mais frequente, intensa e persistente do que a ansiedade normal. A ansiedade 

manifesta-se de uma forma bastante generalizada, quer estejamos a falar de 

crianças, jovens ou adultos. 

Para Santos e Castro (1998 cit. in Costa, 2004, p.13), a ansiedade pode ser 

descrita, como uma vaga sensação de inquietação e apreensão, uma esquisita 

antecipação de um acontecimento próximo, que muitas vezes envolve uma 

ameaça inespecífica ou relativamente incerta. Luengo (2004 cit. in Costa, 2004) 

refere que, embora as teorias acerca da ansiedade apresentem diferenças, existe 

um certo acordo na ideia de que a ansiedade tenha dois efeitos principais: um 

motivacional e benéfico, e outro perturbador e prejudicial. A ansiedade tem uma 

função adaptativa, uma vez que permite ao indivíduo comportar-se de maneira 

adequada nas mais diferentes situações.  
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De acordo com Gama (2008 cit. in Pereira, 2009) existem dois conceitos 

distintos: a ansiedade-estado, referente a um estado emocional transitório, 

caracterizado por sentimentos subjectivos de tensão que podem variar em 

intensidade ao longo do tempo, e a ansiedade-traço, a qual se refere a uma 

disposição pessoal, relativamente estável, a responder com ansiedade a situações 

stressantes e uma tendência em perceber um maior número de situações como 

ameaçadoras. De acordo com Merrel (2008 cit. in Pereira, 2009, p.14), os 

distúrbios de ansiedade representam uma categoria extremamente ampla de 

problemas e os sintomas explícitos envolvidos varia com o tipo de ansiedade. 

Contudo, os distúrbios de ansiedade partilham alguns sintomas. Este tipo de 

distúrbio tendem a envolver três áreas de sintomatologia: Sentimentos subjectivos 

(desconforto, medo, pavor) comportamentos evidentes (precaução, 

distanciamento) e respostas fisiológicas (suores, náuseas, agitação dores de 

estômago, taquicardia, tensão muscular, sudorese, tremores, tontura, dormência 

ou dificuldade em respirar). 

Algumas pesquisas sobre a idade e a saúde mental, referem que o início da 

vida adulta é um período de stress e risco pessoal bastante elevado, onde se 

vivência o auge da função física e intelectual, mas também uma maior propensão 

à depressão e a outras formas de problemas emocionais (Costa, 2004). Cox (1983; 

Guerra, Lencastre, Lemos, & Pereira, 2002 cit. in Costa, 2004, p.14) refere que, 

embora os estudantes universitários não apresentem mais problemas 

psiquiátricos que outros jovens não universitários, apresentam dificuldades 

relacionadas com a ansiedade e a depressão, o que vem a ser confirmado na 

investigação realizada por Dias e Fontaine (1996), que encontrou níveis de 

humor depressivo em mais de 80% de uma amostra de estudantes universitários. 

No início da vida adulta, o medo da desaprovação, da censura, de não ser 

aceite pelos pares, de ser rejeitado pelos amigos, o receio da humilhação, do 

embaraço, do abandono e da solidão, inibem a espontaneidade e constituem 

significações dominantes para o desencadear de sintomas de ansiedade (Costa, 

2004, p.14). Neves e Pais-Ribeiro (2000 cit. in Costa, 2004), na investigação 

desenvolvida sobre a influência do auto-conceito e da ansiedade na saúde de 

estudantes universitários, referem que os níveis mais altos de ansiedade 
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encontrados foram nos alunos que frequentavam o quinto ano, seguidos pelos 

alunos do primeiro, enquanto os níveis mais baixos localizavam-se entre os alunos 

do segundo ano, com a consequência de que este grupo apresentava índices mais 

elevados de saúde mental.  

 

1.3.  Depressão e Saúde Mental 

De acordo com a World Health Organization (2012 cit. in Tomé, 2012), a 

depressão é um transtorno mental comum que se apresenta com humor deprimido, 

perda de interesse ou prazer, sentimentos de culpa ou de energia e auto-estima 

baixa, distúrbios do sono ou apetite e baixa concentração. Estes problemas podem 

tornar-se crónicos ou recorrentes e levar a prejuízos substanciais na capacidade de 

uma pessoa para cuidar das suas responsabilidades quotidianas. Na pior das 

hipóteses, a depressão pode levar ao suicídio, uma fatalidade trágica associada 

com a perda de cerca de 850000 vidas a cada ano. 

De acordo com Beck (1999 cit. in Pereira, 2009) muitas vezes, a depressão 

parece ocorrer após uma perda ou acontecimento stressante como a morte de um 

ente querido, a frustração no trabalho ou aparecimento de uma doença. Trata-se de 

um processo psicológico complexo no qual os estímulos externos ao organismo 

propiciam stress, e caso se prolonguem permitem a aparição de ansiedade 

patológica que pode terminar num processo de angústia e a partir daí provocar 

directamente depressão. Entre a sintomatologia mais típica deste processo 

encontra-se a (Beck, 1999 cit. in Pereira, 2009, p.10) tristeza, melancolia, 

incapacidade parcial ou total de sentir alegria e/ou prazer, desespero, 

irritabilidade, preocupação, falta de interesse em quase todas as actividades 

habituais, mudanças psicomotoras como agitação ou apatia, auto-recriminação 

ou culpa imprópria, incapacidade de pensar claramente e dificuldade de 

concentração, pensamentos negativos ou ideias suicídas e forte desejo de estar 

morto. A gravidade da depressão pode ser considerada leve, mínima ou ligeira; 

moderada ou grave; severa ou extrema. A gravidade dos sintomas e o grau de 

incapacidade funcional e mal-estar são determinados com base no número de 

sintomas dos critérios. Os episódios leves caracterizam-se pela presença de apenas 

cinco ou seis sintomas depressivos com uma incapacidade leve ou uma 
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capacidade normal mas à custa de um grande esforço inabitual. Os episódios 

graves sem sintomas psicóticos são caracterizados pela presença da maioria dos 

sintomas e uma aparente incapacidade e observável (Olmedo-Buenrostro et al., 

2006 cit. in Pereira, 2009). 

De acordo com Merrel (2008) a depressão afecta tanto adultos como 

crianças e adolescentes (Pereira, 2009). Os sintomas depressivos podem 

apresentar-se através de um quadro polimórfico, acompanhados também de 

distúrbios psicossomáticos; com alterações do sono, tais como, insónia, 

sonolência e pesadelos; choro fácil e desmotivação; atitudes de isolamento e 

agressividade.  

Presentemente, a depressão é já a segunda causa de perda de anos de vida 

saudáveis na faixa etária dos 15 aos 44 anos para ambos os sexos
6
. Estima-se que 

esta doença esteja associada à perda de 850 mil vidas por ano, mais de 1200 

mortes em Portugal. Relativamente ao sexo, é de referir que os jovens do sexo 

feminino são diagnosticados com transtornos mentais com maior frequência do 

que no passado, especialmente sintomas depressivos (Pereira, 2009). 

Alguns estudos sobre transtornos depressivos e ansiosos têm incidido nos 

alunos do Ensino Superior, concluindo sobre a alta prevalência de ansiedade e 

depressão nesta população e o efeito das suas variáveis sobre o rendimento 

académico, o isolamento e o bem-estar emocional. Alguns autores referem, que 

vários estudos concluíram que a avaliação precoce de transtornos psicológicos 

como a depressão e a ansiedade nos estudantes do Ensino Superior não só 

minimiza a possibilidade de insucesso académico, como também reduz 

                                                             
6 É necessário clarificar os termos “sexo” e “género”. A utilização do termo género e não sexo 

posiciona-nos numa perspectiva que consideramos em que há uma construção social do género que 

transcende o problema das diferenças sexuais entre homem e mulher, ou seja, para descrever as 

atitudes e comportamentos que são considerados pela cultura como apropriados para mulheres e 

homens (Narciso & Ribeiro, 2009, p.159). Consideramos o termo sexo reservado às diferenças 

biológicas e genéticas, entre homens e mulheres. No entanto, actualmente estes dois termos, 

interagem de formas complexas, na formação dos fenómenos sociais e psicológicos. Contudo, 

alguns investigadores opõem-se ao uso de diferentes termos para sexo e género, defendendo não 
ser possível qualquer tentativa para distinguir os aspectos biológicos e sociais do sexo, dado que 

“os dois factores interagem em qualquer função psicológica que queiramos considerar. Mais ainda, 

descobrir as conexões biológicas e sociais com o comportamento é um objectivo principal de 

investigação, não algo para ser assumido no princípio através da escolha da terminologia” 

(Maccoby, 1988, p.755 cit. in Narciso & Ribeiro, 2009, p.160). Optámos por utilizar os dois 

conceitos, apesar de apenas termos tido em conta a variável sexo. 
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significativamente outras condutas de risco para a saúde, como fumar ou consumir 

álcool, ou distúrbios alimentares associados (Velez et al., 2008 cit. in Pereira, 

2009). 

 

1.4.  Suporte Social e Saúde Mental 

A presença de outras pessoas no quotidiano de um indivíduo é algo muito 

importante na vida de cada um, uma vez que os vínculos são elementos básicos da 

identidade e da história do sujeito (Alarcão & Sousa, 2007). A família e todos os 

contextos que a rodeiam estão inerentes às actividades humanas e ao emergir de 

conjuntos de redes, permitindo a sustentação das relações (Sluzki, 2007). 

Na perspectiva de Dabas (1988 cit. in Alarcão & Sousa, 2007, p.356), o 

conceito de suporte social implica um processo de construção permanente, tanto 

individual como colectivo. As referidas redes revelam-se como sistemas abertos 

que, através de um intercâmbio dinâmico entre os seus elementos e os elementos 

de outros grupos sociais, potencializam outros recursos (cada membro de uma 

família, grupo ou instituição enriquece-se através das múltiplas relações que cada 

um dos outros desenvolve). Assim, o efeito das redes é a criação permanente de 

respostas novas e criativas para satisfazer as necessidades e interesses dos 

membros da comunidade, de maneira solitária e auto-gestora. De acordo com 

Sluzki (1996 cit. in Sousa & Alarcão, 2007), a rede de suporte social, enquanto 

nicho interpessoal do sujeito, revela-se como sendo uma base de apoio 

fundamental, não só pelo suporte funcional que proporciona mas, similarmente, 

pelo enquadramento emocional e pelo próprio crescimento que possibilita, 

contribuindo assim para a capacidade adaptativa do sujeito em situação de crise, 

bem como para a manutenção da sua saúde física e mental. Face ao exposto, a 

rede social é constituída por um conjunto de pessoas que mantêm ligações 

específicas, com significado mútuo, no quadro do apoio social.  

O suporte social deverá ser dado pelos pais, no qual se verifica o impacto 

sobre o desenvolvimento psicológico dos filhos. Então, podemos definir suporte 

social como a existência ou disponibilidade de pessoas em quem se pode confiar, 

pessoas que nos mostram que se preocupam connosco, nos valorizam e gostam de 

nós (Sarason, 1983 cit. in Ribeiro, 1999, p.547). Conseguimos então afirmar, que 
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os estilos educativos parentais estão relacionados com o desempenho dos filhos 

em relação ao seu comportamento e ajuste social e também com o desempenho 

escolar. É neste aspecto que Darling e Steinberg (1993) definem os estilos 

educativos parentais, como tipologias que representam uma constelação de 

características gerais da interacção entre pais e filhos que permanece 

consideravelmente constante em várias situações educativas. Por consequente o 

suporte social também pode ser estruturado por professores e até mesmo pelo 

grupo de pares, desde que assumam funções que caracterizem as dimensões de 

exigência e de responsabilidade (Feitosa, Matos, Del Prette, & Del Prette, 2005). 

Definindo o conceito de suporte social, Chambo (1997 cit. in Guadalupe, 

2008, p.74) identifica neste conceito: i) percepção-recepção do apoio, 

reconhecendo ambos os processos sociais, objectivos e subjectivos, como 

importantes no bem-estar; ii) âmbitos e fontes de apoio, referindo-se à 

comunidade, rede social e relações íntimas, pelo primeiro âmbito proporcionar 

um sentimento de pertença, o segundo um sentimento de vinculação e o terceiro 

um sentimento de compromisso; iii) funções de apoio, considerando o apoio 

instrumental e expressivo; iv) apoio quotidiano e de crise. Para Taylor (2003 cit. 

in Guadalupe, 2008, p.75) existem quatro formas de apoio: i) perceptivo que 

ajuda os sujeitos a perceberem e lidarem melhor com os acontecimentos 

stressantes; ii) tangível que “envolve a provisão de suporte material, tais como 

serviços, ajuda financeira, ou bens”; iii) informativo que o autor relaciona com 

acontecimentos stressantes e com situações úteis no quotidiano; iv) emocional 

que permite assegurar ao indivíduo que é uma pessoa estimada e valiosa quando 

esta experimenta situações na sua vida que provocam tristeza, ansiedade, 

depressão, baixa auto-estima, etc. 

O apoio social é uma das funções primordiais exercida pelas redes sociais. 

Por sua vez, no que se refere à rede social pessoal, esta só se distingue do grupo 

quando um determinado membro da família é tomado como ponto central. Trata-

se da rede mais operacional, dado que se centra no indivíduo (pois é sempre 

(re)estruturada com base nas suas informações) e no sistema relacional em 

simultâneo (uma vez que é ecossistémica, pois inclui como unidade mínima toda a 

rede significativa) (Alarcão & Sousa, 2007). 
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Segundo Bee (1997 cit. in Costa, 2004), existe pelo menos uma razão para 

se supor que o suporte social seja muito importante no início da vida adulta, que é 

o facto de este período ter a tarefa de criar relações íntimas satisfatórias. A 

transição da adolescência para o início da vida adulta, é vista como um período 

em que as relações sociais são de especial importância.  

Numa revisão bibliográfica realizada por Baptista e Torres (2006 cit. in 

Marques, 2011; Pardal, 2011), estes autores constataram que o suporte social é 

uma variável capaz de reduzir estados emocionais negativos, tais como a 

depressão e a ansiedade. Vários estudos (Paterson, Field, & Pryor, 1994, Valery, 

O’Connor & Jennings, 1997, Meeus, 1999, Peixoto, 2003 cit. in Costa, 2004) 

apontam os pais como uma importante fonte de suporte, bem como constatam que 

a percepção do suporte recebido da família diminui à medida que a percepção do 

suporte recebido dos pares aumenta. Murgatroyd (1985, Pereira, 1998 cit. in 

Costa, 2004) refere que as relações humanas ou o apoio social têm efeito positivo 

para o controlo e prevenção do stress. Também Alvan, Belgrave e Zea (1996, 

Santos, 2000, cit. in Costa, 2004) encontraram uma diminuição nos níveis de 

stress dos estudantes com maior facilidade no estabelecimento de relações 

interpessoais. 

Na actualidade, no que concerne à saúde mental, diversos estudos têm sido 

valorizados, pois permitem maior compreensão da prevalência dos transtornos 

mentais e das suas implicações para o indivíduo, incluindo o funcionamento 

pessoal, familiar e social (Bener & Tewik, 2006, Vitolo & cols, 2005 cit. in 

Souza, Daher, & Baptista, 2010, p.145). Desta forma, Costa e Ludermir (2005 cit. 

in Souza, Daher, & Baptista, 2010, p. 146) referem que o apoio social como um 

todo, incluindo o grupo familiar, pode funcionar como agente protector aos 

transtornos mentais comuns, à medida que ampara o indivíduo e lhe dá 

possibilidade de lidar com eventos inesperados. Visto que a rede de apoio tem a 

função de ser um factor minimizante do stress, uma vez que relacionamentos de 

apoio promovem bem-estar. Quando o indivíduo sente-se bem, devido às relações 

de afectividade, melhor se adapta à circunstâncias novas e, mesmo quando os 

eventos stressores não podem ser evitados, os seus efeitos são menores, causando 

menor prejuízo à sua saúde psicológica.  
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O apoio social está directamente relacionado ao suporte emocional, ou seja, 

às relações de afectividade ou de cuidados e atenções, fornecido pela família, faz 

o indivíduo sentir-se amado, cuidado e seguro, contribuindo para a sensação de 

coerência e controle sobre a sua vida. Astin (1997 cit. in Pinheiro & Ferreira, 

2001, p.4) afirma que quanto maior a quantidade e qualidade do investimento dos 

estudantes nas diversas experiências relacionadas com a vida académica, sem 

excluir os aspectos sociais e relacionais, mais possibilidades esses estudantes têm 

de ser bem-sucedidos nas suas aprendizagens. Neste sentido, será benéfico para o 

estudante acreditar que os outros se interessam por ele (pais, amigos, família, 

colegas, professores, etc), o valorizam, aceitam e, ao mesmo tempo, caso ele 

necessite, o possam ajudar a resolver problemas e ultrapassar dificuldades. 

Desta forma, o suporte social, mais precisamente o suporte familiar, é, 

muito importante para a manutenção da saúde mental. Baptista (2006 cit. in 

Rodrigues & Madeira, 2009) refere que o suporte social é um factor de redução de 

diversos transtornos psicológicos, tais como a depressão e a ansiedade. Quanto 

menor for o apoio social, maior será a incidência de transtornos. 

 

1.5.  Género e Saúde Mental 

A pesquisa tradicional em saúde mental revela a existência de alguma 

polémica na explicitação das diferenças no funcionamento mental 

comparativamente entre géneros. Os estudos apontam vários indicadores 

psicossociais, no sentido de comprovarem a ideia do género como uma construção 

psicossocial que influenciará inevitavelmente a expressão da saúde mental. Desta 

forma, Canetto (1997 cit. in Rabasquinho & Pereira, 2007, p.439) refere que 

parece que as mulheres são mais socializadas no sentido de internalizar o distress 

do que os homens, o que contribui para desordens associadas à depressão, 

ansiedade e ideação suicida. Por seu turno, os homens são encorajados a agir, a 

expressar o seu distress, externalização esta que pode apresentar alguma ligação 

com comportamentos anti-sociais, uso de substâncias e suicídio. 
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Porter (2000) correlacionou o género com as estratégias de coping
7
, tendo 

demonstrado a existência de algumas diferenças na forma como os sujeitos 

enfrentavam os factores stressantes, sendo que as mulheres buscavam maior 

procura de suporte social, ao passo que os homens enfrentavam mais os 

problemas no sentido de os resolver. O autor concluiu ainda que estas diferenças 

podem ser previsíveis pela socialização, podendo ser mediadas mais por papéis 

de género estereotipados, do que por diferenças comportamentais perante os 

factores stressantes apresentados pelos géneros (Rabasquinho & Pereira, 2007, 

p.439). De outra forma, parece que a sociedade apresenta uma maior tolerância 

para mulheres depressivas e homens alcoólicos do que o inverso. No entanto, 

estudos realizados por Marks e Seiber (Cleary, 1987, Weissman, 1988, Robins, 

1991 cit. in Rabasquinho & Pereira, 2007, p.440) vêm no sentido de alterar a 

noção de que as mulheres apresentam taxas mais elevadas do que os homens em 

doença mental, assim como contradizer a ideia de que as mulheres apresentam 

maiores dificuldades em desempenhar diversos papéis de género 

comparativamente aos homens, justificando a diferença dos seus resultados, 

perante os de uma grande maioria de autores pelo facto de, a maioria desses 

estudos usarem escalas de selecção, que incluem itens relacionados com 

depressão, ansiedade, sintomas somáticos, ou distress, sintomas específicos que 

apresentam altas incidências nas mulheres. 

Sachs-Ericsson et al. (2000 cit. in Rabasquinho & Pereira, 2007, p.440) 

desenvolveu uma investigação, que correlacionou género, papéis sociais e 

desordens psiquiátricas numa amostra de 4.745 sujeitos. Os resultados concluíram 

não haver diferenças significativas de género nas perturbações psiquiátricas nas 

populações investigadas, mas sim diferenças nas taxas de “perturbações 

específicas”. Desta forma, as medidas de prevalência para as desordens 

psiquiátricas apresentaram taxas de 15,3% para os homens e 17,3% para as 

mulheres. Contudo, foram encontradas diferenças entre género nas taxas de 

                                                             
7“Coping é um termo que se aplica às estratégias que as pessoas utilizam para lidar com as 

situações de dano, ameaça e desafio com que se deparam e para as quais não têm respostas de 

rotinas preparadas” (Vaz Serra, 1988 cit. in Cruz, 2009, p.47) e “refere-se aos esforços cognitivos 

e comportamentais desenvolvidos pelo indivíduo para controlar, reduzir ou tornar toleráveis as 

exigências internas ou externas criadas por uma transacção indutora de stress” (Vaz-Serra, 

Ramalheira, & Firmino, 1988 cit. in Cruz, 2009, p.47).
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algumas patologias, como depressão, distimia, ansiedade generalizada, pânico e 

fobia, mais elevadas para as mulheres, e álcool, abuso de drogas ilícitas e 

desordem anti-social para os homens. 

Relativamente às taxas resultantes da interacção das desordens com o estado 

civil, apresentaram para os homens solteiros (24,3%) taxas mais altas de 

desordens psiquiátricas do que as mulheres (22,2%). Em Portugal os resultados 

desta temática não são ainda muito investigados. Um estudo realizado por 

Carmona (1996), num quadro de avaliação da prevalência de perturbação mental 

não diagnosticada, em clínica geral, revelou uma prevalência de doença mental 

sem diagnóstico de 39,8% da amostra, sendo este mais frequente no sexo 

feminino (59,4%), embora não estatisticamente significativo. Revelou igualmente 

que as perturbações mentais foram mais frequentes nos solteiros (54,2%) 

enquanto para os casados o valor foi de 34,8% (Rabasquinho & Pereira, 2007). 

Também Rabasquinho e Pereira (2007, p.441) realizaram um estudo sobre 

género e saúde mental, e no que se refere à variável género, os resultados obtidos 

foram igualmente ao encontro dos de outros autores, apesar de haver muitas 

contradições entre os mesmos. Algumas propostas explicam diferentes 

prevalências/incidências por género, enquanto outras justificam não ser o género a 

variável a afectar as taxas de perturbações mentais, antes, explicam os resultados 

obtidos por perturbações específicas, e estas sim, revelando diferenças de género. 

Também se justificam diferenças pelo controlo/não controlo de algumas variáveis 

de elevada importância, como sejam diferenças culturais, estatuto socio-

económico, educação, estabilidade dos sistemas familiares, entre outras. 

Neste contexto, também os mecanismos psicológicos de defesa são 

diferentes para os géneros, sempre que é necessário lidar com a angústia ou 

suportar situações externas capazes de gerar sofrimento psíquico. Os diferentes 

mecanismos de defesa passam pela negação, a auto-repressão, a racionalização, 

diferentes formas de fuga ou evitação, o deslocamento e a idealização. Considera-

se que prejuízos importantes para a saúde mental podem advir do uso constante e 

exacerbado destes mecanismos. Por outro lado, eles fazem parte da vida mental, 

sendo importantes na auto-protecção contra o mal-estar psíquico (Zanello & Silva, 

2012). 
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2.  Alguns dados sobre a Saúde Mental em estudantes do 

Ensino Superior 

No Relatório da Comissão Nacional para a Reestruturação dos Serviços de 

Saúde Mental (2007 cit. in Guadalupe, 2008, p.117) defende-se o 

desconhecimento existente relativamente à saúde mental dos portugueses, pois 

nunca foi antes efectuado um inquérito de morbilidade psiquiátrica, não sendo 

conhecida a prevalência e a incidência da grande maioria das perturbações 

mentais nem conhecidos os índices epidemiológicos. Através do Instituto 

Nacional de Saúde (Santana et al., 2008 cit. in Guadalupe, 2008, p.117) sabe-se 

que as mulheres portuguesas apresentam níveis mais elevados de provável 

sofrimento psicológico quando comparadas com os homens em todas as faixas 

etárias, apesar da tendência ser menor nas mulheres a partir dos 65 anos de 

idade relativamente às mais novas. As profissões que se associam a maior 

probabilidade de sofrimento psicológico são o trabalho não qualificado, 

mulheres, e a área profissional da agricultura e pesca nos homens, quando 

comparadas com profissões manuais e não manuais, sendo estas últimas a 

apresentarem menores scores em ambos os géneros e em todas as zonas 

geográficas. Decorre daqui que a idade e a baixa escolaridade influenciam 

negativamente o provável sofrimento psicológico. Num estudo sobre a saúde em 

Portugal, os dados que indicam que 25% dos inquiridos, que auto-avaliou o seu 

estado de saúde como insatisfatório (“saúde razoável, má ou péssima”), indicou a 

ocorrência de uma doença nervosa ou psíquica diagnosticada pelo médico 

(“nervos”, depressão, “esgotamento” e outras doenças), representando cerca de 

10% no conjunto da população inquirida (Cabral, 2002 cit. in Guadalupe, 2008). 

Abordar os conceitos de Ansiedade e Depressão envolve necessariamente 

a referência a um conjunto de sentimentos e emoções que envolvem o ser humano 

no seu todo. Tendo em linha de pensamento que todo o ser humano é um ser 

biopsicossocial, qualquer alteração a nível psicológico afecta o indivíduo no seu 

todo. Tendo em conta que, os indivíduos alvo deste estudo são adolescentes ou 

jovens adultos, as alterações nos seus padrões físicos ou psicológicos levam, nos 

referidos indivíduos, a um conjunto de transformações provocando na sua vida um 

conjunto de mudanças quer a nível cognitivo, quer a nível social. Para além de 
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adolescentes, os elementos alvo de estudo são alunos do Ensino Superior. Como 

alunos, estão no seu dia-a-dia, sujeitos a um conjunto de pressões e exigências que 

mudam obrigatoriamente a sua forma de viver. 

Nesta fase da sua vida, é exigido ao jovem adulto o desempenho de um 

papel árduo. Tem de aprender a lidar com um conjunto de responsabilidades que 

vão fazer parte da sua vida futura, como o futuro profissional. Segundo Martins 

(2004 cit. in Claudino & Cordeiro, 2006, p.198) as características mais próprias 

deste período são a crescente consciência e conhecimento do “eu”, o nascimento 

da independência, a adaptação progressiva aos núcleos sociais da família, escola 

e comunidade em geral. O jovem adulto tem um grande desafio na construção 

final da sua personalidade e é, no Ensino Superior que essa construção atinge o 

ponto crucial. Quando ingressa no Ensino Superior, o indivíduo tem que ser capaz 

de organizar a sua vida sem a ajuda da família. É durante este período que se dá o 

início da “separação final” da sua família. O confronto com o Ensino Superior é 

considerado como uma ruptura com a continuidade. Esta mudança leva a uma 

necessidade de criação de mecanismos de adaptação quer a nível físico, social, 

emocional ou académico.  

A exigência que se verifica no Ensino Superior é bastante considerável e 

segundo Melo (2004 cit. in Claudino & Cordeiro, 2006, p.200; Silveira, Norton, 

Brandão, & Roma-Torres, 2012), os melhores alunos são os que desenvolvem com 

mais facilidade crises de ansiedade, porque são eles que possuem maiores 

expectativas e põem mais exigências relativamente ao seu desempenho escolar.  

Alguns estudos epidemiológicos têm revelado que existe um maior 

número de transtornos mentais a surgir pela primeira vez no início da vida adulta, 

principalmente no período universitário (Mowbray et al., 2006 cit. in Neves & 

Dalgalarrondo, 2007). A elevada prevalência de doenças mentais estende-se 

naturalmente à população universitária. Estima-se que em cada 10 estudantes, 1 a 

2 possam desenvolver uma doença mental. Adivinha-se o impacto de um 

diagnóstico, potencialmente crónico e pervasivo, em alguém que inicia nova e 

significativa fase da sua vida (GTAEDES, 2010, p.5). No entanto, a maioria das 

situações é ligeira. A ansiedade e a depressão são as doenças mais comuns nos 

alunos universitários. A ansiedade em particular, por vezes propulsiva e 
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adaptativa, quando prepara o indivíduo para enfrentar a adversidade, pode tornar-

se patológica. De acordo com Pereira (1997, Guerra, Lencastre, Lemos, & Pereira, 

2002 cit. in Costa, 2004, p.2; Silveira, Norton, Brandão, & Roma-Torres, 2012), 

os problemas mais prementes na população universitária são a ansiedade, o 

stress, a solidão e as questões de ordem económica. Graus elevados de 

dificuldades (internas ou externas) experienciadas nesta altura da vida, podem 

conduzir a problemas no rendimento académico, nas relações interpessoais, no 

desenvolvimento da autonomia, nos níveis de auto-estima e, em última análise, na 

saúde geral do jovem. 

Segundo Arnett (2006), o período de início da idade adulta, decorre entre 

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

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

natureza pessoal, social e cultural, vivenciadas pelo jovem (Porta-Nova, 2009). De 

acordo com Bee (1997) e Feldman (2001) (cit. in Porta-Nova, 2009, p.20), nesta 

etapa criam-se, no plano desenvolvimental, estruturas físicas, cognitivas e 

sociais, continuamente testadas e ampliadas, que servirão de suporte para as 

etapas posteriores, bem como tomadas de decisão com implicações importantes 

para o bem-estar futuro. Exemplos: saída de casa dos pais; 1.º emprego; 

estabelecimento de relacionamentos amorosos; constituir família. O início da 

idade adulta é marcado pela definição de características pessoais, em função de 

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

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

Os estudantes universitários tendem a desenvolver o pensamento pós-formal 

(pensamento relativo), em oposição ao pensamento rígido. 

Arthur Chickering (Chickering & Reisser, 1993 cit. in Porta-Nova, 2009) 

refere que a tarefa desenvolvimental mais importante do jovem adulto é a 

construção e solidificação da identidade. Assim, o desenvolvimento psicossocial 

do jovem adulto organiza-se ao longo de sete vectores, como se verifica no 

Quadro 4. 
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Quadro 4. Vectores de Desenvolvimento do Jovem Adulto 

Desenvolver o 

sentido da 

competência 

Articulação de três grupos de competências intelectuais, 

físicas/motoras e interpessoais. 

Gerir as emoções 
Consciencialização, integração e flexibilização do controlo 

emocional. 

Desenvolver a 

autonomia em 

direcção à 

interdependência 

Desenvolvimento de estratégias promotoras da autonomia, 

quando confrontado com situações estranhas – aquisição de 

maturidade. 

Desenvolver a 

identidade 

Processo complexo e multifactorial resultante da integração de 

novas experiências, sensações, sentimentos, emoções e 

valores. 

Desenvolver as 

relações 

interpessoais 

Capacidade de desenvolver relações interpessoais mais 
estáveis e próximas, através da tolerância, do respeito e da 

aceitação das diferenças individuais. 

Desenvolver o 

sentido da vida 

Formulação de planos de acção, tomadas de decisão e 

estabelecimento de prioridades pessoais e profissionais, num 

sentido cada vez mais preciso e autónomo. 

Desenvolver a 

integridade 

Aumento da capacidade para lidar com a relatividade inerente 

aos valores – interiorização de um conjunto de valores 

reguladores do comportamento do jovem estudante. 

Adaptado de Tavares et al. (2007 cit. in Porta-Nova, 2009, p.23) 
 

Esta teoria considera que o desenvolvimento psicossocial se realiza através 

de estádios, definidos por vectores de desenvolvimento. O termo “vector” 

descreve um processo dinâmico que o jovem deve percorrer no sentido da 

construção da sua individualidade. Estes vectores atingem a sua amplitude durante 

a frequência do Ensino Superior, dependendo de factores psicológicos, biológicos 

e sociais (Ferreira, Medeiros, & Pinheiro, 1997 cit. in Porta-Nova, 2009). Numa 

investigação realizada por Chickering e Reisser (1993 cit. in Porta-Nova, 2009, 

p.24) com estudantes do Ensino Superior, verificou-se que estes se distanciavam 

nas preocupações apresentadas relativamente aos diferentes vectores: os 

estudantes dos dois primeiros anos mostravam-se mais envolvidos nas tarefas dos 

três primeiros vectores e os finalistas (estudantes dos dois últimos anos), mais 

envolvidos com as tarefas dos quatro últimos vectores.  

Consideravelmente tem aumentado o interesse pela área do bem-estar 

psicológico dos estudantes do Ensino Superior em Portugal. Este interesse tem 

resultado no aumento da investigação na área, com vários trabalhos que têm sido 

publicados sobre o stress na vida académica, alterações emocionais e 

psicopatológicas, consumo de substâncias, problemas relacionados com o sono, a 

promoção da saúde mental e qualidade de vida; ou questões mais genéricas como 

a adaptação e o sucesso no Ensino Superior (Porta-Nova, 2009). 
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1.  Contexto económico e social 

A crise financeira, económica e social global atingiu profundamente a 

economia portuguesa, o emprego e as relações laborais e, de acordo com todas as 

previsões internacionais, é quase certo que continuará a fazê-lo nos próximos 

anos. Os instrumentos financeiros, económicos e sociais que os governos, as 

instituições europeias e as organizações internacionais accionaram para responder 

à crise, alteraram e continuam a induzir transformações relevantes, quer na agenda 

económica quer na social dos próximos anos. A generalidade das organizações 

internacionais e dos observadores de referência convergem no facto de que a crise 

financeira, reconhecida no final de 2008, terá consequências económicas muito 

vincadas durante os próximos anos (Dornelas, Ministro, Lopes, Albuquerque, 

Paixão, & Santos, 2010, p.5). 

No final de 2007, assim como em 2008 e 2009, a economia portuguesa, à 

semelhança de outras economias ocidentais, presenciou um conjunto de choques 

externos, que afectaram o desempenho e evolução no mercado de trabalho. A 

combinação destes diferentes factores gerou uma crise de confiança global que se 

traduziu numa diminuição da procura e do comércio mundial no último trimestre 

de 2008, motivando uma significativa desaceleração da procura externa dirigida à 

economia portuguesa, com a consequente diminuição nas exportações. A 

economia portuguesa foi, na segunda metade de 2008, contagiada por esta crise 

económica e financeira, que viria a ter reflexos evidentes no mercado de trabalho 

e, sobretudo, no crescimento do desemprego. Esta crise atingiu Portugal no 

momento em que o país se encontrava numa situação de consolidação orçamental, 

que tinha permitido reduzir o défice orçamental de 6,1% do PIB
8
, em 2005, para 

2,7% em 2008 (Dornelas et al., 2010). 

                                                             
8 O Produto Interno Bruto (PIB) constitui um indicador da actividade económica de um 

determinado país na medida em que representa o valor total da produção de bens e serviços. 

Dividindo o PIB pelo total da população obtém-se o PIB per capita, indicador que mede o grau de 

desenvolvimento económico de um país. O PIB de um país pode ser calculado utilizando três 

processos alternativos: a) valor de todos os produtos e serviços produzidos num país, calculado 

como a soma dos valores acrescentados por cada empresa; b) valor de todos os rendimentos 

gerados num país, calculado como a soma de todos os rendimentos pagos aos detentores dos 

factores de produção (salários, rendas, juros e lucros); c) valor de todas as despesas efectuadas 
pelos agentes económicos e dirigidas à produção nacional, nomeadamente as despesas de consumo 

efectuadas pelas famílias, as despesas públicas efectuadas pelo Estado, as despesas de 

investimento efectuadas pelas empresas e as exportações efectuado para o exterior. 
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O ano de 2012 e 2013, tem sido marcado pela continuação do processo de 

ajustamento da economia portuguesa, enquadrado pelo programa de assistência 

económica e financeira. Nas últimas quatro décadas, este é o terceiro episódio de 

ajustamento da economia portuguesa a desequilíbrios económicos graves, no qual 

se observa significativas perdas de produto e emprego, acentuados pela crise 

económica e financeira internacional.  

A evolução da economia portuguesa em 2012 e 2013 decorre num 

contexto de restritividade das condições monetárias e financeiras e de manutenção 

da orientação contraccionista da política orçamental (Banco de Portugal, 2012, 

2013). Neste panorama, observou-se um agravamento da posição cíclica da 

economia portuguesa, caracterizada por uma diminuição do produto e por um 

significativo aumento do desemprego. Decorrente desta situação, ocorre um 

aumento dos trabalhadores desempregados e na emigração de jovens qualificados. 

Desta forma, as dificuldades e os riscos decorrentes do processo de ajustamento 

têm sido agravados pela prevalência de elevada incerteza quanto à evolução da 

economia internacional e à resolução da crise da dívida soberana na zona do euro. 

O enquadramento externo da economia portuguesa em 2012 e 

consequente para 2013, continua a ser marcado pela manutenção de um elevado 

nível de incerteza (Banco de Portugal, 2012, p.11) que se manifestou na 

persistente volatilidade dos mercados financeiros, na erosão da confiança dos 

agentes económicos e, consequentemente, no adiamento do processo de 

recuperação económica à escala global; o elevado nível de incerteza repercutiu-

se de forma heterogénea entre países, sendo particularmente adverso nos casos 

em que decorrem processos de ajustamento dos desequilíbrios macroeconómicos 

internos e externos. O nível de incerteza que predomina na economia 

internacional tende a ser, em parte, inerente à fase do ciclo económico em que esta 

se encontra. Assim, o nível de incerteza diminui durante as fases de expansão e 

aumenta durante as fases recessivas
9
. Contudo, durante a recuperação económica 

                                                             
9 Existem justificações económicas e resultados empíricos que apontam para um efeito negativo da 

incerteza sobre a actividade económica. Adicionalmente existe também alguma evidência empírica 

de que a própria redução da actividade contribui para o aumento da incerteza. No seu conjunto, 

estes efeitos justificam que recessões mais prolongadas e recuperações mais lentas estejam 

associadas a maiores níveis de incerteza (Banco de Portugal, 2012, p.11). 
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actual não parece ter ocorrido uma redução gradual da incerteza. Na zona do euro, 

permanecem dúvidas quanto à disponibilidade das autoridades nacionais para 

implementar as políticas necessárias para a resolução da crise da dívida e quanto à 

capacidade de cumprimento das metas orçamentais em alguns países, num quadro 

de fraco crescimento económico (Banco de Portugal, 2012, p.11).  

A diminuição da actividade económica esperada para 2013 é comum à 

generalidade dos países da zona do euro, embora os ritmos de crescimento 

previstos pelo FMI para o conjunto do ano sejam bastante heterogéneos
10

 (Banco 

de Portugal, 2012, p.13), no caso dos dois maiores parceiros comerciais da 

economia portuguesa, estima-se uma contracção do PIB de 1,5% em Espanha e 

um abrandamento significativo na Alemanha, de 3,1%. Nas restantes principais 

economias da área, a actividade económica deverá contrair-se igualmente em 

Itália e nos Países Baixos e permanecer virtualmente estagnada em França. Os 

mercados financeiros internacionais foram caracterizados por uma elevada 

volatilidade resultante de flutuações consideráveis na aversão ao risco que 

decorrem da crise da dívida soberana na zona do euro e da incerteza quanto à 

capacidade de resposta das autoridades, aspectos particularmente importantes 

para o sucesso do programa de ajustamento da economia portuguesa (Banco de 

Portugal, 2012, p.14). 

 

2.  Condições monetárias e financeiras da economia 

portuguesa 

O principal problema económico com que Portugal se depara continua a 

ser o da persistência de elevados níveis de desemprego. O desemprego tem 

aumentado rapidamente durante os períodos cíclicos de recessão, mas tem 

diminuído lentamente durante os períodos de recuperação, reflectindo a 

incapacidade de manter, durante estes períodos, um nível de crescimento do 

emprego suficientemente constante. O resultado tem sido um “dísparo” dos níveis 

                                                             
10 Alguns países da área do euro deverão também registar uma recessão em 2012, nomeadamente a 

Grécia, Portugal, Eslovénia e Chipre. Nos restantes países, a actividade económica deverá crescer 

a um ritmo bastante fraco, na maior parte dos casos inferior a 1,0% (Banco de Portugal, 2012, 

p.13). 
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de desemprego. O aumento do desemprego foi acompanhado pelo agravamento 

das disparidades entre as regiões, afectando profundamente as regiões menos 

favorecidas (Campos & Conceição, 2007, p.9). 

A inflação na área do euro apresentou alguma persistência em 2012 

(Banco de Portugal, 2012, p.22), sustentada pelo nível elevado do preço 

internacional do petróleo, pela depreciação do euro e por aumentos dos preços 

administrados e de impostos indirectos em alguns países da zona do euro, no 

âmbito dos respectivos processos de consolidação orçamental. Como refere o 

Banco de Portugal (2012, p.25) as decisões de política monetária não 

convencional por parte do BCE
11

, conjugadas com a recente capitalização dos 

bancos, permitiram melhorar a sua situação de liquidez e de capital, reduzindo as 

potenciais restrições à oferta de crédito advindas do balanço dos bancos. 

Contudo, a oferta de crédito continua a ser condicionada por uma maior percepção 

de risco por parte dos bancos, num contexto de elevada incerteza, de alto nível de 

endividamento e de deterioração da situação financeira das empresas e dos 

particulares. 

Neste contexto, as grandes empresas e as empresas exportadoras 

mantiveram o acesso ao crédito interno ou encontraram fontes alternativas de 

financiamento, enquanto as pequenas e médias empresas continuaram a enfrentar 

condições mais restritivas de financiamento. As condições monetárias e 

financeiras da economia portuguesa, à semelhança de outros países que também 

estão sob pressão (Banco de Portugal, 2012, p.25) encontram-se perturbadas pelo 

funcionamento deficiente da transmissão de política monetária na zona do euro, 

decorrente em particular da existência de risco de redenominação. Esta situação 

afecta as expectativas e estratégias dos investidores internacionais, com 

consequências negativas sobre o financiamento do Estado, dos bancos e, 

consequentemente, da economia. Em simultâneo, a economia portuguesa está a 

viver um período de forte ajustamento estrutural, com reflexos na situação 

                                                             
11 O Banco Central Europeu (BCE), com sede em Frankfurt, na Alemanha, é responsável pela 

gestão do euro, a moeda única da União Europeia, bem como por assegurar a estabilidade dos 

preços nesta zona. O BCE é igualmente responsável pela definição e execução da política 

económica e monetária da União Europeia. O seu principal objectivo é garantir a estabilidade dos 

preços (manter a inflação sob controlo), especialmente nos países que utilizam o euro; e zelar pela 

estabilidade do sistema financeiro, assegurando uma supervisão adequada dos mercados e das 

instituições financeiras. 
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financeira do sector privado. Neste contexto, o sistema bancário português ocupa 

um lugar central no processo de ajustamento. Também o Banco de Portugal 

(2012, p.26) refere que num contexto de segmentação dos mercados financeiros 

na área do euro, os bancos têm de promover uma desalavancagem gradual dos 

seus balanços, com o objectivo de recuperar o acesso aos mercados no médio 

prazo, sendo que no caso português esta desalavancagem foi facilitada pela 

resiliência dos depósitos de particulares. Por outro lado, a desalavancagem dos 

balanços do sector privado, em parte associada ao ajustamento estrutural da 

economia, tem impacto directo sobre a actividade dos bancos pois estes 

intermediaram uma parte significativa do aumento do endividamento externo. 

Actualmente, a reestruturação em curso na economia leva a significativas 

alterações na dinâmica e na repartição dos fluxos financeiros entre as sociedades 

não financeiras, sendo importante mencionar o seu impacto sobre os sectores mais 

dinâmicos e produtivos da economia. Também neste contexto, é necessário 

mencionar o agravamento da restritividade dos critérios de concessão de crédito 

por parte dos bancos. Na elevada incerteza, devido principalmente à actual crise 

da dívida soberana na zona do euro, bem como com os desafios decorrentes do 

processo de ajustamento interno, os bancos diminuíram significativamente os seus 

critérios de concessão de crédito ao longo de 2012 e 2013, quer em termos de 

quantidades, quer em termos de preços. Esta diminuição esteve associada a três 

factores inter-relacionados. Em primeiro lugar, a queda da actividade económica, 

que resultou numa significativa deterioração na qualidade de crédito. Em segundo 

lugar, os bancos aumentaram significativamente a sua percepção de risco, 

reagindo à degradação cíclica e antecipando uma alteração estrutural. E em 

terceiro lugar, dada a segmentação dos mercados financeiros na zona do euro e às 

dificuldades dos bancos em aceder aos mercados internacionais de dívida, 

observou-se um aumento dos seus custos de financiamento (Banco de Portugal, 

2013). 

Ao longo de 2012 e 2013, assistiu-se a um forte aumento dos fundos 

próprios (Banco de Portugal, 2012, p.34; Banco de Portugal, 2013), o que 

constitui um factor muito importante para aumentar a resistência dos bancos a 
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choques negativos e particularmente relevante no contexto do ajustamento dos 

desequilíbrios da economia. 

O ajustamento da economia portuguesa continuou no ano de 2012 e 

continua em 2013, mostrando não apenas a necessidade de ajustamento à situação 

de elevado endividamento e baixa produtividade, mas também o impacto do 

ajustamento do sector público e a elevada incerteza decorrente do abrandamento 

da economia internacional (Banco de Portugal, 2012, 2013). Este ajustamento, 

reflectiu-se acentuadamente no mercado de trabalho, com a taxa de desemprego
12

 

a elevar-se a máximos históricos. O aumento do desemprego, reforçado pelo 

adiamento do início do ciclo de investimento, necessário à criação de novas fontes 

de riqueza, é um obstáculo para o crescimento da economia portuguesa a longo 

prazo. Através dos dados fornecidos pelo Banco de Portugal (2012, p.46), a 

dinâmica observada no valor acrescentado bruto (VAB) da economia portuguesa 

em 2012 reflecte a evolução desfavorável dos principais sectores, no contexto do 

programa de ajustamento. Por um lado, no primeiro semestre de 2012, os 

sectores da “Indústria” e dos “Serviços” registaram quedas homólogas de 2,7 e 

1,4%, respectivamente. Por outro lado, a actividade na “Construção” reduziu-se 

13,8%, após uma queda de 12,2% em 2011. Este desenvolvimento decorre da 

redução do volume de investimento público e da queda na procura de habitação 

nova por parte dos particulares, num contexto de redução das expectativas quanto 

à evolução do rendimento futuro. A expectativa de agravamento da tributação 

sobre a propriedade de imóveis terá também contribuído para a contracção da 

procura. O mercado de trabalho tem registado uma significativa deterioração na 

última década. Esta deterioração manifesta-se, nos últimos anos, na forte 

diminuição de emprego, num aumento estrutural da taxa de desemprego e numa 

diminuição da população activa. Da mesma forma (Banco de Portugal, 2012, 

p.47), regista-se uma elevada rotação do emprego, com especial incidência nos 

contractos a prazo, mas que se tem vindo a generalizar a todos os segmentos do 

mercado de trabalho, através de uma redução significativa do emprego de longa 

duração. 

                                                             
12 A taxa de desemprego é a relação entre a população desempregada e a população activa, isto é, 

entre os indivíduos que não têm emprego e o conjunto dos indivíduos que no período de referência 

constituem a mão-de-obra disponível para a produção de bens e serviços que estão no circuito 

económico (Campos & Conceição, 2007). 
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A tendência actual, que têm marcado a evolução do mercado de trabalho, 

registou uma diminuição acentuada no primeiro semestre de 2012, no emprego. 

Esta diminuição foi mais acentuada do que a observada na actividade económica, 

registando-se um aumento da produtividade aparente do trabalho. Em termos 

sectoriais (Banco de Portugal, 2012, p.47) a evolução do emprego está 

relacionada com o processo de transformação estrutural da economia 

portuguesa. De facto, a diminuição do emprego nos sectores da “Construção”, 

“Indústria” e “Agricultura”, já era visível aquando do início da participação na 

zona do euro, tendo acelerado após 2008. O fenómeno de aumento do 

desemprego não é novo na economia portuguesa. O crescimento do desemprego 

ao longo da última década assenta no deficiente funcionamento das instituições 

do mercado de trabalho português e no baixo nível do capital humano da 

população activa. 

Com base nas estimativas divulgadas pelo Banco de Portugal (2012, p.49), 

a taxa de desemprego passou de 6,4% em 2000, para 11,5% em 2012. O número 

de desempregados na economia portuguesa aumentou significativamente no 

primeiro semestre de 2012 (20,7%), registando-se uma aceleração entre os dois 

primeiros trimestres do ano. A evolução do emprego e do desemprego é o 

resultado da dinâmica dos fluxos entre estados no mercado de trabalho português.  

Em 2012, o desemprego de longa duração
13

 em percentagem do 

desemprego total ficou acima dos 50%. No entanto, o desemprego subsidiado 

situou-se em torno dos 30%, sendo a sua dinâmica afectada pela percentagem dos 

novos desempregados que recebem subsídio de desemprego e pelo fim do período 

de atribuição para os desempregados de longa duração. A grande diminuição do 

emprego condiciona a evolução da oferta de trabalho. Tendo registado-se nos 

últimos anos, uma redução da população activa em Portugal, ou seja, muitos dos 

trabalhadores que perderam o emprego passaram directamente à inactividade ou 

terão mesmo deixado o país. Esta contracção da população activa, em particular se 

                                                             
13 Consideram-se desempregados de longa duração, os trabalhadores que se encontrem inscritos 

nos centros de emprego há mais de 12 meses, independentemente de terem celebrado contractos de 

trabalho a termo, cuja duração conjunta, seguida ou interpolada, não ultrapasse os 12 meses. Os 

benefícios podem ainda ser concedidos a pessoas que se encontrem em situação de particular 

desfavorecimento face ao mercado de trabalho, nos termos a definir por despacho do Ministro do 

Trabalho e da Solidariedade. 
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afectar trabalhadores com qualificações mais elevadas, pode colocar riscos à 

capacidade de crescimento da economia portuguesa a médio prazo (Banco de 

Portugal, 2012).  

Relativamente à situação económica/financeira das famílias portuguesas, 

foi realizado um inquérito, integrado no projecto europeu Household Finance and 

Consumption Survey (2010), no qual se constatou, que cerca de 13% das famílias 

endividadas têm encargos com a dívida superiores a 40% do seu rendimento. Em 

Portugal, este inquérito está sobre a responsabilidade do Banco de Portugal e do 

Instituto Nacional de Estatística (INE). Os dados obtidos (Banco de Portugal, 

2012, p.19) referem que a riqueza líquida média dos 10% de famílias com maior 

rendimento é 7 vezes superior à riqueza líquida dos 20% com menor rendimento. 

Os resultados indicam ainda a preponderância dos activos reais no total dos 

activos das famílias (88%) face à importância dos activos financeiros (cerca de 

12%). Mais de metade do valor dos activos reais é constituída pelo valor da 

residência principal, enquanto as contas de depósitos a prazo são os activos 

financeiros com maior peso para as famílias, representando quase 60% da 

riqueza financeira. Quase 40% das famílias estão endividadas, sendo que cerca 

de 25% das famílias têm hipotecas sobre a sua residência principal. 

Em Portugal, existe uma forte assimetria na distribuição da riqueza, visto 

que a riqueza líquida média detida pelos agregados domésticos privados é 

ligeiramente superior a 150 milhares de euros, sendo a riqueza líquida mediana 

cerca de metade. 

 

3.  O regime actual de protecção no desemprego 

O sistema de Segurança Social garante a atribuição de um conjunto de 

prestações, num quadro geral de protecção social no desemprego, substitutivas de 

rendimentos do trabalho em caso de desemprego involuntário. “O instrumento no 

quadro da protecção de índole contributiva é o subsídio de desemprego, enquanto 

no domínio dos regimes não contributivos é o subsídio social de desemprego”. As 

atribuições das prestações de desemprego são verificadas através de um 

enquadramento no regime geral da Segurança Social e do cumprimento dos 

“A saúde mental nos estudantes portugueses do ensino superior 

 face à transição para o mercado de trabalho” 

 

94 

Ana Luísa Vicente 



prazos de garantia para acesso às prestações correspondentes. Relativamente às 

prestações não contributivas (e porque são consideradas prestações de 

solidariedade), a atribuição está dependente de uma avaliação de recursos 

económicos do desempregado (Dornelas, Ministro, Lopes, Albuquerque, Paixão, 

& Santos, 2011). Para 2013, para ter acesso ao subsídio de desemprego, um 

trabalhador tem que ter registo de descontos para a Segurança Social durante 12 

meses, nos 24 meses anteriores à data do desemprego. O subsídio de desemprego 

continuará a garantir 65% do salário base, mas o valor máximo baixa de 1258 

para 1048 euros. A redução do montante máximo do subsídio vai afectar, 

sobretudo, os desempregados que tinham salários mais elevados e que acabavam 

por poder beneficiar deste tecto máximo. O valor mínimo da prestação continua a 

ser de 419,22 euros. Cria-se ainda outro mecanismo que reduz o valor da 

prestação: passados seis meses, o subsídio terá um corte de 10%. O período de 

atribuição continua a depender da idade e do tempo de descontos, mas em regra 

sofre uma redução significativa. A duração do subsídio irá de um mínimo de cinco 

meses até um máximo de 26 meses, para os trabalhadores mais velhos e com 

longas carreiras contributivas.  

O período de concessão do subsídio social (atribuído aos desempregados 

que esgotam o subsídio normal e com baixos rendimentos) será alargado para 

desempregados com 40 ou mais anos. A atribuição do subsídio social de 

desemprego não é automática e depende do preenchimento da condição de 

recursos. A sua manutenção depende da renovação, de seis em seis meses, dos 

rendimentos e da composição do agregado familiar. Quem não renovar estas 

informações verá a prestação suspensa e tem um mês para corrigir a situação. Se 

não o fizer perde o subsídio social de desemprego (Segurança Social, 2012). 

O novo enquadramento da protecção no desemprego, definido pelo 

Decreto-lei n.º220/2006, de 3 de Novembro, procedeu a uma alteração profunda 

de paradigma reforçando de forma evidente o papel dos serviços públicos de 

emprego. Assim, esta mudança alterou alguns aspectos como: os prazos de 

atribuição das prestações de desemprego, restringiu situações decorrentes de 

rescisão por mútuo acordo, regras relativas ao acesso à pensão antecipada por 

desemprego, premissa que os beneficiários das prestações têm o dever de procurar 
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activamente emprego e participar em todas as acções que visem melhorar a sua 

empregabilidade e sujeitar-se ao controlo e acompanhamento por parte dos 

serviços públicos de emprego (Dornelas et al., 2011). 

Desta forma, este novo regime introduziu um maior rigor e exigência para 

com os beneficiários, principalmente em caso de incumprimento do Plano Pessoal 

de Emprego, na recusa de emprego conveniente, formação profissional e em faltas 

aos controlos e convocatórias dos serviços de emprego, assim como mais 

instrumentos no combate à fraude e pagamento indevido de prestações. 

 

4.  Projecção para a economia portuguesa: 2012-2014 

De acordo com as actuais projecções (Banco de Portugal, 2013, p.71), a 

actividade económica deverá apresentar uma nova contracção em 2013 (2,3%), 

embora menos significativa do que a projectada para 2012 (3%). Trata-se de uma 

projecção que está condicionada pelo grau de incerteza quanto à evolução da 

envolvente externa, do impacto das medidas de política económica interna, quanto 

à resposta dos agentes económicos e quanto à natureza e à rapidez do processo de 

ajustamento de médio e longo prazo da economia. Esta ligação de factores (Banco 

de Portugal, 2012, p.71) determina uma amplitude substancial do intervalo de 

confiança das projecções em torno da projecção pontual. A contracção do 

Produto Interno Bruto (PIB) pelo terceiro ano consecutivo ocorre no contexto do 

processo de ajustamento dos desequilíbrios estruturais enquadrado pelo 

Programa de Assistência Económica e Financeira (PAEF). Este processo tem-se 

traduzido numa redução significativa da procura interna pública e privada, que 

deverá ascender a cerca de 17% em termos acumulados no período 2011-2013. 

Através dos dados fornecidos pelo Banco de Portugal (2012, p.73, 74) as 

actuais projecções apontam para uma contracção adicional da actividade 

económica em 2013, de 1,6%: “A procura interna, em particular o consumo 

privado e a formação bruta de capital fixo, deverão voltar a apresentar reduções 

significativas em 2013, embora de magnitude inferior às projectadas para 2012, 

enquanto as exportações deverão manter um crescimento robusto, apresentando 

um contributo médio para a evolução da actividade de cerca de 2 pontos 
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percentuais em 2012-2013. Esta evolução em termos médios anuais tem 

subjacente uma trajectória de recuperação ao longo do ano, que traduz em larga 

medida a evolução projectada para a procura interna, implicando taxas de 

variação em cadeia positivas do PIB na segunda metade de 2013. Em particular, 

o consumo privado deverá reduzir-se 3,6% em 2013, o que implica uma queda 

acumulada de cerca de 13% no período 2011-2013, ligeiramente mais acentuada 

do que a projectada para o rendimento disponível real no mesmo período, o que 

implica que a taxa de poupança em 2013 deverá situar-se num nível superior ao 

observado em 2010, e ligeiramente abaixo do projectado para 2012.”.  

A redução da massa salarial no sector privado, num contexto de contínua 

deterioração das condições no mercado de trabalho e virtual estagnação dos 

salários neste sector deverão igualmente condicionar o perfil projectado para o 

rendimento disponível. O elevado grau de incerteza associado à dinâmica do 

processo de ajustamento da economia e à situação no mercado de trabalho deverá 

também contribuir para o adiamento de despesas de consumo, em particular em 

bens duradouros, num contexto de condições de financiamento restritivas. 

Relativamente ao mercado de trabalho, as actuais projecções apontam para 

uma diminuição do emprego no período 2012-2013, mais acentuada do que a 

actividade económica (Banco de Portugal, 2012, p.77), traduzindo assim, uma 

contracção de 3,8% em 2012 e 1,8% em 2013. A redução do emprego no 

horizonte de projecção é extensível aos sectores público e privado, reflectindo no 

primeiro caso as hipóteses assumidas quanto à evolução do número de 

funcionários das Administrações Públicas. 

A problemática das projecções persiste nos riscos associados quer a 

factores externos quer internos, que se poderão traduzir numa evolução mais 

desfavorável da actividade económica. Especificamente, no que diz respeito ao 

enquadramento internacional, pois o contexto de elevada incerteza associado aos 

processos de ajustamento de desequilíbrios estruturais em algumas economias, em 

particular na zona do euro, deverá continuar a condicionar as decisões de 

investimento dos agentes económicos e os fluxos de comércio internacional, com 

potencial impacto nas exportações portuguesas. Quanto ao nível interno, o 

aumento do número de agentes sujeitos a restrições de liquidez, num quadro de 
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redução do rendimento disponível e de agravamento das condições no mercado de 

trabalho, bem como a incerteza quanto ao enquadramento interno e externo, que 

poderão incentivar a poupança por motivos de precaução, poderá limitar de forma 

mais acentuada a capacidade das famílias em fomentar o consumo (Banco de 

Portugal, 2012, 2013).  

A política orçamental portuguesa manteve em 2013 uma orientação 

contraccionista e pró-cíclica, que deverá prosseguir no ano 2014. O cumprimento 

dos objectivos de redução do défice orçamental é “condição essencial para 

assegurar o regular financiamento da economia portuguesa e travar a dinâmica 

de crescimento do rácio da dívida pública”. A estratégia de consolidação 

orçamental passa, assim, por uma redução da despesa pública. Esta redução 

implica um melhoramento da gestão em áreas onde exista ineficiente utilização 

dos recursos públicos - bem como uma identificação das áreas onde o retorno 

social é relativamente mais baixo. Neste contexto, uma estratégia de consolidação 

orçamental sustentável deve “assentar em opções quanto às áreas de intervenção 

primordial do Estado, num contexto de cooperação institucional e diálogo 

social”. O processo de ajustamento da economia portuguesa deve decorrer num 

contexto de estabilidade interna e enquadrado pelos mecanismos institucionais 

europeus (Banco de Portugal, 2012, p.2; Banco de Portugal, 2013). 
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CAPÍTULO III 

Trabalho, Emprego, Desemprego e 

Empregabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Trabalho, emprego e desemprego 

Actualmente, Portugal está a passar por uma transformação histórica ao 

nível económico. Neste contexto, a redução dos níveis de emprego é uma grande 

preocupação. Em Portugal, já existe o desemprego em massa, observando-se a 

substituição de empregos formais por trabalhos temporários. As empresas 

privadas assim como o próprio sector público já fizeram drásticos despedimentos 

de pessoal e acenam para futuros cortes. Ao que tudo indica, essas transformações 

levam a que ocorra uma elevada insegurança nos profissionais que actuam em 

contextos mais competitivos, assim como mudanças radicais nas suas carreiras. 

O emprego é um conceito muito associado à institucionalização do 

trabalho, um meio de regular a relação entre quem emprega e quem é empregado. 

Em finais dos anos 70 deixámos de ter estabilidade económica e o desemprego 

torna-se um fenómeno estrutural que assume diversas formas, atingindo grupos 

sociais diversificados (jovens, idosos, mulheres, indivíduos altamente 

qualificados). A isto se associa um elevado risco de exclusão social inerente ao 

desemprego, na medida em que os desempregados ao perderem o seu emprego 

acabam por perder, também, poder económico e, consequentemente quebram-se 

laços de sociabilidade, rotinas de trabalho, e competências. Sobressai assim, o 

conceito de novos pobres, isto é, indivíduos qualificados e com capacidade de 

procura activa de emprego mas que, objectiva e subjectivamente, não conseguem 

empregar-se, o que acarreta inúmeras consequências sociais (Veloso, 2008). 

 

1.1. Noções de trabalho, emprego e desemprego 

Para melhor compreender a diferença entre trabalho e emprego, 

contrastemos definições. Emprego é a (Fryer & Payne, 1986 cit. in Cruz, 2009, 

p.21) troca contratual, institucionalmente regulamentada, entre as duas partes, 

em que uma vende, e a outra compra trabalho, normalmente por dinheiro, mas 

também poderá ser por bens ou serviços. 

O trabalho pode ser considerado como toda a actividade realizada, 

enquanto o emprego, é a relação jurídica de emprego (Cruz, 2009, p.21), e tem de 

ser contratualizada através de um contrato de trabalho, escrito ou oral. Este 
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contrato, além de definir as diversas condições do emprego (outorgantes, local de 

trabalho, horário, remuneração, etc.), acaba por ser também um contracto 

psicológico, uma vez que a pessoa possui outras crenças e expectativas como, por 

exemplo, realização pessoal, sentido de utilidade social e organizacional, uma 

estrutura, uma rotina, uma certa ordem de vida. Hoyt (2001 cit. in Königstedt, 

2008, p.28) define ainda trabalho como um esforço consciente, distinto do 

implicado em outras actividades cujo objectivo principal é coping ou descanso, 

dirigido a produzir benefícios para o próprio sujeito ou para o próprio e os 

outros. 

De acordo com este conceito, quem trabalha compreende a importância da 

tarefa que está a realizar, reconhece a sua necessidade, confia na sua capacidade 

para a desempenhar bem, sente-se orgulhoso por isso e procura aperfeiçoar a sua 

realização. O trabalho cumpre um conjunto de importantes funções para o 

indivíduo, serve como forma de definição da identidade quer interna quer externa, 

constitui um meio de interacção com o mundo, um possível campo para a 

demonstração da excelência do indivíduo, um meio de realização de interesses e 

um meio de obter benefícios económicos (Hoyt, 2001 cit. in Königstedt, 2008). 

Este autor considera que estas funções do trabalho poderão ser descritos como 

“valores de trabalho” que conduzem o sujeito nos seus esforços para a melhoria 

do seu desempenho. Hoyt (1995 cit. in Königstedt, 2008) preconiza a ideia que os 

alunos devem ser levados a tomar consciência do facto que cada indivíduo pode 

ser bem-sucedido e sentir-se satisfeito num conjunto de profissões, contrariando a 

noção de que existe uma única profissão ideal para cada sujeito. 

Nos últimos tempos, o desemprego tem-se tornado uma questão discutida 

mundialmente, devido ao grande número de desempregados e aos problemas 

decorrentes dessa situação, os quais se reflectem na vida de cada indivíduo, 

podendo incidir na saúde mental dessas pessoas (Barros & Oliveira, 2009). A 

realidade do desemprego é incontornável nas sociedades contemporâneas. O 

desemprego é uma manifestação, muito visível, das transformações globais que 

têm ocorrido no mundo do trabalho, sobretudo nas últimas três décadas, à 

semelhança, aliás, da precariedade profissional, com consequências em vários 

domínios e escalas. 
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O desemprego é definido como a falta de emprego, enquanto 

desempregado é definido como alguém sem-emprego (Cruz, 2009). Esta palavra, 

desempregado, leva-nos a acreditar que se trata de uma pessoa que já teve um 

emprego e que deixou de o ter, mas na realidade, na língua portuguesa, designa 

indefinidamente quem nunca o teve, pois não existe uma palavra para caracterizar 

uma pessoa que nunca teve relação de emprego (Fryer & Payne, 1986, p.236 cit. 

in Cruz, 2009). Assim, podemos dizer que um desempregado será um indivíduo 

que não tenha trabalho e que esteja disponível para trabalhar; e que abrange, tanto 

indivíduos que estão à procura de novo emprego (ou seja, já trabalharam antes) 

como indivíduos que estão à procura do primeiro emprego. 

Para Pochmann (2001, p.78-79 cit. in Vizzaccaro-Amaral, 2007, p.6) o 

conceito de desemprego baseia-se na concepção de que corresponde aos 

trabalhadores que procuram activamente por uma ocupação, estando em 

condições de exercê-la imediatamente e sem desenvolver qualquer actividade 

laboral, indica o grau de concorrência no interior do mercado de trabalho em 

torno do acesso às vagas existentes. O subemprego e outras formas de 

sobrevivência respondem pela parte menos visível do excedente de mão-de-obra 

porque envolvem os trabalhadores que fazem “bicos” para sobreviver e também 

procuram por trabalho, assim como aqueles que deixam de buscar uma 

colocação por força de um mercado de trabalho extremamente desfavorável 

(desemprego oculto pelo trabalho precário e pelo desalento. O conceito de 

desemprego não remete apenas à falta de emprego ou trabalho, mas deve, 

também, ser percebido como uma construção social, histórica e económica. De 

acordo com a literatura (Moura, 1998, Filho, 1999, Araújo, Monteiro, Lima, & 

Souza, 2006, Martins, 2006, Pereira & Brito, 2006, Ribeiro, 2007 cit. in Barros & 

Oliveira, 2009), a génese do desemprego está relacionada a leis objectivas do 

mercado, crises económicas, reestruturação do capitalismo
14

, mudanças no mundo 

                                                             
14 O Capitalismo é um sistema económico em que os meios de produção e distribuição são de 

propriedade privada e com fins lucrativos. Decisões sobre oferta, demanda, preço, distribuição e 

investimentos não são feitos pelo governo e os lucros são distribuídos para os proprietários que 

investem em empresas e os salários são pagos aos trabalhadores pelas empresas. O capitalismo é 

um sistema socioeconómico baseado no reconhecimento dos direitos individuais, em que toda 

propriedade é privada e o governo existe para banir a iniciação de violência humana. Dentro do 

capitalismo existem diversos tipos, como o capitalismo financeiro, que corresponde a um tipo de 

economia capitalista em que o grande comércio e a grande indústria são controlados pelo poder 

económico dos bancos comerciais e outras instituições financeiras. Juntamente com o capitalismo 
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do trabalho e das relações salariais, inovações tecnológicas, progressos nos 

modelos de gestão e transformações sociais. 

O trabalho apresenta uma diversidade de significados que estão 

relacionados a características peculiares do contexto sócio-histórico. As 

dimensões do trabalho podem ser classificadas em psicológica, social, económica 

e ontológica (Ribeiro, 2007 cit. in Barros & Oliveira, 2009, p.88): “A primeira 

refere-se ao trabalho como constituição de identidade, de representação da 

subjectividade e realização pessoal. A segunda dimensão denota um papel social 

e uma forma de inserção na sociedade por meio do trabalho, que também é 

estruturante da organização social, sendo uma forma de sociabilidade humana. A 

dimensão económica designa o trabalho como meio de sustentação económica e 

material. A dimensão ontológica pode ser caracterizada como forma de se 

humanizar, de se distinguir da actividade instintiva animal, tendo em vista que o 

trabalho é uma qualidade teleológica e genérica do ser humano.”. 

O trabalho desempenha um papel de reforço nas sociedades, permitindo 

assim, aos indivíduos ser parte activa de uma relação social. No contexto de uma 

relação jurídica de emprego, o acto de trabalhar, representa o elo de ligação do 

indivíduo com a realidade, e o meio que lhe confere uma identidade de pertença 

(Coetsier & Spoelders-Claes, 1987 cit. in Cruz, 2009, p.24).  

Os autores Clarke e Critcher (1985 cit. in Cruz, 2009) afirmam que cinco 

necessidades são satisfeitas pelo emprego: i) a estruturação do tempo, impondo 

um determinado grau de organização nos horários das pessoas; ii) a partilha de 

experiências, fora do contexto familiar, ou seja, a possibilidade de construir 

amizades e conhecimentos com outras pessoas que não fazem parte da família; iii) 

a união de indivíduos em torno de objectivos que ultrapassem os seus próprios, ou 

seja, a colaboração com outros para atingir fins que não atingiriam sozinhos; iv) a 

                                                                                                                                                                       
financeiro, surgiu o capitalismo industrial, que é quando as empresas evoluíram de 
manufactureiras para mecanizadas. Outro tipo foi o capitalismo informacional, que tem a 

tecnologia de informação como o paradigma das mudanças sociais que reestruturaram o modo de 

produção capitalista. Um dos fenómenos do capitalismo é a globalização, que é um dos processos 

de aprofundamento da integração económica, social, cultural, política, impulsionado pelo 

barateamento dos meios de transporte e comunicação dos países do mundo no final do século XX. 

A globalização é gerada pela necessidade da dinâmica do capitalismo de formar uma aldeia global 

que permita maiores mercados para os países centrais. 
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obtenção de status e identidade e, por último, v) o reforço da sua actividade, isto 

é, sentir que o que faz “vale a pena” e contribuir para algo melhor.  

Além destas necessidades, Castro e Pego (2000 cit. in Cruz, 2009, p.24) 

consideram que a pertença a uma organização laboral poderá ser ainda mais 

importante para os licenciados. Os licenciados desenvolvem expectativas 

vocacionais mais elevadas e, por isso aquando de uma situação de não integração 

profissional, estes são alvo de impactos psicossociais, pois vivemos num cenário 

social indelevelmente marcado pela contínua aceleração da velocidade de 

mudança na paisagem profissional, no qual a persistente instabilidade 

profissional gera nos jovens a amarga sensação de não saberem o que fazer com 

tanta escolaridade e/ou qualificações disponíveis. Contudo, alguns autores que 

investigam a teoria de Erikson
15

 afirmam que o desemprego em idade jovem 

atrasa o desenvolvimento psicossocial saudável, pois impede o desenvolvimento 

da identidade ocupacional (Winefield, 2002 cit. in Cruz, 2009). Esta asserção diz 

respeito à resolução da quinta crise Eriksoniana (Identidade vs. Difusão da 

Identidade). No entanto, poderíamos ir mais longe, uma vez que, com a 

licenciatura, um individuo (aos 23/24 anos) situa-se aproximadamente na sétima 

crise, Generatividade vs. Estagnação (Rabello & Passos, 2002 cit. in Cruz, 2009, 

p.25), e sem uma relação laboral estável, os jovens adultos poderão não conseguir 

resolver positivamente essa crise, pois não conseguem obter uma carreira e 

indirectamente, têm dificuldade na formação de uma família pois a condição de 

segurança económica necessária está ausente sem um emprego. 

 

 

                                                             
15 Erik Erikson propõe uma concepção de desenvolvimento em oito estádios psicossociais, 

perspectivados por sua vez em oito idades que decorrem desde o nascimento até à morte, 

pertencendo as quatro primeiras ao período da infância, e as três últimas aos anos adultos e à 
velhice, cada estádio é atravessado por uma crise psicossocial entre uma vertente positiva e uma 

negativa. Cada estádio reconfigura e reelabora o estádio anterior a partir do qual emerge. Cada 

estádio distingue-se por uma tarefa específica que o indivíduo deve cumprir de modo a transitar 

para o estádio seguinte. Para Erikson essas tarefas têm o nome de crises porque são fontes de 

conflito interior. A identidade pessoal de cada pessoa forma-se de acordo com a maneira como 

resolve essas crises. Os estádios propostos por Erikson são designados do seguinte modo: 1.ª idade 

- Confiança versus Desconfiança (0-18 meses); 2.ª idade - Autonomia versus Dúvida e Vergonha 

(18 meses-3 anos); 3.ª idade - Iniciativa versus Culpa (3-6 anos); 4.ª idade - Indústria/Mestria 

versus Inferioridade (6-12 anos); 5.ª idade - Identidade versus Difusão/Confusão (12-18/20 anos); 

6.ª idade - Intimidade versus Isolamento (18/20- 30 anos); 7.ª idade - Generatividade versus 

Estagnação (30- 60 anos); 8.ª idade - Integridade versus Desespero (depois dos 65 anos). 
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1.2. Principais características do desemprego em Portugal 

Portugal tinha 923,2 mil desempregados no 4º trimestre de 2012, mais 

19,7% ou mais 152,2 mil que no período homólogo de 2011, com uma queda da 

população empregada em 4,3% ou 203,6 mil, para 4.531,8 mil, segundo as 

estatísticas divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (2013). A informação 

do Instituto Nacional de Estatística, diz também que entre o terceiro e o quarto 

trimestres de 2012, o número de desempregados aumentou em 52,3 mil e a 

população empregada “encolheu” 124,5 mil. 

Para o conjunto do ano de 2012, o Instituto Nacional de Estatística diz que 

a taxa de desemprego média foi de 15,7%, em alta de 2,9 pontos, com um 

aumento da população desempregada em 21,8% ou 154 mil, enquanto a 

população empregada diminuiu 4,2% ou 202,3 mil. Por regiões, as taxas de 

desemprego mais elevadas do ano de 2012 verificaram-se no Algarve, com 

17,9%, em Lisboa, com 17,6%, e na Madeira, com 17,5%. Acima da taxa média 

(15,7%) estiveram ainda o Norte, com 16,1%, e o Alentejo, com 15,9%. Do total 

de pessoas que se encontravam desempregadas no 3º trimestre de 2012, “32,3% 

saíram dessa situação no 4º trimestre de 2012, sendo que 15,2% se tornaram 

empregadas/os e 17,1% transitaram para a inactividade” (Instituto Nacional de 

Estatística, 2013). 

Por género, ambos os sexos sofreram acréscimos trimestrais e homólogos, 

sendo as mulheres mais penalizadas por referência ao 4º trimestre de 2011 (7,3% 

contra 5,3%) e os homens relativamente ao trimestre homólogo (20,7% contra 

17,1%) (Relatório Emprego, 2012). 

Entre 1998 e 2009, denota-se uma mudança registada na presença dos mais 

jovens no sistema de emprego em Portugal. No que concerne à evolução da taxa 

de actividade, importa referir que durante este período ocorreu um aumento global 

entre todos os escalões etários, com excepção para o grupo entre os 15 e os 24 

anos. Este factor sugere uma quebra registada na população jovem, e uma 

tendência para o prolongamento dos estudos por parte desta população antes da 

sua entrada no mercado de trabalho. É de salientar, que em termos de género, a 

variação registada na taxa de actividade dos jovens foi mais significativa entre os 

homens do que entre as mulheres (Dornelas et al., 2010). 
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No entanto, a incidência do desemprego tem vindo a aumentar entre este 

grupo etário, sendo que, nos dias de hoje, a taxa de desemprego dos jovens excede 

os 20%. Contudo, quando comparada a taxa de desemprego dos jovens com a taxa 

de desemprego global, nos últimos anos, não houve um aumento deste indicador, 

ou seja, no final de 2009 a taxa de desemprego dos jovens era 2,1 vezes superior à 

taxa de desemprego global. Outra particularidade, é o facto de ocorrer uma 

divergência entre ambos os sexos relativamente ao mercadode trabalho. Assim, ao 

nível da taxa de actividade regista-se um aumento significativo da participação 

das mulheres entre os 25 e os 64 anos no mercado de trabalho, em contrapartida, 

com o aumento da inactividade e do desemprego entre os homens com 35 ou mais 

anos de idade. Quanto ao desemprego, destaca-se um aumento generalizado das 

taxas de desemprego em todos os perfis considerados, tendo esse aumento sido 

mais visível entre os jovens de ambos os sexos e entre os homens com as idades 

mais avançadas (Dornelas et al., 2010).  

Quadro 5. Desemprego registado em 2011 e 2012 

 2011 2012 

Desemprego (%) 

Homens 46,8 48,8 

Mulheres 53,2 51,2 

15-24 Anos 156,3 154,4 

25-34 Anos 217,4 225,7 

35-54 Anos 319,3 352,9 

55-64 Anos 74,3 80,6 

Até ao 3.º Ciclo do 

Ensino Básico 

484,0 502,6 

Ensino Secundário 179,1 200,9 

Ensino Superior 108,0 115,8 

Fonte: IEFP (Relatório Emprego, 2012) 

 

O volume de emprego, em termos de grupos etários, apresentou uma 

diminuição entre os mais jovens entre 2011 e 2012 (Quadro 5). Ao nível das 

habilitações, regista-se um fortalecimento das habilitações detidas pela população 

portuguesa, tendo-se registado, entre 2011 e 2012, um acréscimo da população 

desempregada que tem, no máximo, a escolaridade completa até ao 3.º ciclo do 

ensino básico, por oposição a uma contracção da população desempregada com 

habilitações de nível secundário e de nível superior (Relatório Emprego, 2012). 

A situação de crise económica que Portugal tem vivido nos últimos anos 

deixou marcas no campo do emprego, o que significa, também, marcas profundas 
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na situação social de muitas pessoas. Em Março de 2002, havia menos de 340.000 

desempregados inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). 

Três anos depois, em Março de 2005, este número subiu para perto dos 485.000. E 

em Março de 2012, o número subiu paraos 661.403 desempregados, e 923,2 mil 

desempregados no 4º trimestre de 2012 (Relatório Emprego, 2012). Este é o nosso 

ponto de partida, um ponto de partida que não podemos esquecer. É, pois, neste 

quadro que temos de interpretar a gravidade deste número: quase um milhão de 

desempregados inscritos. São valores históricos que reflectem a dimensão da crise 

económica, e naturalmente a fraqueza e a insuficiência, neste período, das 

políticas adoptadas para responder de forma eficaz e séria à subida em flecha do 

desemprego. Foi uma situação difícil, complexa, para a qual seria necessário 

encontrar uma estratégia e respostas que representem uma ruptura urgente e clara 

com o passado recente das políticas económicas e de emprego. Esta ruptura tem 

duas dimensões imediatas (Campos & Conceição, 2007, p.10): “Primeira 

diferença: assumimos, sem tibiezas e sem rodeios, os problemas. Não os 

escamoteamos, seja do lado do mercado, que é o principal gerador de ofertas de 

emprego, seja do lado das políticas, onde precisamos de mais eficácia na 

actuação pública. Porque só assim será possível conseguir resultados. Podia ser 

conveniente deitar as culpas no passado que herdamos; ou esperar que a 

tempestade amaine e a economia, um dia, se encarregue de resolver o drama do 

desemprego. Mas esse não é o caminho. Segunda diferença: porque não podemos 

esperar pela retoma da economia, assumimos desde já um objectivo de fundo 

para a política de emprego: mobilizar todos os recursos das políticas para 

promover o emprego.”.  

O emprego é uma variável que determina o bem-estar da esmagadora 

maioria das pessoas, que vive dos rendimentos do emprego. Mas é também uma 

variável que depende do comportamento da economia, da confiança e capacidade 

dos agentes para investir e criar novos postos de trabalho. Para atrair um maior 

número de pessoas ao mercado de trabalho e modernizar os sistemas de protecção 

social, Campos e Conceição (2007, p.10) propõem: i) Executar políticas de 

emprego para atingir o pleno emprego, melhorar a qualidade e a produtividade 

do trabalho e reforçar a coesão social e territorial; ii) Promover uma abordagem 

do trabalho baseada no ciclo de vida; iii) Assegurar a existência de mercados de 

“A saúde mental nos estudantes portugueses do ensino superior 

 face à transição para o mercado de trabalho” 

 

108 

Ana Luísa Vicente 



trabalho inclusivos, melhorar a atractividade do trabalho e torná-lo mais 

remunerador para os que procuram emprego, incluindo as pessoas 

desfavorecidas e as inactivas; iv) Melhorar a resposta às necessidades do 

mercado de trabalho; v) Promover a flexibilidade em conjugação com a 

segurança do emprego e reduzir a segmentação do mercado de trabalho, tendo 

devidamente em conta o papel dos parceiros sociais; vi) Garantir a evolução dos 

custos do factor trabalho e instaurar mecanismos de fixação dos salários 

favoráveis ao emprego; vii) Alargar e aumentar o investimento em capital 

humano; viii) Adaptar os sistemas de educação e formação de forma a poderem 

responder às novas exigências em matéria de competências. 

A relação entre desemprego e saúde mental tem sido ainda 

insuficientemente estudada. Cabe destacar, com muita relevância, a importância e 

a centralidade do trabalho na vida dos sujeitos e como elas repercutem no 

fenómeno do desemprego. Lima e Borges (2002 cit. in Pinheiro & Monteiro, 

2007, p.36) referem que ao contrário de certos modismos teóricos 

contemporâneos, defendemos a centralidade do trabalho para o homem, mesmo 

nas suas formas mais entranhadas. Em outras palavras, não vemos como pensar 

o homem desconsiderando essa categoria e muito menos como pensar as 

consequências do desemprego desconsiderando o fato de que o trabalho foi e 

permanece central para o ser humano. Assim, as reacções do desempregado à 

sua condição não são fruto apenas das perdas materiais que sofreu, mas, sim, da 

impossibilidade de expressar-se, desenvolver-se e deixar sua marca no mundo. 

Dejours (1992 cit. in Pinheiro & Monteiro, 2007, p.36) afirma que o 

desemprego possui uma imagem de negatividade na sociedade. A escala crescente 

de desemprego faz com que surjam dois pólos, de um lado, aqueles trabalhadores 

à procura de emprego em tempo integral e, de outro, aqueles trabalhadores 

desmotivados, que já não procuram mais emprego. As taxas de desemprego 

tendem a ser cada vez mais crescentes, sendo que ocorre também o aumento na 

aquisição de tecnologias sofisticadas por partes das empresas. Dessa maneira, 

cada vez mais, a economia produz bens e serviços tecnológicos empregando cada 

vez menos a força humana de trabalho. Ferrara, Acebal e Paganini (1976 cit. in 

Pinheiro & Monteiro, 2007) definem a saúde mental como a expressão de luta do 
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ser humano perante os seus conflitos, procurando enfrentá-los, abrindo assim a 

perspectiva de um novo diálogo.  

 

1.3. Efeitos do desemprego no bem-estar subjectivo 

O emprego tem nos dias de hoje, uma função integradora e concretizante 

da personalidade individual, visto que é valorizado ao ponto de se tornar um papel 

central na vida dos indivíduos, então, é de acreditar que o desemprego afectará de 

algum modo o bem-estar subjectivo destes. Assim, acredita-se que o desemprego 

terá um significado psicológico diferente para cada um dos indivíduos, e 

consequentemente, de se manifestar nas suas atitudes e comportamentos. 

É importante constatar que a situação de desemprego entre os jovens traz 

consequências negativas no que concerne à sua saúde. A pesquisa realizada por 

Sarriera e Verdin (1996 cit. in Coelho & Aquino, 2009, p.280) demonstra que os 

jovens desempregados apresentam menor nível de bem-estar psicológico, devido 

a um sentimento de “vazio” e impotência frente às dificuldades de inserção no 

mercado de trabalho que os desmotiva para obterem atitudes mais assertivas e 

perseverantes na busca de actividades laborais. Constata-se, então, que a 

vivência do desemprego pode trazer um nível de sofrimento aos jovens e ter 

influências na sua saúde, além de afectar a própria construção da identidade 

laboral. 

Existem distintas abordagens sobre a questão da qualidade de vida no 

trabalho, mas muitos autores atribuem ao trabalho de Hackman e Oldhan (1975 

cit. in Kilimnik, 1998) o início de uma nova fase nos estudos sobre a Qualidade de 

Vida no Trabalho. Hackman e Oldhan (1975 cit. in Kilimnik, 1998, p.39) 

chegaram à conclusão de que resultados positivos pessoais e organizacionais - alta 

motivação interna, alta satisfação no trabalho, alta qualidade no desempenho e 

baixo absenteísmo e turnover
16

 - são obtidos quando os seguintes estados 

psicológicos estão presentes num determinado trabalho (Quadro 6): 

                                                             
16 Turnover é um termo da língua inglesa que significa “virar”; “renovar”, sendo empregada em 

diferentes contextos. É um conceito frequentemente utilizado na área de Recursos Humanos, para 

designar a rotatividade de pessoal em uma organização, ou seja, as entradas e saídas de 

funcionários em determinado período de tempo. Este termo, também se refere ao volume de 
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Quadro 6. Estados psicológicos presentes num determinado trabalho 

Significação 

percebida 

Grau em que o indivíduo percebe o trabalho como importante, 

valioso e significativo 

Responsabilidade 

percebida 

Até que ponto o indivíduo se sente pessoalmente responsável 

pelos resultados do trabalho que executa 

Conhecimento 

dos reais 

resultados do 

trabalho 

Em que medida o indivíduo entende, o quanto está 

efectivamente a executar a tarefa. Quanto maior for a 

intensidade da presença desses estados nos indivíduos, maior 

será a motivação intrínseca para o trabalho. 

Variedade de 

habilidades 

Nível em que uma tarefa envolve uma variedade de actividades 

e requer dos executantes uma quantidade de diferentes 

habilidades e talentos 
Identidade da 

tarefa 

Nível em que a tarefa requer que seja concluída uma porção 

identificável do trabalho, ou seja, a execução do trabalho do 

início ao fim, com vistas à obtenção de um resultado 

considerável 

Significado da 

tarefa 

Nível em que a tarefa tem impacto significativo na vida ou no 

trabalho de outras pessoas 

Autonomia Nível em que a tarefa proporciona ao indivíduo independência e 

liberdade de planeamento e execução 

Feedback 

intrínseco 

Nível em que a própria execução do trabalho fornece 

informações suficientes sobre a efectividade do desempenho 

Feedback 

extrínseco 

Grau em que o indivíduo recebe informações claras de 

supervisores e colegas sobre o seu desempenho 
Inter-

relacionamento 

Grau em que o trabalho requer que o indivíduo lide directamente 

com outras pessoas, inclusive clientes. 

Fonte: Hackman & Oldhan (1975 cit. in Kilimnik, 1998, p.39) 

 

Segundo Hackman e Oldhan (1975 cit. in Kilimnik, 1998) quanto maior 

for a intensidade da presença desses estados psicológicos nos indivíduos, maior 

será a motivação intrínseca para o trabalho. Esses estados psicológicos são criados 

através de sete dimensões básicas do trabalho: Variedade de Habilidades, 

Identidade da Tarefa, Significado da Tarefa e Inter-relacionamento estão 

vinculadas à percepção de significância do trabalho; a dimensão Autonomia à 

percepção da responsabilidade pelo seu trabalho e, finalmente, as dimensões 

Feedback Extrínseco e Feedback Intrínseco referem-se ao conhecimento dos reais 

resultados do trabalho. 

O desemprego é um grande acontecimento na vida de um indivíduo, e por 

isso, deve ser visto como uma transição psicossocial que conduz a um elevado 

nível de stress. De facto, este acontecimento requer mudanças e reajustamentos 

dos papéis desempenhados pelo indivíduo. Alguns estudos concluem que uma 

situação de desemprego provoca efectivamente mudanças a nível psicológico 

                                                                                                                                                                       
negócios de uma empresa em determinado período de tempo ou ainda, à quantidade de acções 

vendidas no mercado durante um determinado período. 
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(Cruz, 2009). Estas mudanças a nível psicológico são vulgarmente negativas, no 

sentido de uma diminuição do bem-estar subjectivo podendo mesmo conduzir a 

uma deterioração da saúde mental e física (Schultz-Gambard, Balz, Drewski, & 

Mowka, 1988 cit. in Cruz, 2009). Barling (1990 cit. in Cruz, 2009) reconhece que 

o desemprego é um grande acontecimento de vida, e que apresenta um papel 

stressante ou de transição psicossocial. Contudo, com as novas investigações 

sobre o desemprego, constata-se um grau de variabilidade no modo de sentir e 

viver o desemprego, envolvendo também uma vivência positiva
17

 do mesmo.  

Desta forma, é possível referir que as reacções dos indivíduos ao 

desemprego não são nem lineares nem homogéneas. Como referem Cascino e Le 

Blanc (1993 cit. in Cruz, 2009, p.29), os indivíduos desempregados mantêm-se 

activos, definindo as suas respostas à situação, através da atribuição de 

significados aos diferentes problemas inerentes à sua condição de desempregados 

e recorrendo aos recursos dos restantes papéis de vida. 

Os diversos estudos realizados sobre esta temática, concluíram de uma 

forma geral que as pessoas desempregadas tendem a experienciar níveis elevados 

de depressão, ansiedade, stress, e angústia em geral, juntamente com baixa auto-

estima e baixa confiança (Warr, Jackson, & Banks, 1988 cit. in Cruz, 2009). 

Também Fryer (1988 cit. in Cruz, 2009) refere que alguns dos efeitos do 

desemprego sentidos são desmoralização, ansiedade, depressão, desesperança, 

resignação, inactividade, isolamento social, mudanças cognitivas e poderão 

afectar igualmente a auto-estima e a saúde física. Assim, as consequências mais 

frequentes do desemprego são sintomas psicológicos, como o stress e a depressão, 

em pessoas que antes não os apresentavam (Cruz, 2009) embora também seja 

evidente que as pessoas mais tendentes a terem problemas psicológicos também 

ficarem mais facilmente desempregadas. No entanto, as causas do desemprego 

estão também associadas às características do mercado de trabalho e da economia 

vigente. Contudo, para alguns autores, como Latack, Kinicki e Prussia (1995 cit. 

in Cruz, 2009), os efeitos do desemprego não se limitam apenas ao sector da 

psicologia, o desemprego pode afectar os aspectos psicológicos, fisiológicos, 

económicos e sociais da vida dos indivíduos.  

                                                             
17 Apesar de o desemprego ter consequências a nível psicológico, tal não quer dizer que todas as 

pessoas o vivenciem de forma igual e negativa (Fryer, 1988 cit. in Cruz, 2009). 
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Aquando do término da licenciatura, os indivíduos preconizam uma 

perspectiva de carreira, e quando esta é afectada pelo desemprego (Hanish, 1999 

cit. in Cruz, 2009, p.31), pode construir uma ameaça potencial às crenças 

pessoais de carreira. Pode originar um processo psicológico de luto, que se 

traduz, nomeadamente, na destruição dos mitos e das crenças vocacionais do 

indivíduo. O desemprego exige assim mais do individuo, que se vê na necessidade 

de reorganizar e reorientar o seu percurso ocupacional de forma a desenvolver e 

a implementar o conceito de si. Assim, podemos dizer que o desemprego pode 

proporcionar ao indivíduo o reconhecimento de uma discordância entre o que 

aspira e o que pretende desempenhar (Savickas, 2002 cit. in Cruz, 2009), o que 

pode ser muito angustiante, mas ao mesmo tempo, pode estimulá-lo para a 

exploração de novos valores e reformulação do auto-conceito. 

Tal como já foi referido por alguns autores (Latack & Dozier, 1986, 

Haitley, 1980, Hanish, 1999 cit. in Cruz, 2009), o desemprego não apresenta 

sempre efeitos negativos no bem-estar subjectivo dos indivíduos desempregados. 

Esta situação pode ser uma oportunidade para reformular o seu projecto 

vocacional, permitindo redireccionar objectivos e prioridades de carreira, 

desenvolver novas competências e considerar novas alternativas. Wanberg e 

Marchese (1994 cit. in Cruz, 2009, p.32) concluíram pelos seus estudos que existe 

uma variedade de formas de experienciar o desemprego, e no qual identificaram 

os sub-tipos de indivíduos desempregados: a) confiante mas preocupado; b) 

angustiado; c) despreocupado e indiferente; e d) optimista e a lidar com a 

situação. 

As diferentes transições, normativas ou não, afectam as pessoas e 

influenciam psicologicamente os indivíduos. Estas transições incorporam sempre 

um certo grau de mudança, e consequentemente de incerteza, trazendo consigo a 

exigência de adaptação a uma nova situação. Brammer (1992 cit. in Cruz, 2009) 

acredita que a transição envolve construções cognitivas motivacionais, e vai mais 

além da simples perspectiva da transição como uma perda a que é necessário dar 

respostas, ao identificar a transição com decisão e, consequentemente, com 

individualização, particularmente no âmbito do desenvolvimento vocacional.  
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Outros factores considerados moderadores são o género e a idade dos 

indivíduos desempregados, bem como o nível de ensino. Relativamente ao género 

não parece haver diferenças significativas na forma de sentir o desemprego. No 

que concerne ao nível de saúde mental, este não deteriora tanto para as mulheres, 

visto que estas preenchem mais o seu tempo com as tarefas domésticas. Já em 

relação às estratégias que utilizam para lidar com os efeitos psicológicos e 

pragmáticos do desemprego, as mulheres parecem tender a utilizar mais o coping 

focado na emoção, enquanto os homens usam o coping focado no problema (Cruz, 

2009, p.43). 

Relativamente à idade, na maior parte dos casos, diferentes autores (Warr, 

Jackson, & Banks, 1988 cit. in Cruz, 2009, p.43), referem que o desemprego é 

sentido de forma mais negativa entre pessoas de meia-idade (o que pode 

corresponder à fase de manutenção do desenvolvimento de carreira) do que os 

jovens (que ainda poderão estar numa fase de exploração ou de estabelecimento, 

e portanto não sofrem tanto com as expectativas sociais de estabilização num 

emprego) ou as pessoas mais idosas (que se preparam para a reforma). Estas 

interpretações não devem ser generalizadas, uma vez que existe uma grande 

dependência do modo como o desemprego é sentido, de outros factores, como por 

exemplo, as responsabilidades acrescidas que os indivíduos podem ter. 

Quando se fala em saúde mental e desemprego, é pertinente discutir os 

efeitos nocivos que essa situação pode produzir na saúde do indivíduo, pois ela 

apresenta repercussões na vida como um todo da pessoa desempregada. Deve-se 

reflectir sobre a saúde como um estado de bem-estar biopsicossocial relacionado à 

vida do indivíduo e da sociedade, tendo em vista um dado contexto e um 

determinado tempo (Sarriera, Schwarcz, & Câmara, 1996; Barros & Oliveira, 

2009). Desta forma, a saúde torna-se um constante processo dinâmico e dialéctico 

da existência humana. Neste sentido, Pinheiro e Monteiro (2007 cit. in Barros & 

Oliveira, 2009, p.90) definem a saúde referindo-se à possibilidade de produzir 

novas formas de pensar e agir, de construir a si mesmo e o mundo. Nesse 

contexto, alguns estudos demonstram que o trabalho pode fortalecer a saúde 

mental ou desencadear processos de distúrbios psicossociais e (ou) individuais, 

ou seja, pode ser factor tanto de saúde quanto de doença mental. Por outro lado, a 
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falta de trabalho pode originar “uma vida sem significação e uma situação de 

vulnerabilidade social, a qual pode ocasionar uma desordem simbólica e 

psíquica” (Ribeiro, 2007 cit. in Barros & Oliveira, 2009, p.90).  

Warr (1988 cit. in Barros & Oliveira, 2009, p.90) descreve os aspectos 

potencialmente negativos do desemprego na saúde mental, os quais incluem a 

redução dos rendimentos financeiros; restrições no padrão de vida; menor 

possibilidade de decidir sobre sua própria vida; impossibilidade de alcançar 

objectivos relacionados ao meio externo; redução do desenvolvimento e da 

prática de habilidades; insegurança em relação ao futuro; restrições dos 

contactos interpessoais; e perda de posição social valorizada. 

Os sentimentos relacionados à situação de desemprego têm uma conotação 

negativa, sendo associados a um sofrimento. Muitas vezes, esse sofrimento está 

associado à responsabilização que o indivíduo sente frente a essa situação, 

descrevendo-a como produto de “deficiências” pessoais (Barros & Oliveira, 

2009). 

 

2. Empregabilidade 

O conceito de empregabilidade tem sido utilizado de uma forma mais 

acentuada nos últimos anos. Passando a ser utilizado nas conversas dos 

trabalhadores, dos empresários, nos meios de comunicação, nas políticas 

educacionais e desenvolvimentistas como uma alternativa de enfrentamento das 

contínuas transformações que o mercado actual impõe. 

O termo empregabilidade, actualmente, refere-se não apenas às 

competências específicas de uma profissão e sim às características, capacidades e 

atitudes esperadas em geral por um bom profissional (McLaughlin, 1995 cit. in 

Campos, 2006). Para os autores Rueda, Martins e Campos (2004 cit. in Campos, 

2006, p.4), a condição de ser empregável passa a ser mais importante do que o 

próprio emprego, exigindo que as pessoas tenham maior capacidade de aprender 

e se adaptar à nova realidade de mercado. Para Blanch, existe um 

desenvolvimento do termo empregabilidade (1990, p.182 cit. in Campos, 2006, 

p.14), sendo o grau de adequação do perfil profissional latente ao perfil típico de 
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uma pessoa empregada, em um dado contexto. Representa um importante factor 

diferencial do currículo sociocultural oculto das pessoas em busca de emprego: 

esse complexo sistema de regras implícitas do jogo cotidiano, que se aprende 

tanto na escola, como na rua e na vida, feito de códigos e significados 

compartilhados, critérios valorativos, esquemas hermenêuticos, atitudes 

normalizadas, metas, estratégias e papéis comumente assumidos. 

Para Civelli (1998), empregabilidade, significa a possibilidade de uso ou 

emprego de uma série de competências e conhecimentos em novas ou diferentes 

áreas de trabalho, por um individuo ou organização. Também Marques (1998) 

percebe este conceito como o conjunto de competências e capacidades de um 

profissional necessário para que ele tenha condições de competir e, 

consequentemente obter sucesso no mercado de trabalho. Assim, este conceito 

reflecte não apenas a obtenção de conhecimentos e capacidades de aprendizagem, 

mas também influencia a sua capacidade para desenvolver e expor um vasto leque 

de competências orientadas ao trabalho (Campos, 2006, p.14). 

A empregabilidade assenta na lógica de tornar os indivíduos empregáveis, 

ou seja, com capacidade de procurarem activamente emprego. Está, então, 

associada a programas públicas de dotação dos indivíduos de determinadas 

competências, seja por via de formação profissional, ensino, construção de um 

currículo, de apresentação numa entrevista de trabalho, etc. Ao mesmo tempo, os 

indivíduos são responsabilizados pela procura activa de um emprego, não cabendo 

apenas ao Estado colocá-los no mercado de trabalho (Veloso, 2008). 

No que concerne ao Ensino Superior, Marosini (2001 cit. in Campos, 

2006) refere que a empregabilidade é a probabilidade do estudante universitário 

apresentar qualidades que os empregadores antecipam como necessárias para o 

futuro funcionamento afectivo da sua organização. Ou seja, a empregabilidade 

não seria, apenas fornecer capacidades de emprego, mas também o 

desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva no processo de aprendizagem, 

permitindo ao aluno sair melhor preparado para a realidade de trabalho/emprego. 

O conceito de empregabilidade em Portugal, deveria ser visto como uma 

(Tomlinsin, 2002 cit. in Campos, 2006, p.29) empregabilidade para o futuro, 

encorajando o estudante por oferecer um ensino amplo, flexível e motivador, 
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educação para promover no aluno uma melhor compreensão e consciência sobre 

o seu papel no trabalho. Deveria ocorrer uma integração entre as instituições de 

ensino e a realidade organizacional, ou seja, estabelecer uma parceria entre 

escolas e empresas, para que os estudantes tivessem a oportunidade de pensar, 

compreender e aumentar as suas capacidades e qualificações, aumentando assim, 

as oportunidades pessoais de êxito na transição da escola para o trabalho. Um 

exemplo deste conceito, é especificado por Fallows e Steven (2000 cit. in 

Campos, 2006), no qual descrevem o trabalho realizado pela Universidade de 

Luton, no Reino Unido, para desenvolver nos estudantes universitários algumas 

capacidades de empregabilidade. Desta forma, foi realizada uma recolha de dados 

sobre as capacidades importantes para os alunos e em seguida a modificação das 

disciplinas oferecidas com o propósito de conjugar as características mais 

desejáveis, para que os resultados fossem os mais satisfatórios. Este projecto foi 

desenvolvido principalmente por influência de três factores (Campos, 2006, p.30): 

i) o reconhecimento de que a transição do mundo do ensino superior, para o 

mundo do trabalho não era simples e boa parte dos estudantes não estavam 

preparados para conseguir trabalho utilizando directamente o conteúdo do seu 

currículo académico; ii) a questão da transferência das capacidades académicas 

para outras áreas de actuação; e iii) as rápidas mudanças no mundo do trabalho 

que fazem com que profissões desapareçam e outras sejam criadas 

constantemente, exigindo maior adaptação das pessoas às mudanças. 

Os autores Fallow e Steven (2000 cit. in Campos, 2006) acreditam que a 

educação, em particular o Ensino Superior, deve fornecer aos estudantes 

universitários capacidades que lhes possibilitem actuar profissionalmente numa 

determinada realidade profissional. Estes autores referem (Campos, 2006, p.31) 

que as instituições de ensino superior deveriam começar imediatamente a 

desenvolver para cada programa oferecido, uma programação específica que 

contemplasse: os conhecimentos e compreensões que o aluno esperava ter ao 

concluir o curso; as capacidades chaves de comunicação, capacidade numérica, 

o uso das tecnologias de informação, além de aprender como aprender; bem 

como capacidades cognitivas, por exemplo, a capacidade de análises críticas e 

capacidades específicas do seu curso. Estas referências espelham a visão das 

organizações na actualidade, no qual vêem a necessidade de o estudante 
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universitário ser auto-confiante, responsável pela sua própria carreira, ter a 

capacidade de ser pró-activo, de reconhecer e responder criativamente aos 

problemas e agir autonomamente. 
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1. Evolução e caracterização do Ensino Superior: 

enfoque no contexto português 

Os alunos universitários podem percorrer diversos percursos de transição 

universidade-emprego, considerando as suas necessidades, capacidades, formação 

pessoal e académica, o apoio familiar e as oportunidades. Ao longo deste trajecto, 

a procura de um primeiro emprego ou de um emprego na área de formação, 

constitui o primeiro grande projecto pessoal do indivíduo, com consequências na 

saúde e no bem-estar psicológico (Sarriera, Schwarcz, & Câmara, 1996). 

As questões do emprego e desemprego nos jovens e a inserção na vida 

activa são, sem dúvida, alguns dos assuntos que mais têm atraído o olhar dos 

investigadores. Mobilizando diferentes estratégias de investigação, estes estudos 

têm procurado traçar o retrato da situação dos jovens no mercado de trabalho, 

analisar os processos de inserção profissional, assim como dar conta das 

estratégias, representações e valores dos jovens, relativamente ao mundo do 

trabalho (Alves, 2007, p.57). 

 

1.1. História e panorama actual 

A Universidade Portuguesa é uma das instituições seculares mais 

prestigiadas do mundo, nascida no século XII, sendo uma das poucas que 

conseguiu por mérito próprio garantir a sua continuidade desde a idade média até 

aos dias de hoje. Contudo, ao longo dos anos, foram muitas as mudanças que se 

verificaram, de forma a acompanhar as transformações que foram decorrendo na 

sociedade. Estas mudanças fizeram-se sentir sobretudo a partir da década de 70 do 

século passado. Devido ao desenvolvimento económico, social e cultural do país 

até então, ocorreu uma massificação do acesso à Universidade (Silva, 2008). Até 

meados da década de 70, o Ensino Superior português era quase exclusivamente 

público, no qual abrangia um número diminuto da população portuguesa, e 

procedente essencialmente, de estratos sócio-económicos mais favorecidos da 

sociedade portuguesa (Cabrito, 2004 cit. in Silva, 2008). A oferta educativa era 

muito limitada, em comparação com os existentes na actualidade, sendo os cursos 

ministrados nas quatro Universidades clássicas portuguesas: Universidades 
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Técnica e Clássica de Lisboa, a Universidade do Porto e a Universidade de 

Coimbra (Torgal, 1999). A partir da década de 70, assiste-se a um aumento na 

procura deste nível de ensino, explicado por mudanças sociais, como o aumento 

populacional e a melhoria das condições de vida, o alargamento da escolaridade 

obrigatória e o movimento de democratização da sociedade portuguesa (Barreto, 

2000 cit. in Silva, 2008). Em consequência, assiste-se a um aumento da oferta, 

com a criação de um conjunto de “novas” universidades: Universidade Nova de 

Lisboa, Universidade de Évora, Universidade de Aveiro, Universidade do Minho, 

Universidade do Algarve, Universidade da Beira Interior, Universidade de Trás 

dos Montes e Alto Douro. E, mais tarde, a implementação de novas estruturas, o 

Ensino Superior não universitário, com a criação de institutos politécnicos em 

todas as capitais de distrito do País.  

Com a revolução de Abril de 1975, ocorreu uma reorganização nas 

Universidades, com a introdução de medidas que procuraram, controlar o acesso a 

este nível de ensino e avaliar a qualidade dos cursos-estabelecimentos de ensino 

em funcionamento (Crespo, 1993 cit. in Silva, 2008). Neste contexto, vários 

autores (Crespo, 1993, Braga da Cruz et al., 1995, Vieira, 1995 cit. in Silva, 2008, 

p.19), consideram que, apesar do incremento do número de alunos que se operou 

na década de 70, é na década de 80, especialmente na sua segunda metade, que 

ocorre de forma mais clara, a verdadeira expansão do Ensino Superior, na qual a 

integração de Portugal na Comunidade Europeia veio dar um contributo 

decisivo. Esta adesão veio criar necessidades acrescidas de desenvolvimento do 

país por forma a aproximá-lo aos padrões Europeus, tanto do ponto de vista 

social e cultural, como, e essencialmente, do ponto de vista económico e 

financeiro. Desta forma, e apesar deste crescimento, o sector público mostrou-se 

capaz de dar uma resposta continuada a esta procura. No entanto, na década de 90, 

o Estado reconhece a dificuldade em suportar os crescentes encargos da expansão 

do Ensino Superior, contribuindo assim, para o desenvolvimento de iniciativas do 

sector privado (Teodoro, 2001 cit. in Silva, 2008). 
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1.2. População estudantil: diversidade e disparidades 

A educação tornou-se para os portugueses, tal como para os países 

desenvolvidos dos continentes europeu e americano, num elemento que permitiu a 

ascensão social e a construção duma sociedade com maiores níveis de igualdade 

social e económica. Como refere Silva (2008, p.20), o movimento de expansão e 

diversificação que o ensino superior português conheceu nas últimas décadas, 

traduziu-se não apenas em mudanças quantitativas mas, também em mudanças 

qualitativas, no perfil e composição social da sua população. Assim, o processo 

de democratização da sociedade portuguesa permitiu o acesso ao Ensino 

Superior de indivíduos oriundos de todas as classes sociais, o que se reflectiu na 

perda gradual do seu carácter elitista e na sua progressiva heterogeneização. 

Os estudantes que actualmente frequentam o ensino superior português, 

apresentam especificidades diversas, tanto do ponto de vista das suas trajectórias 

escolares e características pessoais, como do ponto de vista das suas classificações 

de entrada, objectivos, motivações e expectativas quanto à frequência deste nível 

de ensino (Marques & Miranda, 1993, Nico, 1996, Tavares, Santiago & 

Lencastre, 1998, Tavares, & Santiago, 2000, Fernandes, 2001, Soares & Almeida, 

2003 cit. in Silva, 2008). Também se verifica actualmente, a entrada no Ensino 

Superior português, uma população eminentemente jovem (entre os 18 e 21 anos), 

embora se vá registando o ingresso de um número crescente de alunos mais 

velhos, de alunos oriundos de outras nacionalidades e dos países Africanos de 

Língua Oficial Portuguesa (PALOPs) (ME-DGES, 1999). Neste contexto, assiste-

se, a uma crescente procura por parte do sexo feminino à frequência deste nível de 

ensino. Com efeito, a partir do ano lectivo de 1981/1982, os estudantes do sexo 

feminino tornam-se a maioria dos candidatos. No final dos anos noventa, Portugal 

era mesmo, a seguir à Dinamarca e à Suécia, o terceiro país europeu com uma 

maior percentagem de alunas sobre o total de estudantes no Ensino Superior, 

cerca de 56% (Eurodyce & Eurostat, 2003). De acordo com o Observatório da 

Ciência e do Ensino Superior (2004, p.10), no que respeita ao número de alunos 

inscritos no Ensino Superior, por género, a tendência é para a feminização do 

ensino superior, tal como se verifica a nível europeu. Facto a registar é que, em 
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Portugal, a presença de mulheres em qualquer área de formação está acima da 

média europeia. 

No entanto, e apesar desta aparente feminização do Ensino Superior, 

assiste-se ainda a uma reduzida percentagem de mulheres, comparativamente à de 

homens, em cargos de chefia dentro das instituições (Amâncio & Ávila, 1995 cit. 

in Silva, 2008). Especificando esta constatação com um exemplo, numa visão 

global da presença das mulheres nos Conselhos Directivos, Científicos e 

Pedagógicos das Universidades Públicas verifica-se que estas ocupam 16,7% 

desses cargos. Esses cargos estão distribuídos por uma presença de 16% nos 

Conselhos Directivos, 12,3% nos Conselhos Científicos e 22,7% nos Conselhos 

Pedagógicos (Silva, 2008, p.22). Além destas informações (Eurodyce & Eurostat, 

2003, Observatório da Ciência e do Ensino Superior, 2004, ME-DGES, 1999 cit. 

in Silva, 2008, p.23) podemos referir ainda que, seguindo a tendência europeia, 

as mulheres portuguesas estão mais representadas em áreas como os Serviços 

Sociais, a Formação de Professores e as Ciências da Educação ou as 

Humanidades. Pelo contrário, os homens encontram-se mais representados nas 

áreas das Tecnologias, as Ciências ou a Informática. 

Segundo Rabello (Cardoso & Sampaio, 1994, p.3), existem basicamente 

três situações: i) o jovem que apenas estuda, ii) o que estuda e trabalha e iii) o 

jovem que estuda e precisa trabalhar como imperativo de sobrevivência. Essas 

situações “apresentam faces psicológicas e comportamentais diversificadas, 

carreando para o campus universitário problemas também diversificados, 

urgentes e de relevância indiscutível”. Assim, a autora passa a apresentar o que, 

em seu entender, constituem os prós e os contras de cada uma delas, sempre tendo 

em vista o aprendizado, isto é, a “capacitação pessoal e auto-realizadora”. Ainda 

que Rabello procure superar a dicotomia entre estudo e trabalho, mostrando que a 

conciliação dessas duas actividades pode ser viável, a concepção de trabalho, na 

realidade, aparece subordinada ao processo estudo-aprendizagem. Ou seja, o 

trabalho só é desejável se integrado à dinâmica do processo educativo, enquanto 

parte do esforço de “integração entre conhecimento e acção, teoria e prática, 

informação e formação, democratização e eficácia, desenvolvimento económico-

social e maturidade individual, diálogo e metodologia didáctica”.  
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O trabalho para o aluno universitário tem um sentido muito mais amplo 

que os determinantes de ordem financeira que actuam para a sua entrada no 

mercado de trabalho. Nem sempre as ocupações instáveis a que se dedicam 

permitem uma real independência da família. Mas é preciso compreender que as 

mudanças no mercado de trabalho tornaram os empregos mais provisórios e as 

mudanças entre as relações entre as gerações tornaram tolerável um alargamento 

do período de semi-dependência financeira. 

 

1.3. Desafios e missões actuais do Ensino Superior 

A Universidade Portuguesa nos dias de hoje é confrontada com inúmeros 

desafios resultantes do aumento exponencial e heterogeneização da sua 

população, aliando também, um decréscimo do número de alunos, uma contínua 

inovação técnica, científica e tecnológica da sociedade de conhecimento, e as 

crescentes solicitações para o alargamento das suas funções mais tradicionais 

(ligadas ao ensino e à investigação), num contexto gradual de globalização e 

competitividade internacional (Conceição, & Heitor, 1996, Arroteia, 1998, Caraça 

& Carneiro, 1998, Conceição & Heitor, 1998, Costa, 2001, Grilo, 2002, Silva, 

2002, Simão, Santos, & Costa, 2002 cit. in Silva, 2008). Como refere a Comissão 

Europeia (2001, p.4), a Universidade enquanto instituição de educação e 

formação, assume um papel fundamental para o objectivo da Europa se tornar na 

economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo, 

capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com mais e melhores 

empregos, e com maior coesão social.  

Os principais objectivos gerais das Universidades, para além dos valores 

humanistas, passam pelo desenvolvimento do indivíduo, para que possa realizar 

todas as suas potencialidades, um desenvolvimento da sociedade, em especial por 

meio do fomento da democracia, da redução das disparidades e das injustiças 

entre indivíduos ou grupos e da promoção da diversidade cultural. Por fim, o 

desenvolvimento da economia, assegurando-se que as competências da força de 

trabalho correspondam à evolução económica e tecnológica (Pacheco, 2003).  
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Vieira e Brito (2005 cit. in Silva, 2008) realizaram um estudo com o 

objectivo de analisar a evolução e tentar prever o número de candidatos ao Ensino 

Superior português, com base em alguns dados demográficos e económicos 

disponíveis e nas projecções demográficas do Instituto Nacional de Estatística. 

Estes autores constataram que a tendência decrescente se irá estender até 2014, 

assistindo-se posteriormente a uma recuperação, embora para valores inferiores 

aos actuais. No entanto, os autores destacam que os valores obtidos com estas 

previsões podem ser evidentemente alterados, as causas por exemplo, podem ser 

devido às modificações da estrutura do ensino superior resultantes do processo de 

Bolonha, a melhoria das condições económicas que de alguma forma proporcione 

condições para uma maior procura do Ensino Superior e diminuir a elevada taxa 

de desemprego entre os licenciados, entre muitos outros factores endógenos e 

exógenos ao sistema. Em súmula, a missão da universidade não deve seguir 

apenas princípios estritamente económicos, pois a sua razão de ser está na crítica e 

na inovação, nem sempre compatíveis com os interesses políticos de médio prazo. 

Alguns autores (Conceição, & Heitor, 1996, Arroteia, 1998, Caraça & 

Carneiro, 1998, Conceição & Heitor, 1998, Costa, 2001, Grilo, 2002, Silva, 2002, 

Simão, Santos, & Costa, 2002 cit. in Silva, p.28), referem que num contexto de 

profundas alterações sociais, políticas e económicas do novo milénio, o modelo 

milenar da Universidade, que via no ensino e na investigação a única e última 

das suas funções está, assim, em crise, e tem de dar lugar a um modelo mais 

aberto, onde o ensino e a investigação se relacionem, claramente, com a 

comunidade envolvente, contribuindo, de forma mais efectiva, para a resolução 

dos problemas e para a evolução das sociedades. 

As instituições universitárias devem-se articular com o mundo da 

economia, da indústria e da tecnologia, de forma a se aproximarem do mercado do 

trabalho e do emprego, garantindo formações mais ajustadas às necessidades. 

Desta forma, a Universidade deve reorganizar, diversificar e flexibilizar a sua 

oferta educativa, para poder dar resposta não só às necessidades de uma sociedade 

mais exigente e competitiva, mas também oferecer uma formação de qualidade a 

todos (Silva, 2008). Neste sentido, assiste-se aos efeitos da introdução de 

Bolonha, no qual se tende a reforçar o espaço Europeu de Ensino Superior e a sua 
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competitividade, através do desenvolvimento da cooperação inter-institucional, do 

aumento da mobilidade académica, da empregabilidade dos cidadãos e do 

aprofundamento da dimensão europeia nos conteúdos e nas práticas do Ensino 

Superior (Correia, Amaral, & Magalhães, 2002 cit. in Silva, 2008). Neste 

contexto, considera-se importante que para além da Universidade, também a 

população estudantil terá que se adaptar às diversas mudanças que estão a ocorrer 

e ocorrerão a este nível, e que irão afectar não só os seus percursos académicos, 

mas também, profissionais. 

Deveria ser uma certeza dar aos alunos universitários alguma garantia de 

que os anos passados na universidade constituem uma etapa importante na 

construção dos respectivos futuros. No entanto, esta certeza nos dias de hoje não é 

garantida, devido principalmente à situação económica vigente. 

 

2. Transição para a vida activa e modalidades de 

transição 

Em consequência da incerteza que actualmente rodeia o mercado de 

trabalho, os indivíduos vêm-se confrontados, ao longo da sua vida activa, com 

problemas complexos relacionados com o ingresso e permanência no mercado de 

trabalho. A escolha de uma profissão, não resulta tanto da relação de 

conhecimento que o jovem estabelece com o mundo, mas sim da articulação desta 

com variáveis afectivas, motivacionais e comportamentais, o que transforma o 

processo de escolha vocacional numa contínua (re)negociação dos compromissos 

estabelecidos, pelo sujeito, entre as suas expectativas e desejos pessoais e as 

oportunidades (Gomes, 2003). 

A falta de colocação no mercado de trabalho, que afecta considerável parte 

da população portuguesa, não é somente um problema social e económico de 

nosso país, mas também um problema de cunho psicossocial, pois o facto de não 

se ter ou conseguir se empregar é para o sujeito, geralmente, uma condição que 

está impregnada de angústia. Isso acaba tomando uma proporção maior ainda para 

a população jovem que, nesse contexto, é um dos segmentos sociais mais 

atingidos. Como se não bastasse o “fantasma” do desemprego, essa população que 
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está à procura da inserção profissional ainda é assombrada por dúvidas, 

questionamentos e incertezas sobre essa entrada no mundo do trabalho (Meireles 

& Spode, 2010). O ingresso no mundo do trabalho é considerado um dos marcos 

mais significativos da entrada na vida adulta. A entrada do jovem no mundo do 

trabalho pode significar muito mais do que a possibilidade de um trabalho 

remunerado, uma vez que o exercício do trabalho está relacionado com a própria 

afirmação da sua identidade e da sua competência. O trabalho tem para o jovem 

uma importância vital, mas, nos dias de hoje, torna-se uma grande e difícil 

barreira a ser transposta, pois como afirma Gomes (2008 cit. in Meireles & Spode, 

2010), é justamente o segmento juvenil aquele que encontra mais dificuldades 

para a inserção laboral. 

Figura-se, assim, uma realidade pouco promissora para muitos jovens, 

sobretudo para aqueles cuja inserção no mundo do trabalho se coloca como uma 

imposição para a própria sobrevivência. Fica clara, a complexidade que atravessa 

a inserção dos jovens no mundo do trabalho. Jovens que, ao procurarem uma 

colocação profissional, estão cheios de dúvidas e inseguranças em relação às suas 

próprias capacidades e competências. Nesse sentido, entende-se que, além de 

políticas públicas que apoiem o jovem no processo de inserção laboral, também se 

deveria fazer, intervenções de carácter psicossocial, que abordem o tema junto a 

esse público (Meireles & Spode, 2010). 

A transição para a Universidade coloca em grande destaque os problemas 

dos alunos, contribuindo para o desenvolvimento de fortes laços com os níveis 

mais elevados de ansiedade e de stress. É grande a variedade de problemas que os 

estudantes desenvolvem, nesta fase da sua vida. Em primeiro lugar são os 

problemas pessoais como o homesikness
18

, a solidão, a timidez, limitações nas 

competências sociais e tomadas de decisão, sexualidade, perturbações emocionais. 

Em segundo lugar são os problemas académicos, tais como as dificuldades de 

relacionamento com professores e colegas, competências de estudo, rendimento 

escolar, falhar nos exames, ansiedade e stress em situação de avaliação. Em 

terceiro lugar são os problemas financeiros e de gestão da casa com maior ênfase 

                                                             
18 Tradução para “saudades de casa”. 
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na acomodação e hábitos alimentares e os problemas relacionados com a 

segurança (Pereira, 1997 cit. in Ferraz & Pereira, 2002).  

Ir para a Universidade é, a maior parte das vezes, a primeira vez que o 

jovem adolescente deixa a sua casa, enfrentando o dilema da separação parental e 

familiar. O homesikness, com tradução para “saudades de casa” encontra neste 

processo a sua máxima expressão, como um estado cognitivo-emocional e 

motivacional. Abordamos aqui os traços da personalidade como forma de reflexão 

de uma postura perante a adaptação às transições de vida e aos mecanismos 

desenvolvidos nesse processo, sabendo que as abordagens baseadas nos traços e 

motivos centram a sua atenção nos aspectos estáveis e estruturais da 

personalidade e as abordagens baseadas na cognição preocupam-se, 

essencialmente, com os processos de funcionamento da personalidade, com a 

forma como os sujeitos interpretam e dão significado aos acontecimentos e como 

planificam e regulam o seu comportamento (Pedroso Lima, 1997 cit. in Ferraz & 

Pereira, 2002). 

Quando abordamos um conceito tão vasto como é o de personalidade, 

temos de ter consciência que tocamos numa problemática tão polémica quanto 

abrangente, na medida em que é um conceito que pode envolver todos os aspectos 

da vida humana. A diversidade de posturas, de concepções e de definições indica 

uma riqueza conceptual muito vasta, mas que também pode desencadear 

discordâncias ou até alguma confusão no seu estudo quando pretendemos saber se 

estamos a abordar o mesmo conceito ou se estamos a falar de algo similar 

designado com o mesmo nome. É por isso que, de acordo com o posicionamento 

teórico de cada autor, a visão e definição do conceito de personalidade irá atender 

à intencionalidade e posicionamento individual de cada um. No entanto, em traços 

gerais, o termo personalidade expressa a totalidade de um ser, tal como aparece 

perante os outros e perante si mesmo na sua unidade, singularidade e continuidade 

(Lizarraga, 1998 cit. in Ferraz & Pereira, 2002). A obtenção de sucesso ou o 

desenvolvimento de insucesso no contexto académico podem estar relacionados 

com as estruturas da personalidade em formação e com a situação de transição que 

o jovem estudante enfrenta nesta fase da sua vida, atendendo a todos os problemas 

inerentes a esse processo. 
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A vida académica tem vindo a merecer, de forma cada vez mais saliente, a 

atenção de todos os envolvidos no processo educativo. Assim, no seguimento das 

preocupações que têm surgido nas Universidades e no próprio Ministério da 

Educação, têm sido desenvolvidas investigações no âmbito dos problemas do 

Ensino Superior que contribuem para a obtenção de insucesso e para os níveis de 

insatisfação e de dificuldades de adaptação dos estudantes, no sentido de, para 

além de detectar potenciais causas, encontrar uma proposta de valorização do 

Ensino Superior. Em Portugal, só nos finais da década de 80, início dos anos 90 é 

que se começou a valorizar a problemática associada ao Ensino Superior e ao 

consequente insucesso académico. O estudante ingressa no Ensino Superior cheio 

de expectativas e à procura de uma nova etapa da sua vida. Rapidamente descobre 

que as elevadas expectativas que cria não correspondem, necessariamente, à 

realidade. As expectativas, ao não serem coincidentes com a realidade académica, 

influenciam os resultados nas tarefas e a própria motivação para o sucesso (Ferraz 

& Pereira, 2002). 

A vida universitária faz parte do ciclo vital de muitos portugueses, 

geralmente na fase de transição da adolescência para a fase adulta. Este período é 

mais ou menos longo – de três a cinco anos (com a implementação do Modelo de 

Bolonha
19

 nas Universidades Portuguesas) – marcado por vivências específicas 

individuais e colectivas. Este período é caracterizado essencialmente pelo 

distanciamento do núcleo familiar, em que muitos jovens partem em busca da sua 

própria realização académica, além de marcada por conflitos, decisões, escolhas e 

comportamentos que decidirão a trajectória da vida de cada indivíduo (Assis & 

Oliveira, 2011). 

É desta forma, que se suscita uma questão fundamental: Que aspectos 

significativos deste período da vida são capazes de afectar a saúde do corpo e da 

mente? Alguns estudos evidenciam que os alunos universitários demonstram 

possuir dificuldades emocionais ao longo deste processo de amadurecimento, 

                                                             
19 O Processo de Bolonha pretende criar, no espaço europeu, um sistema de graus comparável e 

facilmente compreensível por todos. Baseia-se numa estruturação do ensino superior em três 

ciclos:1) o primeiro ciclo (licenciatura) com duração de três anos; 2) o segundo ciclo (mestrado) 

com duração de dois anos; 3) o terceiro ciclo (doutoramento) com duração de três anos. Algumas 

áreas terão uma estrutura de estudos diferente, mas esta é a duração mais frequente dos três ciclos. 

Actualmente são 45 os países signatários da Declaração de Bolonha na Europa. 
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podem ser acometidos de sofrimento e/ou adoecimento mental figurado na 

ocorrência de depressão, stress, ansiedade e distúrbios alimentares (Neves & 

Dalgalarrondo, 2007; Assis & Oliveira, 2011).  

Apesar da família ser uma instituição universal e em todos existir uma 

ideia de família, temos dificuldade em optar por uma definição. A palavra família 

estabelece associações com outros termos como por exemplo, casamento, filhos, 

casa ou parentesco, e na realidade esses são elementos que aparecem em muitas 

definições de família. Na clássica definição de Murdock (1949 cit. in Amaro, 

2004, p.2), a família é um grupo social caracterizado por residência comum, 

cooperação económica, e reprodução. Inclui adultos de ambos os sexos, pelo 

menos dois dos quais mantêm um relacionamento sexual aprovado socialmente, e 

uma ou mais crianças, próprios ou adoptadas, dos adultos que coabitam 

sexualmente. Embora muitas das famílias actuais pudessem enquadrar-se nesta 

definição que tem já cerca de meio século, temos que ter presente, que concepção 

de família tem-se transformado e hoje já não faz sentido tal concepção. 

Assim, o ciclo de vida de uma família dita tradicional inicia-se na união de 

duas pessoas que se escolhem para formar um casal e que se comprometem numa 

relação que pretendem que se prolongue pelo tempo (Relvas, 2000). Contudo, este 

ciclo verifica-se cada vez menos nas famílias da nossa sociedade actual, visto 

muitas delas serem famílias reconstituídas, famílias monoparentais, famílias de 

adopção, famílias homossexuais. São as chamadas “novas famílias”, apesar de 

sempre se terem registado tais formas (Relvas & Alarcão, 2002). 

Tal como os indivíduos que a compõem, a família insere-se num contexto 

evolutivo e possui assim, o seu ciclo vital. Noutras palavras, numa perspectiva 

desenvolvimentista, a família também nasce, cresce, amadurece, habitualmente 

reproduz-se em novas famílias, encerrando o seu ciclo vital com a morte dos 

membros que a originaram e a dispersão dos descendentes para constituir novos 

núcleos familiares. Segundo Relvas (1996, p. 16), o desenvolvimento familiar 

reporta-se à mudança da família enquanto grupo, bem como às mudanças nos 

seus membros individuais, ao nível de três componentes: funcional, interaccional 

e estrutural. Contudo, o carácter desenvolvimentista desta abordagem reside 

especificamente na identificação de uma sequência previsível de transformações 
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na organização da vida familiar, em função do cumprimento de tarefas bem 

definidas; a essa sequência dá-se o nome de ciclo vital e essas tarefas 

caracterizam as suas etapas, sublinhando o seu carácter normativo. 

Interessa também, referir uma importante dimensão desta problemática da 

inserção e transição para a vida activa e que se prende com as alterações que 

marcam a situação social dos jovens actuais em termos de ciclo vital (Andrade, 

2010 cit. in Carvalho, 2012). A incerteza e precariedade acarretam impactos nas 

expectativas e na gestão das várias fases do ciclo de vida, que se encontra 

condicionado por factores extrínsecos, dando origem a novos fenómenos.  

As mudanças que ocorrem na transição para a vida adulta, indicam que 

estas se verificam essencialmente ao nível do pensamento, comportamento e 

personalidade. Os estudantes universitários, assumem pela literatura, como os 

principais sinalizadores dessa transição, ou seja, concluir os estudos e inserir-se 

no mercado de trabalho, sair da casa dos pais e ser capaz de manter uma vida 

autónoma, bem como casar e ter filhos (Relvas, 1996; Silva, 2008). No entanto, 

devido ao desenvolvimento e à complexidade das sociedades modernas, as 

alterações na natureza e estrutura dos contextos sociais são uma consequência 

para a vida dos indivíduos. Essas transformações prendem-se essencialmente com 

o alargamento do período de escolarização e de preparação para a inserção no 

mundo profissional. Assim, enquanto outrora a maioria dos jovens adquiria a sua 

independência antes da segunda década de vida, actualmente, atendendo às fortes 

mudanças ocorridas ao nível familiar, social, político, económico, científico e 

tecnológico, existe um maior número de jovens que adia esta decisão. 

Arnett (2006 cit. in Silva, 2008, p.30) ao caracterizar a juventude norte-

americana, refere que actualmente o caminho para a idade adulta é longo e 

prolongado. Comparativamente aos jovens da década de 70, os jovens actuais, de 

uma forma geral, deixam a casa dos pais mais cedo mas não se casam, nem tem 

filhos, nem empregos definitivos, antes dos trinta anos. Até aos trinta anos, os 

jovens exploram as possibilidades que se lhe oferecem em termos de amor e 

trabalho e vão-se comprometendo gradualmente com opções de vida nestas 

arenas. No entanto, ser jovem, na actualidade, implica vivenciar excitação e 

incerteza, possibilidades diversas e confusão, liberdade e novos medos. 
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Alguns estudos, demonstram que os estudantes do Ensino Superior 

referem aspectos como o individualismo e a independência como resultado da 

transição para esta fase. Concebem esta transição mais em termos psicológicos do 

que em termos sociais, e de uma forma mais gradual e individualista do que os 

seus antecessores. Arnett (2004 cit. in Silva, 2008, p.34) defende que nas últimas 

décadas, surgiu uma nova fase de vida, que na generalidade varia dos dezoito 

anos até aos trinta anos de idade. É uma fase distinta da adolescência, que a 

precede, e do jovem adulto, que constitui a fase de vida seguinte. Este é um 

período distinto da adolescência e não pode ser entendido como um 

prolongamento da mesma. Por outro lado, também não é idade adulta pois muitos 

destes jovens não se sentem como tal e não cumpriram ainda tarefas como o 

casamento e ter filhos que são muito conotados como tarefas típicas dessa idade. 

Defende que este é um período novo do ciclo de vida e sem precedentes 

históricos, e como tal, necessita de um novo termo e de ser pensado de forma 

nova. Com base nos seus estudos, Arnett (2004 cit. in Silva, 2008) propõe cinco 

características desta fase de vida, típica das sociedades industrializadas: i) é a 

idade de explorações da identidade; ii) a idade da instabilidade; iii) a idade da 

auto-centração; iv) idade de indefinição em termos de papéis de vida; e, v) a idade 

das possibilidades. Então, os estudantes do Ensino Superior têm-se assumido 

como protagonistas desta nova fase de vida. 

 

2.1. O desenvolvimento do papel de estudante no Ensino 

Superior 

O reconhecimento da multiplicidade e complexidade das tarefas com que 

os jovens estudantes do ensino superior são confrontados, nos domínios 

académico, social, pessoal-emocional e profissional das suas vidas, deu origem a 

um conjunto variado de teorias e modelos explicativos, que leva alguns autores a 

considerá-la como uma área de interesse e construção de conhecimento da 

Psicologia nas últimas décadas (Pascarella & Terenzini, 2005 cit. in Silva, 2008). 

Neste ponto, vamos apenas apresentar a Teoria de Chickering (1993 cit. in Silva, 

2008), que tem procurado compreender e explicar as mudanças ocorridas no 

estudante ao longo da sua frequência universitária. 
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Artur Chickering (1993 cit. in Silva, 2008, p.53) revisa a abundante 

investigação desenvolvida sobre a vida adulta, fora e dentro do Ensino Superior, e 

formula a sua teoria sobre o desenvolvimento psicossocial dos estudantes do 

Ensino Superior. Com efeito, esta teoria assume o desenvolvimento psicossocial 

como um processo de mudança em espiral, que abarca um conjunto de sete 

vectores ou dimensões de desenvolvimento, aqui em substituição das expressões 

de “fase” ou “estádio”. De acordo com Chickering (1969; Chickering & Reisser, 

1993), a noção de vectores, ao contrário daquelas, além de determinar a posição 

do desenvolvimento em que os estudantes se encontram, indica também o sentido 

que este desenvolvimento tomará: i) desenvolver o sentido de competência; ii) 

gerir as emoções; iii) desenvolver a autonomia; iv) desenvolver a identidade v) 

desenvolver as relações interpessoais; vi) desenvolver o sentido da vida; e vii) 

desenvolver a integridade. À semelhança da perspectiva Eriksoniana (1968, 

1982), Chickering (1969) propõe que a resolução das tarefas inerentes a cada um 

dos sete vectores pode ser positiva ou negativa, o que afecta, não só a qualidade 

da resolução desse vector e dos restantes como, em última análise, a progressão 

ou, pelo contrário, a regressão ou estagnação do desenvolvimento. De 

acrescentar que, de acordo com Chickering e Reisser (1993 cit. in Silva, 2008, 

p.53), os três primeiros vectores, que geralmente estão associados aos três 

primeiros anos do curso, tendem a emergir em simultâneo e, uma vez resolvidas 

as tarefas desenvolvimentais inerentes a cada um deles (sentido de competência, 

gestão das emoções e autonomia), dão lugar às tarefas seguintes, correspondentes 

aos quatro últimos vectores, mais frequentemente observadas entre os alunos dos 

dois últimos anos. Ainda para este modelo, as questões vocacionais, que se 

apresentam para o final do curso, insurgem-se como um dos vectores centrais do 

desenvolvimento psicossocial dos jovens adultos do Ensino Superior, assumindo 

uma importante expressão para aqueles que estão prestes a entrar no mundo 

profissional. 

A entrada para a Universidade constitui um momento de transição, é uma 

etapa marcante no desenvolvimento dos jovens, exigindo adaptações a novas 

realidades (Pereira, Motta, Vaz, Pinto, Bernardino, Melo, Ferreira, Rodrigues, 

Medeiros, & Lopes, 2006). Alguns estudos revelam que este processo de 

adaptação e integração em contexto académico provoca muitas vezes, elevados 
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níveis de insucesso escolar. As principais causas explicativas para o insucesso 

escolar no Ensino Superior, são complexas e multifacetadas, das quais se 

salientam os factores relacionados com o processo de transição/adaptação à 

universidade, os problemas de natureza académica (organização curricular, stress 

e ansiedade aos exames, entre outros) e os factores relacionados com o 

desenvolvimento pessoal (Pereira et al., 2006). Pereira et al., (2006, p.52) 

defendem que a intervenção deve necessariamente passar por uma perspectiva 

multidisciplinar e transversal que envolva políticas educativas, instituições, 

currículos, alunos e professores. No que diz respeito aos alunos, torna-se 

imperioso salientar a importância, por um lado do suporte social, e por outro da 

promoção dos estilos de vida saudáveis. 

Os estudantes universitários compõem uma parte da população cujos 

hábitos poderão ser nocivos para o preservar da saúde a longo prazo, 

nomeadamente o stress, as desordens alimentares, a falta de actividade física, o 

consumo de substâncias nocivas, com particular incidência para o álcool, e os 

acidentes (Pereira et al., 2006). 

 

3.  A inserção do estudante do Ensino Superior no 

mercado de trabalho 

O ensino universitário assenta num alicerce político, de base 

supranacional, que sustenta a ideia de que os perfis de formação se devem adequar 

às exigências dos perfis profissionais requeridos por um mercado globalizado e 

competitivo. Toda a organização educativa, no qual se engloba os conteúdos 

curriculares, as estratégias de ensino-aprendizagem, os modelos de avaliação, 

sofreu, nos últimos anos, mudanças significativas, tendo como principal 

referencial a crescente apologia da componente técnica e instrumental do saber, 

nomeadamente das competências ligadas ao “aprender a fazer” (Torres, 2008, 

p.2). 

Estas mudanças foram também, uma consequência do processo de 

implementação do Modelo de Bolonha no contexto das Universidades 

Portuguesas, e que obedeceu a um conjunto de reconfigurações em função das 
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especificidades culturais e dos constrangimentos das diferentes instituições, 

acabando por se instituir de formas muito variadas (Torres, 2008, p.2) enquanto 

para algumas instituições exigiu uma ruptura notável com o modelo educativo, 

pedagógico e avaliativo vigente, para outras, serviu de mecanismo legitimador de 

um conjunto de práticas já longamente instituídas. 

O ensino universitário, depois de Bolonha, não escapou a uma tendência 

dominante de subordinação dos perfis de formação aos perfis ocupacionais. Nas 

décadas de oitenta e noventa multiplicaram-se as ofertas formativas, como 

resposta a um aumento da procura de cursos superiores, no entanto, nos últimos 

anos e principalmente neste momento, assiste-se a uma inversão desta tendência, 

agravada com a promulgação de medidas políticas direccionadas para uma certa 

racionalização das ofertas. Como refere Torres (2008, p.2), a lei do mercado 

passa a constituir um critério primordial de regulação das ofertas formativas, 

sendo que o nível de procura manifestada pelos alunos, os resultados de 

avaliação interna e externa e a taxa de empregabilidade após conclusão do curso 

passariam a determinar a viabilidade política e económica de determinada 

formação. Ao mesmo tempo que, a nível político, se procede a um planeamento 

mais racional das ofertas formativas, investe-se, a nível das instituições do ensino 

superior, numa reestruturação global dos planos dos cursos de acordo com os 

princípios de Bolonha e na criação de observatórios do emprego, cuja função 

primordial seria produzir estudos sobre as trajectórias profissionais dos recém-

licenciados a partir de um acompanhamento permanente dos seus percursos 

laborais. 

Existem alguns trabalhos produzidos e publicados sobre as trajectórias de 

inserção profissional dos jovens portugueses recém-licenciados (Alves, 2000, 

Gonçalves, 2001, Gonçalves, Parente & Veloso, 2001, Veloso, Gonçalves & 

Parente, 2004, Gonçalves, 2006, Marques, 2006, Alves, 2007 cit. in Torres, 2008). 

De referir que nestes trabalhos, a principal preocupação prende-se com o 

conhecimento do grau de adequabilidade dos planos formativos às reais 

necessidades do mercado de trabalho. 

Estas pesquisas, muitas vezes são bivalentes, pois se em alguns casos 

(Torres, 2008, p.3), sobretudo os que revelam índices elevados de 
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empregabilidade, servem para legitimar politicamente a continuidade de um certo 

perfil formativo, noutras situações, quando o diagnóstico é inverso, verifica-se 

uma certa tendência para atribuir as causas do problema ao fechamento e à crise 

conjuntural do mercado de trabalho, como forma de legitimar a viabilidade de 

determinado projecto de formação. Em qualquer dos casos, o que persiste, é que a 

função da universidade se limita à “fabricação” de competências úteis às 

necessidades imediatas da economia, relegando para segundo plano, não só as 

dimensões cívico-culturais da educação superior como a eventualidade de a 

instituição educativa construir novos perfis de formação susceptíveis de se 

poderem transformar e melhorar as práticas de trabalho. 

A autora Torres (2008) realizou um estudo empírico sobre o tipo e a 

natureza dos perfis profissionais requeridos pelo mercado de trabalho. Este estudo 

permitiu identificar, no âmbito de uma área de intervenção específica, o perfil 

profissional/ocupacional requerido pelas entidades empregadoras, na área da 

gestão de recursos humanos em Portugal. Neste contexto, verificou-se um 

aumento da procura de emprego durante os últimos anos, constatando-se um ritmo 

crescente de procura, nos primeiros meses do ano (Janeiro e Fevereiro) e no início 

do verão (Junho e Julho), e uma decrescente procura nos meses de Agosto e 

Dezembro. Neste domínio profissional específico, verificou-se também um 

elevado nível de oferta de emprego, apesar do actual contexto de crise económica. 

Uma das explicações para esta verificação, reflecte-se com o crescente 

protagonismo que a área da formação profissional vem assumindo no âmbito das 

instituições de trabalho e o concomitante reconhecimento de uma certa 

especialização científica inerente a esta área de intervenção; como exigência para 

a admissão e detenção do grau de licenciatura. Desta forma, a valorização do 

Ensino Superior é uma realidade no mundo actual, e com isto, proporciona 

também um aumento de licenciados, com a consequência de um aumento de 

candidatos a um determinado emprego, ou seja, um significativo grupo de recém-

licenciados que, inevitavelmente têm vindo a engrossar as fileiras do desemprego 

qualificado. Como confirma os dados divulgados pela Fundação para a Ciência e 

Tecnologia (Ministério da Educação e Ciência, 2013), a tendência é para que estes 

licenciados invistam no prosseguimento dos seus estudos, nomeadamente ao nível 

“A saúde mental nos estudantes portugueses do ensino superior 

 face à transição para o mercado de trabalho” 

 

137 

Ana Luísa Vicente 



das pós-graduações, mestrados e/ou doutoramentos enquanto aguardam uma 

oportunidade de inserção profissional.  

Além das competências técnico-profissionais, importa também 

desenvolver competências pessoais e sociais na transição para o mercado de 

trabalho. Estas competências centram-se principalmente, na capacidade de 

comunicação, organização e gestão do tempo, trabalho em equipa e gestão de 

conflitos e do stress. 

Seco, Filipe, Pereira e Alves (2009, p.1638) referem que a globalização da 

economia e a dinâmica criada em termos sociais e profissionais, permitem a 

criação de novas oportunidades de emprego, mas também de imprevisibilidades. 

Uma actual economia competitiva obriga a um futuro profissional, a adaptar-se 

mais rapidamente às modificações e a ser capaz de desenvolver um portfólio
20

 de 

competências ajustado às necessidades emergentes, com um destaque crescente 

nas competências individuais e interpessoais. 

Ao falarmos no Processo de Bolonha, estamos a considerar que a formação 

ao nível do Ensino Superior deixou de ser baseada apenas na importância da 

qualificação técnica e profissional, passando a ter como principal objectivo o 

desenvolvimento de um conjunto de competências transversais, tendo por base 

uma perspectiva holística do estudante (Seco et al., 2009). Neste contexto, as 

instituições do Ensino Superior devem preocupar-se cada vez mais em formar os 

seus estudantes para a empregabilidade, procurando promover competências 

adequadas às funções a desempenhar e às necessidades das organizações. Desta 

forma, as competências pessoais irão permitir uma maior flexibilidade e 

adaptabilidade, além de facilitarem o desenvolvimento dos projectos de vida. 

A frequência do Ensino Superior constitui para a maioria dos estudantes, 

uma oportunidade de promoção das suas competências transversais, tanto a nível 

comportamental e de atitudes, como a nível pessoal e social, para além da 

possibilidade de acesso a uma formação científica e profissional especializada. 

Assim, a promoção de uma boa saúde mental e de um adequado desenvolvimento 

                                                             
20 O portfólio é um termo vindo do inglês e tem uma importância muito grande para profissionais 

com a necessidade de mostrar além de seu currículo. O portfólio agrega valor para o indivíduo e 

normalmente é iniciado durante a vida académica. 
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de competências, vai permitir ajudar o indivíduo a lidar com os problemas 

pessoais, académicos, sociais e profissionais que se lhe colocam tanto na fase de 

entrada e permanência no Ensino Superior, como na etapa de transição para o 

mercado de trabalho (Seco, Pereira, Dias, Casimiro, & Custódio, 2005; Seco et 

al., 2009). O aluno ao ser capaz de identificar e formular objectivos, ultrapassar 

obstáculos, resolver problemas, identificar redes de suporte social e capacidades 

individuais, estará mais apto para responder adequadamente às exigências e 

desafios do seu dia-a-dia. No contexto da saúde mental, as investigações sugerem 

que o stress é um dos factores que mais contribui para problemas psicológicos tais 

como sentimentos de ansiedade, depressão, burnout
21

, irritabilidade, falta de 

energia e abuso de substâncias (Seco et al., 2009). Desta forma (Seco et al., 2009, 

p.1642), a (in)capacidade do estudante para lidar de forma adequada com as 

situações indutoras de stress poderá ter repercussões no seu bem-estar físico e 

mental, constituindo-se este como uma condição imprescindível aos processos de 

aprendizagem e ao seu sucesso académico e profissional. 

Também a transição para o mercado de trabalho é uma das etapas da vida 

académica de cada estudante que pode potenciar ansiedade e vulnerabilidade. 

Neste âmbito, o estudante tem de possuir um conjunto de competências 

específicas, tais como: as competências de auto-regulação, pro-actividade e as 

estratégias de coping face a situações de conflito e ansiedade; deverá (re)definir o 

seu próprio perfil, procurando conhecer melhor os seus pontos fortes e os aspectos 

a modificar (Seco et al., 2009). 

Neste contexto, encontramos alguns quadros de referência como o modelo 

mencionado por Cunha e colaboradores (2004 cit. in Seco et al., 2009, p.1643) 

que perspectivam as competências relevantes em contexto profissional (Quadro 7) 

com base em quatro dimensões: motivação profissional, competências sociais, 

competências centradas na tarefa e estrutura psicológica individual. 

 

                                                             
21 No contexto da psicologia, a definição mais utilizada tem sido a de Maslach & Jackson (1986) 

em que o burnout é referido como uma síndrome multidimensional constituída por exaustão 

emocional, desumanização e reduzida realização pessoal no trabalho. O burnout é a maneira 

encontrada de enfrentar, mesmo que de forma inadequada, e de forma crónica o stress 

ocupacional. 
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Quadro 7. Competências relevantes em contexto profissional 

Motivação 

Profissional 

Orientação para os resultados, Motivação para 

empreender, Liderança 

Competências sociais Inteligência social, Desenvolvimento de relações, 

Sociabilidade, 

Orientação para a equipa, Poder de influência 

Competências 

centradas na tarefa 

Meticulosidade, Flexibilidade, Orientação para a Acção 

Estrutura psicológica 

individual 

Estabilidade emocional, Capacidade de trabalho, Auto-

confiança 

Fonte: (Cunha et al., 2004 cit. in Seco et al., 2009, p.1643) 

 

De acordo com este modelo (Cunha et al., 2004 cit. in Seco et al., 2009, 

p.1644), a estrutura psicológica individual engloba competências que fazem parte 

das características individuais da pessoa. As competências centradas na tarefa 

referem-se a aspectos que, apesar de relacionados com a personalidade, podem 

ser desenvolvidas ao longo da formação académica e no local de trabalho. As 

competências sociais estão relacionadas com a interacção e com os aspectos 

sociais, podendo ser igualmente aperfeiçoadas e desenvolvidas. Finalmente, no 

que diz respeito à motivação profissional, as competências correspondem ao 

desejo e vontade de desempenhar uma determinada tarefa, aspectos fundamentais 

para a produtividade, satisfação e bem-estar. 

A transição e a integração do recém-licenciado na vida activa e na procura 

de emprego, requer uma (re)organização na gestão dos recursos disponíveis, uma 

boa gestão de conflitos e de stress em contextos altamente exigentes, de forma a 

serem vivenciadas com bem-estar e sucesso. A transição para o mercado de 

trabalho pelos estudantes universitários, requer um desenvolvimento de 

competências e estratégias por parte destes, no sentido de melhorarem o seu 

desempenho social e a capacidade de gestão de situações de tensão, com reflexos 

positivos na sua qualidade de vida e no sentimento de auto-eficácia. Desta forma, 

devem optimizar estratégias de procura de emprego no sentido de promover uma 

transição e integração bem-sucedida no mercado de trabalho. Estas estratégias 

passam pelo auto-conhecimento (análise do mercado de trabalho – 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais, no sentido de cada estudante 

construir um perfil a apresentar), o Curriculum Vitae (documento que sintetiza o 

conjunto de competências que caracterizam a pessoa em determinada etapa e 

contexto de vida e uma carta de apresentação) e o Portfólio (documento que 
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assume grande importância como forma de demonstrar competências técnicas e 

pessoais, associadas à criatividade e capacidade de organização).  

No momento actual, a maioria dos jovens frustram-se nas suas 

expectativas de ingresso e de estabilidade rápida no mercado de trabalho após o 

término dos estudos universitários. Agulló-Tomás (1997 cit. in Melo & Borges, 

2007) define o jovem universitário como o indivíduo que, tendo superado a fase 

da adolescência (através do término das mudanças corporais da puberdade, da 

aquisição de maturidade sexual, da resolução de crises de identidade, da 

consolidação do crescimento físico e da personalidade, da maior independência 

intelectual, etc.), adquiriu condições necessárias, porém insuficientes, para o 

desempenho das funções de um adulto. Como mencionam Melo e Borges (2007, 

p.380), os principais critérios para definir o jovem universitário passa pela, i) 

busca de participação activa na sociedade, com a superação das mudanças 

biopsicossociais da adolescência (por exemplo, término da puberdade) e a 

conscientização cada vez maior do seu papel social; ii) o início da formação de 

uma identidade profissional, que diz respeito ao contacto e ao compromisso com 

uma determinada área de trabalho; iii) a capacidade decisória sobre sua vida 

pessoal e profissional, sem, necessariamente, depender da opinião familiar; iv) o 

processo de construção da independência financeira, para uma possível 

separação plena da família de origem. O jovem de hoje é aquele que ainda 

procura a sua identidade profissional, a sua autonomia nas decisões pessoais e 

profissionais, a sua independência financeira e a sua participação activa na 

sociedade por meio do trabalho. 

A transição da universidade para o mercado de trabalho é uma das 

trajectórias centrais para os jovens no caminho da construção da vida adulta. 

Sarriera e Verdin (1996 cit.in Melo & Borges, 2007) consideram o período de 

transição escola-trabalho crítico para o desenvolvimento da juventude, porque 

certas implicações – como a perda da condição de aluno e do apoio da escola, a 

perda da influência da família, pela necessidade de o indivíduo construir uma 

identidade própria, a falta do status de trabalhador e do apoio da empresa – podem 

produzir sentimentos de impotência, de insegurança, de apatia e de 

desorganização, e, por conseguinte, de adoecimento, de comportamentos anti-
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sociais ou de fuga da realidade, caso o jovem não esteja preparado e apoiado para 

a aquisição do status de cidadão activo e produtivo. 

Dentro de uma perspectiva psicossocial, Gazo-Figuera (1996 cit. in Melo 

& Borges, 2007) aponta a necessidade de um modelo explicativo do processo de 

inserção do jovem universitário no mercado de trabalho que articule tanto 

variáveis contextuais – macroeconómicas (binómio oferta quantitativa e 

qualitativa e demanda do mercado de trabalho) e microeconómicas (a titulação, a 

qualidade da instituição formadora, a dinâmica particular dos mercados de 

trabalho, etc.) – quanto pessoais (género, classe social, procedência geográfica, 

rendimento académico, formação complementar, imagem do papel profissional, 

construção da identidade ocupacional, significado subjectivo atribuído ao trabalho 

e exploração de uma carreira profissional) e que considere o graduado, um sujeito 

activo da sua própria inserção. 

Como Sanchis (1997 cit. in Melo & Borges, 2007) entende que a 

universidade deve assumir um papel de apoio ao estudante para facilitar a inserção 

no mercado de trabalho. A referida autora sugere, como política educacional, a 

criação de uma estrutura de informação sobre a dinâmica do mercado de trabalho 

que sirva de referência e de fundamentação para as decisões institucionais e os 

projectos profissionais dos estudantes.  

Alguns estudos indicam, uma frequência maior de avaliações negativas, o 

que implica uma postura crítica do jovem e de uma vivência de insatisfação frente 

ao seu momento de transição em virtude da proximidade com o mercado de 

trabalho proporcionada pelos estágios ou pela auto-avaliação da sua preparação 

para o trabalho. A partir da percepção desses estudos, enfatiza-se a importância de 

a Universidade repensar o seu papel diante das transformações no mundo do 

trabalho, no sentido de levar em conta questões relevantes enfrentadas pelos 

jovens no mercado de trabalho actual, que necessitam ser reflectidas criticamente 

durante o seu processo de formação e incluir, como parte das suas actividades 

académicas, projectos voltados para a inserção do estudante no mercado de 

trabalho, considerando as vivências dos jovens nesse período de transição entre o 

momento do estágio ou de finalização do curso de graduação e a entrada no 

mercado de trabalho, a fim de que ele tenha o maior suporte institucional (Melo & 
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Borges, 2007). Neste contexto, da inserção do estudante do Ensino Superior no 

mercado de trabalho, é também necessário referir o aumento de estudantes, 

principalmente devido ao contexto económico e social que Portugal apresenta, 

que cumprem uma dupla função, estudam e trabalham.  

Alguns autores, estudaram um grupo de adolescentes trabalhadores e 

verificaram que a noção de trabalho é positivamente considerada pelos jovens, 

enquanto a de dupla função (estudar e trabalhar) é negativamente considerada 

(Oliveira, Fischer, Teixeira, & Gomes, 2005; Fontana & Brigo, 2012). 

Tombolato (2005 cit. in Fontana & Brigo, 2012) pesquisou a qualidade de 

vida, sintomas psicopatológicos e factores sócio-demográficos em estudantes 

universitários que trabalham. Os seus resultados indicaram uma maior 

suscetibilidade à sobrecarga do trabalho e uma menor capacidade de adaptação 

bem como de lidar com o problema no grupo de mulheres mais jovens, com 

idades entre os 18 e 22 anos. Contrariando a sua hipótese, não foi possível 

diferenciar a qualidade de vida e os sintomas psicopatológicos entre os estudantes 

universitários que trabalham e os que não trabalham. Fontana e Brigo (2012) 

consideram que ao estudar e trabalhar, o acesso a um relevante canal de 

sociabilidade é adquirido pelos universitários e que tal característica acaba por 

integrar, ao invés de dicotomizar a distinção entre ser estudante e ser trabalhador.  

 

3.1. Avaliação do mercado de trabalho 

A própria Universidade nem sempre articula a vida académica dos seus 

universitários e a futura experiência profissional destes a partir do seu ingresso, 

com a intenção de prepará-los não só tecnicamente, mas também em termos 

comportamentais, para o mercado de trabalho. A necessidade de maior preparação 

para o trabalho seria uma forma de lidar com a competitividade percebida no 

momento de entrada no mercado. A variação quanto à percepção de um mercado 

ora favorável, ora desfavorável, acontece por haver diferentes áreas profissionais 

ocupadas por esses jovens e haver, portanto, diferentes experiências de transição 

nessa etapa da sua vida. 
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Através do estudo de Melo e Borges (2007), a transição do estudante 

universitário para o mercado profissional depende de vários factores, entre eles: i) 

a transição Universidade-mercado de trabalho, através de investimento na 

qualificação académica, ii) a avaliação da universidade, iii) a avaliação do 

mercado de trabalho, iv) dificuldades e facilidades para conseguir o emprego, v) 

imagem da profissão, e vi) projectos futuros de trabalho.  

O acesso ao emprego no mercado normal de trabalho é um meio por 

excelência, para aceder a uma participação activa na comunidade e uma garantia 

de igualdade de direitos e oportunidades fundamentais. Mas as organizações 

socio-económicas e a crescente competitividade e globalização dos mercados 

potenciam a permanência de dinâmicas geradoras de situações marginalizantes e 

de exclusão social, que tendencialmente recaem sobre grupos que devido a 

situações adversas ou restritivas, de carácter socio-étnico-cultural, ou outras, se 

apresentam mais vulneráveis (Coelho, 2009 cit. in Coelho & Ornelas, 2010, 

p.465). 

Por outro lado, o mercado de trabalho é cada mais competitivo, sendo que 

um dos inúmeros benefícios da educação universitária é a capacidade de valorizar 

e realizar um melhor marketing do “Currículo”. Deste modo, a educação 

universitária pode conduzir a empregos especializados e a posições laborais que 

ofereçam mais benefícios e que contribuam para o bem-estar das pessoas (Coelho 

& Ornelas, 2010).  

A avaliação do trabalho requer o cumprimento de quatro funções: a 

primeira delas, económica, como fonte de satisfação das necessidades de 

sobrevivência do indivíduo. Em segundo lugar, duas ordens de funções sociais, 

como fonte de satisfação das necessidades de interacção, convivência e como 

fonte de status e prestígio. E, por fim, uma função psicológica fundamental, que 

diz respeito à qualidade como fonte de significação pessoal, de identidade, auto-

estima e auto-realização (Sverko & Vizek-Vidovic, 1995 cit. in Lassance, 2005). 

As diversas e complexas alterações, qualitativas e quantitativas, 

concebidas pela globalização, pelas tendências demográficas, pela revolução 

tecnológica (e necessidade de adaptação a mudanças) levaram o indivíduo a lidar 

cotidianamente com um ambiente geral de turbulência e imprevisibilidade, que 
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lhe exige uma adaptação permanente, bem como uma reflexão contínua sobre a 

definição e condução das suas metas pessoais e profissionais, de vida (Coimbra, 

Parada, & Imaginário, 2001, p.11). A preparação para o trabalho, tanto quanto o 

desempenho de papéis profissionais exige, neste contexto, uma grande 

disponibilidade para lidar com tarefas evolutivas muitas vezes imprevisíveis que 

são desencadeadas pelas mudanças nas condições e na estrutura do trabalho 

(Lassance, 2005). 

Um estudo realizado por Neiva (1996, p.220) indica que as dificuldades do 

mercado de trabalho afectam negativamente os estudantes universitários que se 

preparam para profissões cuja situação no mercado é desfavorável. A 

representação que os estudantes têm do futuro profissional tende a ser mais 

“pessimista”, pois estimam ter menos oportunidades de exercer a profissão logo 

após a conclusão do curso, prevêem mais tempo para se estabelecer na profissão 

e estimam uma menor probabilidade de encontrar um emprego na sua profissão. 

Constata-se, assim, que algumas das relações observadas com desempregados em 

diferentes estudos, também ocorrem com estudantes universitários sujeitos a 

possibilidades de vir a não encontrar emprego após a conclusão do curso. No 

entanto, no estudo de Neiva (1996, p.221), constatou-se que os estudantes 

universitários mostram-se mais decididos em encontrar um emprego, do que a 

população desempregada. Ou seja, estes resultados levam à suposição de que a 

preocupação destes estudantes com o futuro profissional os faça ingressar no 

mercado mais cedo, ou planear esta inserção como prioritária. Antecipando as 

dificuldades que vão encontrar e a possibilidade de desemprego, eles apresentam 

comportamentos que podem ajudá-los a enfrentar tais dificuldades ou dar-lhes 

algumas vantagens na dura concorrência do mercado. Dando como exemplo, 

entrar no mercado de trabalho como estagiário ou num cargo inferior e no 

momento da conclusão do curso ser reclassificado. É interessante constatar neste 

estudo, que, apesar dos estudantes terem consciência das dificuldades que vão 

enfrentar e terem tendência a visualizar um futuro profissional pessimista, eles 

mostram algumas reacções positivas. Os estudantes, mesmo prevendo 

dificuldades e reagindo negativamente a algumas situações, apresentam 

comportamentos que podem ser vistos como um esforço para enfrentar a situação 
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desfavorável à qual se vêm submetidos e uma tentativa de prevenir uma futura 

situação de desemprego. 

 

3.2. Inserção profissional 

Os autores Nicole-Drancourt e Roulleau-Berger (2002 cit. in Alves, 2007) 

referem que a expressão “inserção profissional” aparece pela primeira vez, no 

início dos anos setenta, em textos legislativos, mas todos os autores que discutem 

esta temática são unânimes em considerar que a designação “inserção” e, em 

particular, “inserção profissional” adquirem definitivamente visibilidade com o 

relatório elaborado por Bernard Schwartz, em 1981
22

. 

A primeira definição científica de inserção profissional é da autoria de 

Vincens (1981 cit. in Alves, 2007). Para este autor (Vincens, 1981 cit. in Alves, 

2007, p.70), a inserção corresponde a um período de procura de emprego, por 

parte de um agente económico que dispõe de uma informação imperfeita sobre as 

oportunidades de emprego. Este período tem início quando se verifica uma 

alteração na forma como o indivíduo utiliza o tempo: o tempo consagrado à 

procura de emprego passa a consumir uma parte importante do seu quotidiano. 

Para este economista, o comportamento de procura de emprego é um 

comportamento racional. É constituído por escolhas e estratégias orientadas pelo 

princípio da racionalidade, que variam em função das características individuais e 

das opressões impostas pelo contexto, e tem em vista a sequência de um objectivo 

definido no início da procura, mas que se pode modificar em função das 

características do sistema produtivo local, da passagem por dispositivos públicos 

de ajuda à procura de emprego. 

Vernières (1993 cit. in Alves, 2007, p.72) define inserção profissional 

como o processo através do qual um indivíduo, ou um grupo de indivíduos que 

nunca pertenceu à população activa, ocupa uma posição estabilizada no mercado 

                                                             
22 Trata-se de um relatório elaborado a pedido do Primeiro-Ministro francês da altura e intitulado 

“L’insertion sociale et professionnelle des jeunes”. A importância que é atribuída a este relatório 

resulta, fundamentalmente, do facto de Bernard Schwartz ter colocado a problemática da inserção 

profissional dos jovens num contexto mais alargado da sua inserção social, isto é, das condições 

sociais de entrada na vida adulta. Na sua perspectiva, o acesso dos jovens à vida económica não 

pode ser dissociado do acesso à vida social e cívica (Alves, 2007, p.64). 
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de emprego. A transição profissional é definida como um processo (Rose, 2002 

cit. in Alves, 2007, p.73), socialmente estruturado, porque nele intervêm vários 

actores como o Estado, as empresas e as redes sociais; singular, porque 

corresponde à autonomização de um período isolado na vida dos jovens, durante 

o qual mudam progressivamente de estatuto e de ocupação; complexo quer 

porque contempla elementos ligados à preparação para a entrada no trabalho 

(formação) e elementos relacionados com o exercício de uma actividade 

profissional quer porque a transição se faz acompanhar por uma diversidade de 

estatutos (aprendiz, estagiário, empregado, desempregado, formando...); longo, 

porque corresponde a um período cada vez mais dilatado no tempo; 

diversificado, porque contempla formas e ritmos muito variados, o que conduz 

mesmo o autor, nas suas últimas obras, a duvidar do carácter unitário da 

transição e a propor que dela se fale no plural. 

Charlot e Glasman (1998 cit. in Alves, 2007, p.83) referem que o diploma 

escolar assegura não só a entrada no mercado de trabalho, mas constitui-se, 

também, num elemento fundamental para determinar a posição que cada um irá 

ocupar numa estrutura profissional. A inserção corresponde, ao momento em que 

a articulação entre a formação inicial e o emprego ocorre, desenrolando-se sob o 

símbolo da adequação entre emprego-formação
23

 e da mobilidade social, mesmo 

que esta assuma uma dimensão meramente estrutural
24

. Estes autores afirmam que 

o tempo de entrada no mundo do trabalho transporta as marcas da precariedade, 

da instabilidade e da insegurança, mas transporta também, a responsabilização 

individual pelos sucessos e fracassos do processo de inserção profissional.  

O sexo é um dos atributos individuais a que os investigadores têm prestado 

mais atenção. De um modo geral, todos concordam que o género feminino se 

                                                             
23 A adequação entre emprego-formação é aqui entendida como a relação entre o nível de 

formação e o nível de emprego. Como Paul (1989) salienta, “pode dizer-se que a probabilidade de 

aceder a um certo nível de emprego é sempre mais forte para o nível de formação que lhe 
corresponde” mesmo sabendo que não existe um consenso na comunidade científica quanto a esta 

relação (Alves, 2007, p.83). 

24 A mobilidade estrutural é aquela que decorre de uma mudança profunda na estrutura 

profissional, na sequência de processos de crescimento económico, mas sem que existam 

mudanças nas posições relativas na estrutura social (Thélot, 1982 cit. in Alves, 2007). 
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debate com mais dificuldades no processo de inserção profissional (Marry, 1993, 

Grelet, 1997, Bonnal, Fleury, & Rochard, 1999, Lollivier, 2000, Eckert, 2002, 

Tessier, 2002), apesar de, como demonstram estudos de Eckert (2001) e Couppié, 

Epiphane e Fournier (1997), as diferenças relativamente ao género masculino 

diminuíram quando o nível de escolaridade aumenta (Alves, 2007, p.147). 

De todos os atributos individuais o diploma é, sem dúvida, aquele que 

mais influência a inserção profissional. Vários autores acreditam que quanto 

maior é o nível de qualificação académica, menor é o risco do desemprego e da 

precariedade (Pottier, 1992, Marry, 1992, Martinelli, Simon-Zarca, & Wequin, 

1999, Lollivier, 2000), e menor é também a probabilidade de passar por 

dispositivos de emprego-formação (Werquin, 1997), e da desvalorização salarial 

(Alves, 2007, p.148). 

Freyssenet (1996 cit. in Alves, 2007) refere que existem três tipos de 

mercado de trabalho no modo de inserção dos jovens, conforme fica patente no 

Quadro 8, que a seguir reproduzimos (Alves, 2007, p.155). 

Quadro 8. Modos de inserção dos jovens nos mercados de trabalho 

 Modos de transição formação-emprego 

Estatutos específicos Passagem directa 

Tipos 

de 

mercado 

de 
trabalho 

Profissional 

Sistema Dual e aprendizagem Recrutamento de 

diplomados e 

profissões 

regulamentadas 

Interno 

Dispositivos de inserção 

centrados sobre a aquisição de 

qualificações controladas pelos 
empresários 

Modelo de “emprego 

para a vida”; 

Recrutamento 
através de concurso 

Externo 

Dispositivos centrados sobre a 

aquisição de experiência 

profissional e/ou redução dos 

custos salariais 

Recrutamento sem 

experiência 

profissional exigida 

 

Fonte: Freyssenet (1996 cit. in Alves, 2007, p.155) 
 

Garona e Ryan (1989 cit. in Alves, 2007, p.157) são autores que têm 

analisado o impacto dos modos de funcionamento dos mercados de trabalho sobre 

a inserção profissional dos jovens, numa perspectiva transnacional, com base em 

dois critérios: “a regulação da inserção pelas instituições ou pelo mercado e os 

mecanismos de inclusão ou de exclusão dos jovens dos colectivos de trabalho”. 

Para estes autores (Garona & Ryan, 1989 cit. in Alves, 2007, p.175), existem três 

tipos principais de regulação de entrada dos jovens no mercado de trabalho: a 
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exclusão selectiva, a integração regulamentada e a regulação concorrencial. A 

exclusão selectiva afasta os jovens de determinados segmentos da estrutura de 

empregos que estão destinados aos trabalhadores com maior experiência 

profissional. A formação é adquirida no sistema de ensino-formação e os jovens 

estão confinados aos empregos nos mercados de trabalho secundário, onde 

adquirem a experiência necessária para poderem competir pelos empregos no 

mercado de trabalho primário, ou aos dispositivos públicos de emprego, como 

vários autores referem insistentemente. A integração regulamentada está 

associada a estratégias de recrutamento que recorrem à aprendizagem como uma 

forma de salvaguardar a concorrência entre trabalhadores adultos e jovens. Os 

jovens são aceites nos empregos “adultos”, mas como aprendizes e auferindo 

salários mais reduzidos. Na regulação concorrencial, as empresas optam pela 

mão-de-obra juvenil em virtude do seu reduzido custo imposto pelas leis de um 

mercado fortemente desregulamentado.  

A massificação do ensino superior trouxe consigo um crescimento, do 

número de licenciados. As razões que estão na origem do aumento da procura de 

formação de nível superior são várias. Uma das razões tem como fundamento a 

relação virtuosa entre o diploma do Ensino Superior e as elevadas recompensas 

simbólicas e materiais (Alves, 2007, p.216).  

O diploma do Ensino Superior continua a ser considerado, por muitos 

estudantes e respectivas famílias, como um passaporte para o emprego e um 

seguro contra o desemprego. Teichler (2000) defende que, apesar da diminuição, 

em termos absolutos, da rendibilidade individual do diploma do Ensino Superior, 

a atractividade, que este nível de ensino continua a exercer, se deve à deterioração 

do mercado de trabalho para todos aqueles que não possuem uma formação de 

nível superior. Teichler sustenta ainda (2000 cit. in Alves, 2007, p.217) que, para 

além dos aspectos que se prendem com o emprego e a carreira profissional, a 

formação de nível superior é também valorizada por desenvolver a capacidade de 

aprender, por permitir o enriquecimento cultural, por contribuir, para o 

desenvolvimento pessoal e social.  

É verdade que o mercado de trabalho dos licenciados é constituído pelos 

empregos mais qualificados, no entanto, ao contrário do que se verificava no 
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passado, nem todos os licenciados conseguem a ele aceder, quando terminam a 

sua formação académica. Na origem deste fenómeno, está o desajustamento entre 

o ritmo de produção dos diplomas e a evolução do mercado de emprego. Assim, 

vários autores referem o facto de, na maior parte dos países da União Europeia, o 

aumento do número de diplomados não ter sido acompanhado por um upgrading
25

 

da estrutura de emprego (Fuente, 1995, Hughes & O’Connell, 1995, Wielers & 

GlebbeeK, 1995, Grácio, 1997, Teichler, 2000, Paul & Murdoch, 2000 cit. in 

Alves, 2007, p.219). Confrontados com a diminuição de empregos adequados ao 

seu nível de formação, muitos licenciados aceitam empregos para os quais têm 

excesso de qualificações académicas.  

A inserção profissional dos diplomados do ensino superior é, actualmente, 

uma problemática que faz parte da agenda política, praticamente em todos os 

países industrializados. Portugal não foge a esta tendência e os últimos anos têm 

sido marcados pelo aumento de investigações, realizadas no quadro de diferentes 

Universidades, que se destinam a analisar os processos de inserção profissional 

dos respectivos licenciados. O retrato que estes estudos traçam é em tudo 

semelhante ao que se verifica nos restantes países da União Europeia. Os 

diplomados do Ensino Superior continuam a ter, mas em menor escala do que em 

anos anteriores, de uma situação favorável no mercado do trabalho. É verdade que 

a precariedade está mais difundida e a estabilidade demora mais tempo a chegar, 

mas as vantagens comparativas do diploma do Ensino Superior no mercado de 

trabalho, em geral, e nos processos de inserção profissional, em particular, 

continuam a ser inquestionáveis, quer em Portugal quer nos restantes países da 

União Europeia (Alves, 2007, p.229). 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Upgrade significa “actualização”. 
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Em suma, a saúde mental pode ser definida como um estado de bem-estar 

em que o indivíduo reconhece as suas competências, é capaz de lidar com o stress 

da vida do dia-a-dia, tem produtividade profissional, e ainda, contribui para a sua 

comunidade. Uribe e Castell (1984 cit. in Costa, 2004) referem que a saúde 

mental deixou de ser ausência de doença e de problemas mentais e passou a ser a 

percepção e consciência dos mesmos, e a possibilidade pessoal de os solucionar, 

de os modificar, e de intervir sobre eles. 

Os sintomas manifestados pela pessoa, não são mais do que uma forma 

inconsciente de dar respostas a determinado(s) stressor(es). O indivíduo, quando 

exposto a determinado factor de stress, pode sentir limitações ou incapacidades 

relativamente ao seu funcionamento social, ocupacional ou académico. O stress 

pode ser entendido como uma reacção intensa do organismo a qualquer evento 

bom ou mau que altere a vida do indivíduo. Essa reacção encontra-se, geralmente, 

relacionada com a necessidade de adaptação exigida ao indivíduo em momentos 

de mudança (O’Brien, 2002 cit. in Claudino & Cordeiro, 2006). 

Em tempos remotos pensava-se que a depressão como a ansiedade não 

faziam parte das patologias que afectavam os jovens, mas com o avançar das 

várias ciências humanas o contrário foi fácil de provar, de facto estas patologias 

fazem parte dos problemas vivenciais deste referido grupo de indivíduos. 

Actualmente, sabemos que os jovens adolescentes/adultos são tão passíveis à 

ansiedade e depressão quanto os adultos, e estes distúrbios devem ser encarados 

com seriedade e compreensão pois nesta idade todos os sentimentos e emoções 

tomam grandes proporções. A depressão pode interferir de maneira significativa 

na vida diária, nas relações sociais e no bem-estar geral do adolescente ou jovem 

adulto. Neste contexto, o estudante do Ensino Superior depara-se com inúmeras 

situações potenciadoras de stress o que poderá suscitar no aluno distúrbios 

emocionais como a ansiedade ou a depressão, promovendo consequências sobre o 

rendimento académico, o isolamento e o bem-estar emocional. 

No entanto, o suporte social é uma variável capaz de reduzir estados 

emocionais negativos, tais como a depressão e a ansiedade. Como referem vários 

estudos (Paterson, Field, & Pryor, 1994, Valery, O’Connor, & Jennings, 1997, 

Meeus, 1999, Peixoto, 2003 cit. in Costa, 2004), os pais e a família são uma 
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importante fonte de suporte. O apoio social está directamente relacionado ao 

suporte emocional, ou seja, às relações de afectividade ou de cuidados e atenções, 

fornecido pela família, no qual faz o indivíduo sentir-se amado, cuidado e seguro, 

contribuindo para a sensação de coerência e controle sobre a sua vida. 

Quando falamos em saúde mental, temos de falar obrigatoriamente em 

género. Assim, Rabasquinho e Pereira (2007, p.441) realizaram um estudo sobre 

género e saúde mental, e no que se refere à variável género, os resultados obtidos 

foram igualmente ao encontro dos de outros autores, apesar de haver muitas 

contradições entre os mesmos. Ou seja, algumas propostas explicam diferentes 

prevalências/incidências por género, enquanto outras justificam não ser o género a 

variável a afectar as taxas de perturbações mentais, antes, explicam os resultados 

obtidos por perturbações específicas, e estas sim, revelando diferenças de género. 

A crise financeira, económica e social global atingiu profundamente a 

economia portuguesa, o emprego e as relações laborais e, de acordo com todas as 

previsões internacionais, é quase certo que continuará a fazê-lo nos próximos 

anos. A evolução da economia portuguesa em 2012 e 2013 decorre num contexto 

de restritividade das condições monetárias e financeiras e de manutenção da 

orientação contraccionista da política orçamental (Banco de Portugal, 2012). 

Neste cenário, observou-se um agravamento da posição cíclica da economia 

portuguesa, caracterizada por uma diminuição do produto e por um significativo 

aumento do desemprego. Decorrente desta situação, ocorre um aumento dos 

trabalhadores desempregados e na emigração de jovens qualificados. 

A realidade do desemprego é incontornável nas sociedades 

contemporâneas. O desemprego é uma manifestação das transformações globais 

que têm ocorrido no mundo do trabalho, sobretudo nas últimas três décadas, à 

semelhança, aliás, da precariedade profissional, com consequências em vários 

domínios e escalas (Beck, 2000 cit. in Caleiras, 2011).  

Actualmente, Portugal está a passar por uma transformação histórica ao 

nível económico. Neste contexto, a redução dos níveis de emprego é uma grande 

preocupação. Em Portugal, já existe o desemprego em massa, observando-se a 

substituição de empregos formais por trabalhos temporários. De acordo com as 
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actuais projecções (Banco de Portugal, 2013, p.71), a actividade económica 

deverá apresentar uma nova contracção em 2013 e consequente em 2014. 

Desta forma, o trabalho cumpre um conjunto de importantes funções para 

o indivíduo, serve como forma de definição da identidade quer interna quer 

externa, constitui um meio de interacção com o mundo, um possível campo para a 

demonstração da excelência do indivíduo, um meio de realização de interesses e 

um meio de obter benefícios económicos (Hoyt, 2001 cit. in Königstedt, 2008). 

Além destas necessidades, Castro e Pego (2000 cit. in Cruz, 2009, p.24) 

consideram que a pertença a uma organização laboral poderá ser ainda mais 

importante para os licenciados. Os licenciados desenvolvem expectativas 

vocacionais mais elevadas e, por isso aquando de uma situação de não integração 

profissional, estes são alvo de impactos psicossociais, pois vivemos num cenário 

social indelevelmente marcado pela contínua aceleração da velocidade de 

mudança na paisagem profissional, no qual a persistente instabilidade profissional 

gera nos jovens a amarga sensação de não saberem o que fazer com tanta 

escolaridade e/ou qualificações disponíveis. 

O emprego tem nos dias de hoje, uma função integradora e concretizante 

da personalidade individual, visto que é valorizado ao ponto de se tornar um papel 

central na vida dos indivíduos, então, é de acreditar que o desemprego afectará de 

algum modo o bem-estar subjectivo destes. É importante constatar que a situação 

de desemprego entre os jovens traz consequências negativas no que concerne à 

sua saúde. Sarriera e Verdin (1996 cit. in Coelho & Aquino, 2009, p.280) referem 

que os jovens desempregados apresentam menor nível de bem-estar psicológico, 

devido a um sentimento de “vazio” e impotência frente às dificuldades de 

inserção no mercado de trabalho que os desmotiva para obterem atitudes mais 

assertivas e perseverantes na busca de actividades laborais. Constata-se, então, 

que a vivência do desemprego pode trazer um nível de sofrimento aos jovens e ter 

influências na sua saúde, além de afectar a própria construção da identidade 

laboral. 

Neste contexto, a empregabilidade é um factor de extrema importância, 

principalmente quando falamos no Ensino Superior. Marosini (2001 cit. in 

Campos, 2006) refere que a empregabilidade é a probabilidade do estudante 
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universitário apresentar qualidades que os empregadores antecipam como 

necessárias para o futuro funcionamento afectivo da sua organização. Ou seja, a 

empregabilidade não seria, apenas fornecer capacidades de emprego, mas também 

o desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva no processo de aprendizagem, 

permitindo ao aluno sair melhor preparado para a realidade de trabalho/emprego. 

As instituições universitárias devem-se articular com o mundo da 

economia, da indústria e da tecnologia, de forma a se aproximarem do mercado do 

trabalho e do emprego, garantindo formações mais ajustadas às necessidades. 

Desta forma, a Universidade deve reorganizar, diversificar e flexibilizar a sua 

oferta educativa, para poder dar resposta não só às necessidades de uma sociedade 

mais exigente e competitiva, mas também oferecer uma formação de qualidade a 

todos (Silva, 2008). Neste sentido, vários autores preconizam a necessidade de 

uma maior ligação da Universidade ao mercado de trabalho, destacando a 

relevância de uma atitude de maior abertura à penetração do espírito empresarial, 

no sentido de uma “mobilidade unívoca” entre universidade e empresa (Simão, 

Santos, & Costa, 2001 cit. in Carvalho, 2012, p.5). 

A frequência do Ensino Superior constitui para a maioria dos estudantes, 

uma oportunidade de promoção das suas competências transversais, tanto a nível 

comportamental e de atitudes, como a nível pessoal e social, para além da 

possibilidade de acesso a uma formação científica e profissional especializada. 

Assim, a promoção de uma boa saúde mental e de um adequado desenvolvimento 

de competências, vai permitir ajudar o indivíduo a lidar com os problemas 

pessoais, académicos, sociais e profissionais que se lhe colocam tanto na fase de 

entrada e permanência no Ensino Superior, como na etapa de transição para o 

mercado de trabalho (Seco et al., 2009). No momento actual, a maioria dos jovens 

frustram-se nas suas expectativas de ingresso e de estabilidade rápida no mercado 

de trabalho após o término dos estudos universitários. É verdade que o mercado 

de trabalho dos licenciados é constituído pelos empregos mais qualificados, no 

entanto, ao contrário do que se verificava no passado, devido principalmente à 

situação económica do país, nem todos os licenciados conseguem a ele aceder, 

quando terminam a sua formação académica.  
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1 Fundamentação da Investigação 

As incertezas sobre a economia actual e a consequente crise social, as 

taxas de desemprego são uma realidade. O problema do desemprego é 

extremamente complexo, a começar pelas explicações para o surgimento deste 

fenómeno. A avaliação organizacional deve ter em conta as características 

individuais de cada um dos indivíduos, a formação profissional, a deslocação 

geográfica, a mudança de profissão, a continuação dos estudos ou a ausência 

deles. Para além da possibilidade de acesso a uma formação científica e 

profissional especializada, a frequência do Ensino Superior constitui também, 

para uma grande parte dos estudantes, uma oportunidade de promoção das suas 

competências transversais, tanto a nível comportamental e de atitudes, como a 

nível pessoal e social (Seco et al., 2009). 

A escolha do tema está também relacionado com o facto de o desemprego 

e as suas consequências na saúde mental, terem ao longo dos anos, pouco espaço 

no debate da Psicologia Clínica, no entanto, a manifestação cada vez mais intensa 

e frequente dos fenómenos psicológicos que advém do desemprego (depressão, 

baixa auto-estima, relações familiares degradadas, entre outras), sugere a 

necessidade de uma actuação directa desta ciência 

Esta etapa da investigação científica consiste em aperfeiçoar e estruturar 

convencionalmente a ideia concebida para a pesquisa. Sob o ponto de vista 

metodológico, esta fase é essencial uma vez que um problema bem formulado 

está, em parte, resolvido (Sampieri, 2006 cit. in Jerónimo, 2010). 

 

1.1. Objectivos da Investigação 

O presente estudo descreve as características e analisa as relações entre 

saúde mental e as expectativas dos estudantes face ao conseguir ou não um 

emprego futuro. 

Todos os estudos devem ter um determinado objectivo para saber o que se 

procura e o que se deve alcançar, podendo este objectivo ser intrínseco ou 

extrínseco, teórico ou prático, geral ou específico (Cruz, 2009, p.99). 
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Desenvolveremos, seguidamente, esses objectivos, tentando clarificar em quais se 

centra a investigação. 

O objectivo geral desta investigação é verificar a relação entre as 

variáveis (sexo, idade, nível de escolaridade, residência habitacional, situação face 

ao trabalho) e a sintomatologia psicopatológica, o distress e o bem-estar 

psicológico nos estudantes do Ensino Superior, e a relação destes face às 

expectativas individuais no que diz respeito a conseguir ou não um emprego 

futuro: analisar a saúde mental nos estudantes portugueses do ensino superior 

face à transição para o mercado de trabalho. 

De modo a corresponder ao que delineámos, desdobrámos este objectivo 

geral em dois objectivos específicos que esquematizam, em nosso entender, aquilo 

que exigimos como meta do trabalho de investigação e que, em simultâneo, 

serviram também como orientação para a condução deste trabalho. Assim, 

destacamos os objectivos específicos, para a amostra seleccionada, que são os 

seguintes: 

1) Identificar e verificar as variações relacionáveis com o sexo, bem como com a 

idade, nível de escolaridade e situação face ao trabalho, na sintomatologia 

psicopatológica, no distress e no bem-estar psicológico nos estudantes 

universitários. 

2) Estudar o tipo de relação existente entre a saúde mental e os sintomas 

psicopatológicos com o desânimo face à transição para o Mercado de Trabalho. 

 

1.2. Hipóteses de Investigação 

O desenho de investigação permite-nos delinear um caminho, o qual 

devemos seguir ao longo do estudo. O mapa conceptual consiste na representação 

gráfica das variáveis que compõem a questão inicial e as relações que se 

pretendem investigar entre estas. Da interacção entre as variáveis representadas, 

decorre o estabelecimento de um conjunto de proposições para a presente 

investigação, em forma de hipóteses. Os grupos de variáveis a contemplar no 

estudo, estão representadas na Figura 1. 
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Partimos do pressuposto de que a saúde mental dos estudantes do Ensino 

Superior é influenciada por um conjunto de factores relativos às suas 

características sociodemográficas, a características da área de formação superior 

que frequentam, assim como se encontra associada às características do mercado 

de trabalho/economia actual. Estes pressupostos, fundamentados na literatura 

revista e em convicções relacionadas com os trajectos por nós traçados, 

orientaram a formulação das hipóteses que se apresentam seguidamente: 

Hipótese 1: Existem diferenças de sexo e de idade dos sujeitos relativamente à 

saúde mental 

Hipótese 2: Os sujeitos com a habilitação de Mestrado apresentam melhor saúde 

mental face aos com Licenciatura 

Hipótese 3: Os sujeitos que habitam fora da sua residência habitacional 

apresentam menor índice de saúde mental 

Hipótese 4: Os indivíduos que trabalham apresentam menor índice de distress, 

logo uma melhor saúde mental 

Hipótese 5: Os indivíduos com Licenciatura apresentam um maior desânimo face 

a procura de emprego e um menor índice de saúde mental 

Hipótese 6: O desânimo face à procura de emprego é inversamente proporcional 

ao índice de sintomas psicopatológicos 

Figura 1. Representação gráfica do mapa conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

Saúde Mental dos 

Estudantes 

Universitários 

Portugueses 

Características Sociodemográficas dos 

Estudantes Universitários Portugueses: 

 Sexo 

 Idade 

 Nível de escolaridade 

 Residência habitacional 

 Situação face ao trabalho 

 Saúde Mental (MHI): 

Distress e Bem-estar Psicológico 

 Dimensões primárias de psicopatologia 

(BSI) e índices psicopatológicos 

 Desânimo face ao emprego (JHS) 

Transição para o 

Mercado de Trabalho  
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Hipótese 7: O desânimo face à procura de emprego influência o distress e o bem-

estar psicológico 

 

2. Instrumentos de acesso aos dados da nossa investigação 

2.1. Tipo de estudo 

Seguindo uma metodologia de investigação quantitativa, o presente estudo 

obedece a um desenho não experimental, também designado por estudo 

descritivo ou de observação e correlacional, visto que não existe manipulação de 

variáveis independentes nem estabelecimento de causalidades, mas sim a 

descrição dos fenómenos e análise de relações entre as variáveis em estudo 

(Ribeiro, 1999). 

 

2.2. Amostra da investigação  

A população em estudo é constituída por alunos inscritos no 3º ano das 

Licenciaturas, alunos que se encontrem a realizar Mestrado Integrado em 

Bolonha, e/ou em Doutoramento, ou seja, alunos potencialmente finalistas dos 

cursos de base, em diferentes Estabelecimentos de Ensino Superior Português no 

ano lectivo 2011/2012. 

 

2.3. Características da amostra 

A questão da escolha da parte que vai representar o todo é sempre um dos 

problemas mais delicados a resolver quando, em investigação, se utiliza o método 

de medida ou análise extensiva.  

A primeira questão que se nos colocou, em termos de operacionalização da 

pesquisa, foi a de saber como constituir a nossa amostra de estudantes do Ensino 

Superior. A opção que fizemos foi a de determinar a amostra a partir de uma 

população de estudantes de diferentes estabelecimentos de ensino em Portugal. 

Para obtermos a amostra, que pretendíamos representativa de alunos inscritos no 

3º ano das Licenciaturas, alunos que se encontrem a realizar Mestrado Integrado 

em Bolonha, e/ou em Doutoramento, seleccionámos 302 alunos. 
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O universo que se considerou foi de duas Universidades Portuguesas 

(Universidade de Coimbra e a Universidade do Algarve) e três Institutos 

Superiores (Instituto de Estudos Superiores de Fafe, Escola Superior de Educação 

de Coimbra e Escola Superior de Educação Almeida Garrett), que é o universo 

para a totalidade deste estudo. Deste universo, seleccionámos cinco, tendo em 

conta a distribuição geográfica dos mesmos, nomeadamente a localização 

Norte/Sul, procurando-se fundamentalmente um equilíbrio que reflectisse a 

realidade nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da Figura 2, podemos observar que foram seleccionados cinco 

Estabelecimentos de Ensino Superior. O círculo indica os que foram 

seleccionados: 

- Instituto de Estudos Superiores de Fafe (Distrito de Braga);  

- Universidade de Coimbra (Distrito de Coimbra); 

- Escola Superior de Educação de Coimbra (Distrito de Coimbra); 

- Escola Superior de Educação Almeida Garrett (Distrito de Lisboa); 

- Universidade do Algarve (Distrito de Faro). 

Figura 2. Mapa dos estabelecimentos de Ensino 

Superior relativas à população considerada 
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Seleccionados os estabelecimentos de Ensino Superior sobre as quais 

pretendíamos fazer incidir os instrumentos, passámos à selecção da amostra. Para 

tal, considerou-se uma amostra constituída por alunos inscritos no 3º ano das 

Licenciaturas, alunos que se encontrem a realizar Mestrados Integrados em 

Bolonha e/ou Doutoramento, no ano lectivo 2011/2012.  

 

2.4. Recolha de informação 

Tendo sido apresentado o pedido de autorização para a recolha de dados de 

investigação nos diferentes estabelecimentos de Ensino Superior (Instituto de 

Estudos Superiores de Fafe, Universidade de Coimbra, Escola Superior de 

Educação de Coimbra, Escola Superior de Educação Almeida Garrett e 

Universidade do Algarve) durante os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e 

Maio de 2012, estes, foram obtidos simultaneamente ao longo destes meses. Este 

pedido de colaboração e autorização da recolha de dados foi realizada junto dos 

Presidentes do Concelho Executivo das diferentes Instituições do Ensino Superior 

e dos alunos. 

A recolha de dados foi efectuada pela investigadora nos referidos 

estabelecimentos de Ensino Superior. Foi pedido a colaboração voluntária dos 

estudantes antes da administração dos instrumentos de recolha de dados. Desta 

forma, todos os participantes deste estudo são voluntários e foram informados 

acerca dos objectivos da investigação em curso e garantida a confidencialidade. 

Os dados foram recolhidos tendo como único destino a construção da base de 

dados para esta investigação. Em todo o processo esteve presente o princípio da 

não maleficiência. 

Os benefícios esperados decorrem dos resultados do estudo, da sua 

divulgação, assim como da adopção das suas recomendações. Com o presente 

estudo pretende-se contribuir para uma maior leitura da saúde mental desta 

população aquando da transição para o mercado de trabalho. 
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2.5. Instrumentos de recolha de dados 

Esta investigação pretende estudar uma amostra da população portuguesa 

de estudantes do Ensino Superior. Foi utilizado um conjunto de quatro 

instrumentos estandardizados de recolha de dados. Segue-se a sua breve 

apresentação de acordo com o objectivo a cumprir. Para a descrição das principais 

características da amostra foi utilizado um “Questionário Sociodemográfico” (cf. 

Anexo 1) ao estudante. 

 A avaliação da saúde mental foi efectuada com base em dois instrumentos 

distintos: as versões portuguesas do Mental Health Inventory (MHI) (Ribeiro, 

2001) (cf. Anexo 2) e do Brief Symptom Inventory (BSI) (Canavarro, 1995, 1999) 

(cf. Anexo 3). O primeiro foi seleccionado por apresentar uma dimensão positiva 

(bem-estar psicológico, estado de saúde mental positivo) e outra negativa (distress 

psicológico, estado de saúde mental negativo). A selecção do segundo 

instrumento deve-se ao facto de este, caracterizar a principal sintomatologia (o 

indivíduo classifica o grau em que cada problema ou sintoma apresentado o 

afectou durante a última semana). 

 A avaliação para medir as expectativas no que diz respeito a conseguir ou 

não um emprego no futuro, foi efectuada através do Job Hopelessness Scale (JHS) 

(cf. Anexo 4). Este instrumento está traduzido para português, no entanto carece 

de uma validade e fiabilidade para a população portuguesa. 

 

1.5.1. Questionário Sociodemográfico 

 Este questionário foi elaborado com vista à recolha de dados de 

identificação e caracterização sociodemográfica e informação relativa à situação 

do contexto no Ensino Superior de cada aluno. As variáveis contempladas foram: 

sexo, idade, estado civil, nome da instituição, curso, ano que frequenta no curso, 

opção de entrada na instituição de ensino, opção de entrada no curso e eventual 

saída de casa dos pais. Contempla ainda variáveis relativas ao contexto 

profissional de cada indivíduo na data de preenchimento do questionário. 
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1.5.2. BSI - Brief Sympton Inventory 

O Inventário de Sintomas Psicopatológicos (Canavarro, 1999) é a versão 

Portuguesa do Brief Symptom Inventory (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 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 (itens 2, 7, 23, 29, 30, 33, 37): 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 mediação autonómica, e dores localizadas na 

musculatura, bem como outros equivalentes da ansiedade; 

- Obsessões/Compulsões (itens 5, 15, 26, 27, 32 e 36): 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 (itens 20, 21, 22 e 42): 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 (itens 9, 16, 17, 18, 35 e 50): esta dimensão inclui a sintomatologia 

da depressão clínica: sintomas de afecto e humor disfórico, perda de energia vital, 

falta de motivação e de interesse pela vida; 
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- Ansiedade (itens 1, 12, 19, 38, 45 e 49): 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 (itens 6, 13, 40, 41 e 46): esta dimensão inclui pensamentos, 

emoções e comportamentos característicos do estado afectivo negativo da cólera; 

- Ansiedade Fóbica (itens 8, 28, 31, 43 e 47): 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 (itens 4, 10, 24, 48 e 51): 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 (itens 3, 14, 34, 44 e 53): 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. 

O Quadro 9 e o Quadro 10, estrutura os itens que constituem o BSI 

distribuídos pelas dimensões consideradas. 

Quadro 9. Descrição e cotação dos itens e dimensões do BSI 

Dimensão 
n.º 

Itens 

Descrição dos Itens 

 

Variação da 

Cotação de 

cada item 

Somatização 

(BSIS) 
7 

2. Desmaios ou tonturas 

7. Dores sobre o coração ou no peito 

23. Vontade de vomitar ou mal estar do estômago 

29. Sensação de que lhe falta o ar 

30. Calafrios ou afrontamentos 

33. Sensação de anestesia (encortiçamento ou 

formigueiro) no corpo 

37. Falta de forças em partes do corpo 

Cada item 

De 0 a 4 

 

Obsessões- 

Compulsões 

(BSIOC) 

 

6 

5. Dificuldade em se lembrar de coisas passadas 

ou recentes 
15. Dificuldade em fazer qualquer trabalho 

26. Sentir necessidade de verificar várias vezes o 

que faz 

27. Dificuldade em tomar decisões 

 

 
Cada item 

De 0 a 4 
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32. Sensação de vazio na cabeça 

36. Ter dificuldade em se concentrar 

Sensibilidade 

Interpessoal 

(BSISI) 

 

4 

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 

42. Sentir-se embaraçado junto de outras pessoas 

Cada item 

De 0 a 4 

 

Depressão 

(BSID) 

 

6 

9. Pensamento de acabar com a vida 

16. Sentir-se sozinho 

17. Sentir-se triste 
18. Não ter interesse por nada 

35. Sentir-se sem esperança perante o futuro 

50. Sentir que não tem valor 

Cada item 
De 0 a 4 

 

Ansiedade 

(BSIA) 

 

6 

1. Nervosismo ou tensão interior 

12. Ter um medo súbito sem razão para isso 

19. Sentir-se atemorizado 

38. Sentir-se em estado de tensão ou aflição 

45. Ter ataques de terror ou pânico 

49. Sentir-se tão desassossegado que não 

consegue manter-se sentado quieto 

Cada item 

De 0 a 4 

 

Hostilidade 

(BSIH) 
5 

6. Aborrecer-se ou irritar-se facilmente 
13. Ter impulsos que não se podem controlar 

40. Ter impulsos de bater, ofender ou ferir alguém 

41. Ter vontade de destruir ou partir coisas 

46. Entrar facilmente em discussão 

Cada item 

De 0 a 4 

 

Ansiedade 

Fóbica 

(BSIAF) 

5 

8. Medo na rua ou praças públicas 

28. Medo de viajar de autocarro, de comboio ou 

de metro 

31. Ter de evitar certas coisas, lugares ou 

actividades por lhe causarem medo 

43. Sentir-se mal no meio das multidões como 

lojas, cinema ou assembleias 
47. Sentir-se nervoso quando tem que ficar 

sozinho 

Cada item 

De 0 a 4 

 

Ideação 

Paranóide 

(BSIIP) 

 

5 

4. Ter a ideia que os outros são culpados pela 

maioria dos seus problemas 

10. Sentir que não pode confiar na maioria das 

pessoas 

24. Impressão de que os outros o costumam 

observar ou falar de si 

48. Sentir que as outras pessoas não dão o devido 

valor ao seu trabalho ou às suas capacidades 

51. A impressão que, se deixasse, as outras 

pessoas se aproveitariam de si 

Cada item 

De 0 a 4 

 

Psicoticismo 

(BSIP) 

 

5 

3. Ter a impressão que as outras pessoas podem 

controlar os seus pensamentos 

14. Sentir-se sozinho mesmo quando está com 

mais pessoas 

34. Ter a ideia que deveria ser castigado pelos 

seus pecados 

44. Grande dificuldade em sentir-se “próximo” de 

outra pessoa 

53. Ter a impressão que alguma coisa não regula 

bem na sua cabeça 

Cada item 

De 0 a 4 

O cálculo de cada dimensão consiste no somatório dos itens respectivos dividido pelo número 

de itens da dimensão. 
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Quadro 10. Descrição e cálculo dos índices do BSI 

Índice Descrição Cálculo 

Índice Geral de 

Sintomas 

(IGS) 

Intensidade dos sintomas 

psicopatológicos 

O cálculo do IGS obtém-se através 

da soma das pontuações de todos os 

itens, sendo depois dividida pelo 

número total de respostas (sendo 53 

no caso de não existirem respostas 

em branco). 

Total de Sintomas 

Positivos 

(TSP) 

Número de sintomas 

assinalados 

 

O TSP refere-se à contagem do 

número de itens assinalados com 

uma resposta positiva, ou seja, 

maior do que zero. 

Índice de Sintomas 

Positivos 

(ISP) 

Combina a intensidade da 
sintomatologia e o número 

de sintomas presentes 

O ISP calcula-se pela divisão da 
soma de todos os itens pelo TSP. 

 
 

Segundo Canavarro (1999), os itens 11, 25, 39 e 52 não pertencem 

univocamente a nenhuma das dimensões e poderiam ser excluídos. No entanto, 

devido à sua relevância clínica são considerados nas pontuações dos três índices 

globais. Estes índices gerais designam-se por: Índice Geral de Sintomas (IGS), o 

qual tem em consideração o número de sintomas psicopatológicos e a sua 

intensidade; Total de Sintomas Positivos (TSP), reflectindo o número de sintomas 

assinalados com resposta positiva e, por fim, o Índice de Sintomas Positivos (ISP) 

que combina a intensidade da sintomatologia com o número de sintomas 

presentes. 

Através do estudo de adaptação à população portuguesa (Canavarro, 

1999), confirma-se as boas características psicométricas deste instrumento, 

permitindo assim a sua utilização. No estudo de adaptação para a população 

portuguesa, a autora indica, relativamente à fidedignidade da escala, que as 

dimensões de psicopatologia apresentam valores de Alfa de Cronbach entre 0,7 e 

0,8 (excepto o psicoticismo e a ansiedade fóbica que têm valores inferiores a esse 

intervalo). A estabilidade temporal do BSI é referida como boa, dados os valores 

das correlações encontrados (entre 0,6 e 0,8, à excepção do ISP, com 0,4). As 

correlações entre os itens e a nota global revelaram-se todas estatisticamente 

significativas (p<0,001) (Guadalupe, 2008, p.181). 
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Fidedignidade do BSI 

 Na avaliação da fidedignidade do BSI, foram utilizados os valores da 

adaptação do instrumento para a população portuguesa. Assim, procedemos a um 

processo de avaliação na nossa amostra tanto para a totalidade da escala como 

para as dimensões (escalas de sintomatologia primária) e índices. Assim, os 

valores de Alfa de Cronbach apontam para uma elevada consistência interna do 

BSI (0,965) (Quadro 11).  

Quadro 11. Avaliação da fidedignidade do BSI e das dimensões do BSI 

Avaliação da fidedignidade do BSI 

n.º de itens 53 (n=302) 

Coeficiente Alfa de Cronbach 0,965 

Guttman Split-half 0,933 

Correlation between forms (Correlação entre a 

1ª e a 2ª metade) 

0,876 

Equal-length Spearman-Brown (metade-

metade) 

0,934 

Unequal-length Spearman-Brown 0,934 
Alfa Parte 1 (27 itens) 0,930 

Alfa Parte 2 (26 itens) 0,940 

 Média Variância Desvio padrão 

Alfa Parte 1 (27 

itens) 

44,76 156,539 12,512 

Alfa Parte 2 (26 

itens) 

40,97 143,621 11,984 

Escala (53 itens) 85,74 562,745 23,722 

Avaliação da fidedignidade das dimensões do BSI 

Escala de Sintomatologia Primária n.º de itens Alfa de Cronbach 

Somatização (BSIS) 7 0,946 

Obsessões-Compulsões (BSIOC) 6 0,940 

Sensibilidade Interpessoal (BSISI) 4 0,940 
Depressão (BSID) 6 0,940 

Ansiedade (BSIA) 6 0,941 

Hostilidade (BSIH) 5 0,945 

Ansiedade Fóbica (BSIAF) 5 0,945 

Ideação Paranóide (BSIIP) 5 0,945 

Psicoticismo (BSIP) 5 0,939 

Avaliação da fidedignidade dos Índices do BSI 

Escala de Índices Alfa de Cronbach 

IGS (Índice Geral de Sintomas) 0,369 

TSP (Total de Sintomas Positivos) 0,998 

ISP (Índice de Sintomas Positivos) 0,423 
 

 Sendo um inventário multidimensional, interessa-nos determinar a 

consistência interna para as nove escalas de sintomatologia primária que engloba. 

Na sua totalidade, os valores do coeficiente Alfa de Cronbach apontam para uma 

óptima consistência interna, encontrando-se os valores em 0,90. Os valores de 

Alfa de Cronbach para cada uma das escalas, Somatização (0,946), Obsessões-
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Compulsões (0,940), Sensibilidade Interpessoal (0,940), Depressão (0,940), 

Ansiedade (0,941), Hostilidade (0,945), Ansiedade Fóbica (0,945), Ideação 

Paranóide (0,945) e Psicoticismo (0,939) são superiores aos valores obtidos para o 

estudo de adaptação para a população portuguesa.  

 

Normalidade do BSI 

 A distribuição das pontuações do Índice Geral de Sintomas do BSI e do 

Índice de Sintomas Positivos rejeitam a normalidade, registando-se seis outliers 

(observação 152, 168, 179, 185 e 186), isto é, há 6 sujeitos com observações 

extremadas moderadas, marcadas com um círculo nos Gráficos 1 e 2 (cf. Anexo 

5). 

 É de assinalar que o Índice Total de Sintomas Positivos apresenta um valor 

de assimetria (skewness) negativo. Ou seja, este índice reflecte níveis de 

intensidade psicopatológicos muito baixos, sendo esta distribuição enviesada à 

esquerda (sk=-1,960; e=0,141). Já os dois restantes índices, IGS (sk=0,761; 

e=0,141) e ISP (sk=0,843; e=0,141), apresentam valores de assimetria muito 

razoáveis, reflectindo níveis de intensidade psicopatológica altos sendo a 

distribuição enviesada à direita. 

 

Validade do BSI  

 Tendo em conta as correlações mais elevadas, podemos verificar 

associações predominantes entre as dimensões de sintomatologia primária, das 

quais destacamos: a somatização encontra-se associada à ansiedade (r=0,763) e à 

ansiedade fóbica (r=0,768); as obsessões-compulsões à depressão (r=0,809), à 

ansiedade (r=0,732), à ideação paranóide (r=0,733) e ao psicoticismo (r=0,784); a 

sensibilidade interpessoal à depressão (r=0,814), à ansiedade (r=0,734), à ideação 

paranóide (r=0,740) e ao psicoticismo (r=0,776); a depressão à ansiedade 

(r=0,738), à ideação paranóide (r=0,726) e ao psicoticismo (r=0,797); a ansiedade 

liga-se fortemente a 6 das 9 dimensões, associando-se de forma menos relevante 

apenas à hostilidade e ideação paranóide; a hostilidade liga-se de forma igualitária 

com todas as dimensões, com excepção da ideação paranóide; a ansiedade fóbica 

à somatização (r=0,768) e à ansiedade (r=0,763); a ideação paranóide às 
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obsessões-compulsões (r=0,733), à sensibilidade interpessoal (r=0,740), à 

depressão (r=0,726) e ao psicoticismo (r=0,702); e o ao psicoticismo liga-se 

fortemente a 6 das 9 dimensões, associando-se de forma menos relevante apenas à 

hostilidade e à somatização (Quadro 12).  

Quadro 12. Matriz de correlação entre as sub-escalas e índices do BSI 

 BSI

S 

BSI 

OC 

BSI

SI 

BSI 

D 

BSI 

A 

BSI 

H 

BSI 

AF 

BSI 

IP 

BSI

P 

IGS TSP ISP 

BSIS 1,0            

BSIOC ,637 1,0           

BSISI ,575 ,752 1,0          

BSID ,572 ,809 ,814 1,0         

BSIA ,763 ,732 ,734 ,738 1,0        

BSIH ,665 ,656 ,657 ,643 ,667 1,0       

BSIAF ,768 ,606 ,649 ,653 ,716 ,647 1,0      

BSIIP ,471 ,733 ,740 ,726 ,625 ,577 ,532 1,0     

BSIP ,639 ,784 ,776 ,797 ,774 ,657 ,717 ,702 1,0    
IGS ,790 ,888 ,873 ,895 ,881 ,801 ,806 ,802 ,890 1,0   

TSP ,485 ,467 ,380 ,416 ,436 ,443 ,515 ,474 ,485 ,530 1,0  

ISP ,770 ,888 ,874 ,899 ,878 ,788 ,781 ,792 ,882 ,997 ,461 1,0 

Nota: Todas as correlações são significativas ao nível de 0,01 (0,000). 

 

1.5.3. MHI – Mental Health Inventory 

O Mental Health Inventory (MHI) tem como objectivo avaliar 

epidemiologicamente a saúde mental nas suas dimensões positivas e negativas 

(Guadalupe, 2008, p.172). Este instrumento começou a ser desenvolvido em 1975 

como uma medida destinada a avaliar o distress psicológico e o bem-estar na 

população em geral e não somente nas pessoas com doença mental. Foi um dos 

instrumentos desenvolvidos para o Rand Health Insurance Experiment, um 

trabalho de campo desenhado para avaliar a saúde da população em geral. O MHI 

foca sintomas psicológicos de humor e ansiedade e de perda de controlo sobre os 

sentimentos, pensamentos e comportamentos. A adaptação portuguesa é de José 

Luís Pais Ribeiro (2001).  

O MHI é um questionário de auto-resposta. Inclui 38 itens, seleccionados 

de outros questionários já existentes. Foram incluídos itens para medir tanto o 

Distress psicológico como o Bem-Estar psicológico. Os 38 itens distribuem-se por 

cinco escalas (Ansiedade com 10 itens, Depressão, com 5 itens, Perda de 

Controlo Emocional/Comportamental, com 9 itens, Afecto Positivo, com 11 itens, 

Laços Emocionais, com 3 itens), e, por sua vez, estas cinco sub-escalas agrupam-

se em duas grandes sub-escalas ou dimensões que medem respectivamente o 
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Distress Psicológico e o Bem-Estar Psicológico (o Distress Psicológico resulta do 

agrupamento das sub-escalas de Ansiedade, Depressão, e Perda de Controlo 

Emocional/Comportamental, enquanto a de Bem-Estar Psicológico resulta do 

agrupamento das sub-escalas Afecto Geral Positivo e Laços Emocionais). A 

resposta a cada item é dada numa escala ordinal de cinco ou seis posições. A nota 

total resulta da soma dos valores brutos dos itens que compõem cada escala 

referida acima. Parte dos itens são cotados de modo invertido (conforme se indica 

no Quadro 13 e no Quadro 14). Valores mais elevados correspondem a melhor 

saúde mental. 

 

Quadro 13. Descrição e cotação dos itens e dimensões do MHI 

Dimensão 

(nº de itens) 

n.º 

Itens 
Descrição dos Itens 

Variação da 

Cotação de 

cada item 

Ansiedade 

(MHIA) 

 

10 

3- nervoso ou apreensivo por coisas que 

aconteceram 

11- muito nervosa 

13- tenso e irritado 

15- as mãos a tremer quando fazia algo 

22- relaxar sem dificuldade* 
25- incomodado devido ao nervoso 

29- cansado, inquieto e impaciente 

32- confuso ou perturbado 

33- ansioso ou preocupado 

35- dificuldade em se manter calmo 

Cada item 

De 1 a 6 
 

Depressão 

(MHID) 

 

5 

9- deprimido 

27- triste e em baixo (sem animar) 

30- rabugento e de mau humor 

36- espiritualmente em baixo 

38- debaixo de grande pressão ou stress 

Cada item 

De 1 a 6 

(excepto o 

item 9: 

de 1 a 5) 

Perda de 

Controlo 

Emocional/ 

Comportam

ental 

(MHIPC) 

 

9 

8- preocupado por perder a cabeça* 
14- controlo de comportamento, pensamentos e 

sentimentos* 

16- sem futuro 

18- sentiu emocionalmente estável* 

19- triste e em baixo 

20- sentiu como se fosse chorar 

21- seria melhor que não existisse 

24- tudo ao contrário do desejado 

28- pensar em acabar com a vida 

Cada item 

De 1 a 6 

(excepto o 

item 

28: de 1 a 5) 

 

Afecto 

Positivo 

(MHIAP) 

 

11 

1- feliz e satisfeito* 

4- futuro promissor* 

5- dia a dia interessante* 
6- relaxado e sem tensão* 

7- prazer no que faz* 

12- esperar ter um dia interessante* 

17- calmo e em paz* 

26- vida é uma aventura maravilhosa* 

31- alegre, animado e bem disposto* 

34- pessoa feliz* 

37- acordou fresco e repousado* 

Cada item 

De 1 a 6 
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Laços 

Emocionais 

(MHILE) 

3 

2- Sentiu-se só 

10- Sentiu-se amado e querido* 

23- Relações amorosas satisfatórias* 

Cada item 

De 1 a 6 

 

* Itens com cotação invertida 
 

Quadro 14. Descrição e cálculo dos índices do MHI 

Índices Descrição Interpretação 

Distress 

Psicológico 

(MHIDIST) 

Índice constituído pelo agrupamento 

das dimensões Ansiedade, Depressão e 

Perda de Controlo 

Emocional/Comportamental 

Pontuações mais elevadas 

correspondem a pior saúde 

mental ou a um maior nível de 

distress psicológico. 

Bem-Estar 

Psicológico 

(MHIBEST) 

Índice constituído pelo agrupamento 

das dimensões Afecto Positivo, Laços 

emocionais 

Pontuações mais elevadas 

correspondem a melhor saúde 

mental ou a um maior nível de 

bem-estar psicológico. 

MHI – 

Índice Global 

(Saúde Mental) 

Somatório dos valores brutos de 

resposta aos 38 itens da escala, depois 

de devidamente recodificados. 

Pontuações mais elevadas 

correspondem a melhor saúde 

mental. 
 

 

Fidedignidade do MHI 

 Na avaliação da fidedignidade do MHI, foram utilizados os valores da 

adaptação do instrumento para a população portuguesa. O Quadro 15 mostra a 

fidedignidade avaliada através da consistência interna de cada uma das dimensões 

e da escala total. O valor do coeficiente Alfa de Cronbach de 0,93 está próximo do 

valor da escala original (0,96). Também os valores obtidos são muito satisfatórios 

a elevados (Ribeiro, 2001, p.83). 

 

Quadro 15. Avaliação da fidedignidade do MHI e das sub-escalas e dimensões do MHI 

Avaliação da fidedignidade do MHI 

n.º de itens 38 (n=302) 

Coeficiente Alfa de Cronbach 0,936 

Guttman Split-half 0,795 

Correlation between forms (Correlação entre a 

1ª e a 2ª metade) 

0,670 

Equal-length Spearman-Brown (metade-

metade) 

0,802 

Unequal-length Spearman-Brown 0,802 
Alfa Parte 1 (19 itens) 0,901 

Alfa Parte 2 (19 itens) 0,900 

 Média Variância Desvio padrão 

Alfa Parte 1 (19 

itens) 

75,16 212,632 14,582 

Alfa Parte 2 (19 

itens) 

87,29 150,752 12,278 

Escala (38 itens) 162,45 603,258 24,561 
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Avaliação da fidedignidade das sub-escalas e dimensões do MHI 

Dimensão n. º itens Alfa de Cronbach 

MHIA 10 0,873 

MHID 5 0,906 

MHIPC 9 0,867 

MHIAP 11 0,876 

MHILE 3 0,901 

MHIDIST 24 0,895 

MHIBEST 14 0,868 
 

 Tendo verificado a consistência interna das sub-escalas e das dimensões do 

MHI, através das correlações, verificámos que os valores de Alfa de Cronbach se 

encontram entre 0,867 e 0,906. 

  

Normalidade do MHI 

 Para as cinco dimensões que o MHI avalia não apresentam uma 

distribuição normal (apresentando os testes de normalidade Kolmogorov-Smirnov 

valores de significância inferiores a 0,040), rejeitando a normalidade. 

 O índice Bem-Estar Psicológico, MHIBEST (sk=0,134; e=0,140) 

apresenta valores de assimetria muito razoáveis, reflectindo níveis de boa saúde 

mental. É de assinalar que o Índice Distress Psicológico, MHIDIST, apresenta um 

valor de assimetria (skewness) negativo. Ou seja, este índice reflecte níveis de 

saúde mental muito baixos, sendo esta distribuição enviesada à esquerda (sk=-

0,566; e=0,140), rejeita assim a normalidade, registando-se quatro outliers 

(observação 29, 76, 185 e 188), isto é, há 4 sujeitos com observações extremadas 

moderadas, marcadas com um círculo nos Gráficos 4 e 5 (cf. Anexo 5). Também 

o Índice Global de Saúde Mental, MHI_ÍndiceTotal, apresenta um valor de 

assimetria (skewness) negativo. Ou seja, este índice reflecte níveis de saúde 

mental muito baixos, sendo esta distribuição enviesada à esquerda (sk=-0,203; 

e=0,140), rejeita assim a normalidade, registando-se um outlier (observação 188). 
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Validade do MHI 

 Tendo em conta as correlações mais elevadas (Quadro 16), podemos 

verificar associações predominantes entre as dimensões do MHI entre si (com as 

pontuações transformadas): a ansiedade encontra-se associada à perda de controlo 

emocional/comportamental (r=0,768), ao distress psicológico (r=0,937) e ao 

índice global de saúde mental (r=0,885); a depressão liga-se fortemente ao distress 

psicológico (r=0,753); a perda de controlo emocional/comportamental à ansiedade 

(r=0,768), ao distress psicológico (r=0,925) e ao índice global (r=0,916); o afecto 

positivo ao bem-estar psicológico (r=0,962) e ao índice global (r=0,853); os laços 

emocionais ao bem-estar psicológico (r=0,814) e ao índice global (r=0,744). 

 Relativamente aos dois índices da escala MHI, o distress psicológico 

(MHIDIST) encontra-se associada à ansiedade (r=0,937), à perda de controlo 

emocional/comportamental (r=0,925) e ao índice global (r=0,959); enquanto o 

bem-estar psicológico (MHIBEST) liga-se fortemente ao afecto positivo 

(r=0,962), aos laços emocionais (r=0,814) e ao índice global (r=0,895). Estes 

resultados vão de encontro ao que seria de esperar, visto que o MHIDIST é 

constituído pelo agrupamento das dimensões Ansiedade, Depressão e Perda de 

Controlo Emocional/Comportamental; enquanto o MHIBEST é constituído pelo 

agrupamento das dimensões Afecto Positivo e Laços Emocionais. 

Quadro 16. Matriz de correlação entre as dimensões, os índices e o total da escala do 

MHI 

 MHI

A 

MHI

D 

MHI

PC 

MHI

AP 

MHI

LE 

MHI 

DIST 

MHI 

BEST 

MHI_Índice 

Global 

MHIA 1        

MHID ,658 1       

MHIPC ,768 ,571 1      

MHIAP ,641 ,449 ,678 1     
MHILE ,503 ,361 ,690 ,625 1    

MHIDIST ,937 ,753 ,925 ,693 ,620 1   

MHIBEST ,653 ,460 ,745 ,962 ,814 ,732 1  

MHI_Índice 

Global 

,885 ,684 ,916 ,853 ,744 ,959 ,895 1 

Nota: Todas as correlações são significativas ao nível de 0,01 (0,000). 
 

 O índice global de saúde mental apresenta correlações fortes com todas as 

dimensões, à excepção da dimensão relativa aos laços emocionais (MHILE) e 

com a depressão (MHID), com os quais estabelece uma correlação moderada 

(r=0,744; r=0,684). 
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1.5.4. Job Hopelessness Scale 

A terceira escala que foi usada nesta investigação foi a Escala de 

Desânimo Face ao Emprego (Job Hopelessness Scale – JHS). Esta escala foi 

desenvolvida para medir as expectativas no que diz respeito a conseguir ou não 

um emprego no futuro, num período considerado pelo próprio adequado, e foi 

baseada na escala Beck Hopelessness Scale – B.H.S. de Beck, (Weissman, Lester, 

& Tiexler, 1974 cit. in Soares, 2000). 

É uma escala constituída por 14 itens (Quadro 17), em que as respostas 

variam numa escala de 197 pontos, quanto maior a pontuação obtida, maior o 

nível de desânimo aprendido perante a expectativa de conseguir um emprego no 

futuro (próximo). Esta escala apresenta um formato tipo Lickert, com sete 

alternativas de resposta: “discordo fortemente”, “discordo”, “discordo pouco”, 

“indeciso”, “concordo pouco”, “concordo” e “concordo fortemente”. As 

afirmações positivas pontuam-se do seguinte modo: “discordo fortemente” é 

atribuída a pontuação de 1 e a “concordo fortemente” é dada a pontuação de 7, no 

entanto, quando a questão é colocada no sentido negativo, a pontuação processa-

se de forma inversa (Lynd-Stevenson, 1996 cit. in Cruz, 2009). 

Os resultados podem oscilar entre o valor mínimo, que é de 14 pontos e o 

valor máximo, que é de 98 pontos, de tal modo, que quanto maior for a pontuação 

obtida pelo sujeito, maior será o seu desânimo face ao emprego.  

Quadro 17. Descrição e cotação dos itens da JHS 

Dimensão 
n.º 

Itens 

Descrição dos Itens 

 

Variação da 

Cotação de cada 

item 

Itens de 

dimensão 

positiva 

7 

1. Eu vejo o meu futuro, no mundo do trabalho, 

com esperança e com entusiasmo 

2. Quando não consigo encontrar emprego, ajuda-

me saber que as coisas irão melhorar. 

3. Não consigo imaginar estar sem emprego num 

espaço de tempo de 10 anos. 

4. Eu espero ter mais oportunidades em encontrar 

emprego, do que um cidadão normal. 

5. Eu tenho muita confiança nas minhas 

perspectivas para conseguir um emprego. 
6. Eu consigo esperar considerações positivas, por 

parte de potenciais empregadoras. 

7. Quando olho para o futuro, espero conseguir 

um bom emprego. 

Cada item 

De 1 a 7 

 

Itens de 

dimensão 

negativa 

7 

8. Devido às dificuldades relacionadas com o 

facto de se conseguir encontrar emprego, por 

vezes sinto vontade de desistir.* 

Cada item 

De 1 a 7 
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9. As minhas perspectivas de trabalho são 

sombrias.* 

10. Não consigo ter sorte quando concorro a um 

emprego e não tenho razões para acreditar que 

terei sorte no futuro.* 

11. Em termos de empregos, tudo o que vejo à 

minha frente são coisas desagradáveis em vez de 

coisas agradáveis.* 

12. Quando concorro a um emprego, as coisas não 

funcionam da maneira como eu quero que 

funcionem.* 
13. O meu futuro no mundo do trabalho, parece-

me vago e incerto.*   

14. Não adianta realmente tentar conseguir um 

emprego, porque provavelmente não vou 

conseguir.* 

* Itens com cotação invertida 

 

Fidedignidade do JHS 

Relativamente à consistência interna, diversos estudos evidenciaram que a 

mesma possui uma consistência interna bastante satisfatória, como refere o estudo 

realizado em Portugal por Soares e Martins (2000), no qual o cálculo da 

consistência da escala forneceu o valor de Alfa de Cronbach de 0,91. No nosso 

estudo, a JHS foi submetida à prova de Alpha de Cronbach, cujo coeficiente foi 

de 0,91, podendo afirmar assim que a mesma possui uma consistência interna 

bastante satisfatória, pois de acordo com Pestana e Gageiro (2000 cit. in 

Guadalupe, 2008) considera-se como indicador de boa consistência interna 

quando Alpha de Cronbach é superior a 0,80 (Quadro 18). 

Quadro 18. Avaliação da fidedignidade do JHS 

n.º de itens 14 (n=302) 

Coeficiente Alfa de Cronbach 0,913 

Guttman Split-half 0,627 

Correlation between forms (Correlação entre a 
1ª e a 2ª metade) 

0,461 

Equal-length Spearman-Brown (metade-metade) 0,631 

Unequal-length Spearman-Brown 0,631 

Alfa Parte 1 (7 itens) 0,903 

Alfa Parte 2 (7 itens) 0,913 

 Média Variância Desvio padrão 

Alfa Parte 1 (7 itens) 36,39 68,797 8, 294 

Alfa Parte 2 (7 itens) 33,63 88,380 9,401 

Escala (14 itens) 70,02 229,023 15,134 
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Normalidade do JHS 

A distribuição da pontuação do JHS_Total, rejeita a normalidade, 

registando-se um outlier (observação 200), isto é, há 1 sujeito com observação 

extremada moderada, marcada com um círculo no Gráfico 7 (cf. Anexo 5). 

É de assinalar que o JHS_Total apresenta um valor de assimetria 

(skewness) negativo. Ou seja, este índice reflecte níveis baixos de desânimo 

aprendido perante a expectativa de conseguir um emprego, sendo esta distribuição 

enviesada à esquerda (ks=-0,133; e=0,140). 

 

Validade do JHS 

 Tendo em conta as correlações mais elevadas (cf. Anexo 5), podemos 

verificar apenas duas associações predominantes entre os itens do JHS entre si 

(com as pontuações transformadas): JHS_1 (Eu vejo o meu futuro, no mundo do 

trabalho, com esperança e com entusiasmo.) encontra-se associada à JHS_2 

(Quando não consigo encontrar emprego, ajuda-me saber que as coisas irão 

melhorar) com r=0,754; JHS_5 (Eu tenho muita confiança nas minhas 

perspectivas para conseguir um emprego.) liga-se fortemente ao JHS_6 (Eu 

consigo esperar considerações positivas, por parte de potenciais empregadoras.) 

em que r=0,834. 

 O índice total (JHS_Total) da escala JHS apresenta correlações fortes com 

metade dos itens da escala, com excepção dos itens 3 (r=0,459), 4 (r=0,569), 7 

(r=0,599), 11 (r=0,715), 12 (r=0,667), 13 (r=0,709) e 14 (r=0,678). 

 

1.5.5. Características Sociodemográficas 

A caracterização da amostra torna-se um factor essencial para o estudo, 

pois a contextualização dos dados vai permitir uma melhor compreensão. Como 

tal, procederemos à descrição das principais características sociodemográficas dos 

indivíduos que colaboraram na presente investigação.  
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A amostra da população é 

constituída por 302 participantes (N=302). 

A amostra em estudo divide-se entre 

homens (48,3%) e mulheres (51,7%), 

representando estas a maioria. 

Relativamente ao estado civil, poderemos 

verificar que a maioria dos sujeitos é 

solteiro (78,1%), seguido pelos casados 

com registo (13,9%). Os casados sem 

registo (5,3%) e os divorciados (2,6%) são pouco representativos (Quadro 19). 

 

A média de idades da amostra é 

de 24 anos (x=24,18; Me=23; s=27,184), 

apresentando, na sua maioria, idades 

entre os 20 e os 23 anos (62,9%) e entre 

os 24 e os 27 anos (21,5%), sendo os 

restantes grupos menos representados.  

 

 

 

A amostra dos sujeitos reparte-

se pelas cinco instituições de ensino, 

no qual o Instituto de Estudos 

Superiores de Fafe (29,5%), a Escola 

Superior de Educação de Coimbra 

(26,8%) e a Escola Superior de 

Educação Almeida Garrett (24,2%), 

apresentam a maioria dos sujeitos da 

amostra. A Universidade de Coimbra (7,9%) e a Universidade do Algarve 

(11,6%) representam as restantes instituições, mas com menor número de sujeitos. 

 

 

Quadro 19. Sexo e estado civil da 

amostra 

 n % 

Sexo 

Masculino 146 48,3 

Feminino 156 51,7 

Total 302 100 

Estado Civil 

Solteiro 236 78,1 

Casado com registo 42 13,9 

Casado sem registo 

(união de facto) 

16 5,3 

Divorciado 8 2,6 

Total 302 100 

Quadro 20. Grupo etário da amostra 

 n % 

Grupo etário 

20-23 190 62,9 

24-27 65 21,5 

28-31 19 6,3 

32-35 12 4,0 

36-39 9 3,0 

40-43 2 ,7 

44-47 4 1,3 

48-50 1 ,3 
Total 302 100 

Média Desvio padrão Variância 

24,18 5,214 27,184 

Quadro 21. Instituições da amostra 

 n % 

Instituições 

ESEAG 73 24,2 
ESEC 81 26,8 

IESF 89 29,5 

Universidade 

Algarve 

35 11,6 

Universidade 

Coimbra 

24 7,9 

Total 302 100 

Média Desvio padrão Variância 

1,15 ,363 ,132 
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A maioria dos sujeitos da amostra 

encontra-se a frequentar o Curso de 

Educação Física e Desporto (26,5%), 

seguido do curso Educação Básica 

(13,9%) e do curso Educação Social 

(10,3%). Sendo os restantes cursos menos 

representativos.  

 

 

 

A maioria dos sujeitos da 

amostra encontra-se a frequentar a 

Licenciatura, no último ano (85,8%), 

enquanto no nível seguinte, ou seja, 

no Mestrado apenas temos 13,9%. 

Relativamente ao Doutoramento 

encontramos apenas um sujeito a 

realizar este nível de habilitação. 

  

Relativamente à entrada na universidade e no curso a frequentar, os dados 

revelam que os sujeitos da amostra conseguiram entrar na sua maioria na 1º opção 

do curso (78,1%) e na 1ª opção da Universidade (61,6%). Seguidos pela 2ª opção 

do curso (15,6%) e pela 2ª opção da Universidade (27,8%). 

 

Quadro 22. Cursos frequentados pela 

amostra 

 n % 

Cursos 

Desporto e Lazer 21 7,0 

Dietista 16 5,3 

Educação Básica 42 13,9 

Educação Especial 18 6,0 

Educação Física e 

Desporto 

80 26,5 

Educação Saúde 6 2,0 

Educação Social 31 10,3 

Engenharia Mecânica 15 5,0 

Medicina 9 3,0 

Professores do 1º Ciclo 24 7,9 

Psicologia 19 6,3 

Turismo 21 7,0 

Total 302 100 

Quadro 23. Nível de habilitação frequentada 

pela amostra 

 n % 

Nível de habilitação 

Licenciatura 

(último ano) 

259 85,8 

Mestrado 42 13,9 

Doutoramento 1 ,3 

Total 302 100 

Média Desvio padrão Variância 

1,15 ,363 ,132 

Quadro 24. A opção do curso e a opção da universidade da amostra 

 n %  n % 

Opção do Curso Opção da Universidade 

1ª opção 236 78,1 1ª opção 186 61,6 

2ª opção 47 15,6 2ª opção 84 27,8 

3ª opção 17 5,6 3ª opção 10 3,3 

Outra 

opção 

2 0,7 Outra 

opção 

22 7,3 

Total 302 100 Total 302 100 

Média Desvio padrão Variância Média Desvio padrão Variância 

1,29 ,599 ,359 1,56 ,867 ,752 
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A maioria dos sujeitos da 

amostra, não saíram de casa 

(82,5%) aquando da frequência no 

ensino superior, ou seja, 

continuam a residir com a família 

parental. Relativamente aos 

sujeitos que tiveram de sair do 

local da sua residência, a maioria 

encontra-se a residir em 

apartamentos com outros 

estudantes (9,9%) e/ou residir em habitações de familiares (5,0%). 

 

 

Relativamente ao trabalho 

por parte da amostra aquando da 

frequência no ensino superior, os 

dados referem que a maioria dos 

sujeitos se encontra apenas a estudar 

(64,6%). No entanto, encontra-se 

uma percentagem significativa de 

sujeitos a trabalhar a full-time 

(21,2%), enquanto os sujeitos a 

trabalhar a part-time são em nível 

menor (14,2%). Os dados também 

mostram que a maioria dos sujeitos que trabalham, não se encontram a trabalhar 

na área (86,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 25. Residência habitacional da amostra 

aquando da frequência no ensino superior 

 n % 

Residência habitacional 

Não sai de casa 249 82,5 

Residência 

Universitária 

5 1,7 

Apartamento com 

outros estudantes 

30 9,9 

Apartamento 

sozinho 

3 1,0 

Casa/Apartamento 

com familiares 

15 5,0 

Total 302 100 

Média Desvio padrão Variância 
1,44 1,051 1,105 

Quadro 26. Trabalho por parte da amostra 

aquando da frequência no ensino superior 

 n % 

Trabalho 

Só estudar 195 64,6 

Trabalhar part-

time 

43 14,2 

Trabalhar full-

time 

64 21,2 

Total 302 100 

Média Desvio padrão Variância 

1,57 ,820 ,672 

Trabalhar na área 

 n % 

Não 262 86,8 

Sim 40 13,2 
Total 302 100 

Média Desvio padrão Variância 

1,13 ,340 ,115 
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Quando terminar o Ensino 

Superior, os sujeitos da amostra 

referem na sua maioria que gostariam 

de trabalhar na área de formação 

(64,6%). No entanto, uma 

percentagem significativa de sujeitos 

não se importaria de trabalhar em 

outra área (34,1%). 

 

Em suma, ao identificar as características sociodemográficas da nossa 

amostra, podemos destacar que não existe uma diferença significativa entre o 

número de sujeitos masculinos (n=146) e femininos (n=156). A maioria dos 

sujeitos encontra-se solteiro (78,1%), com idades entre os 20 e os 23 anos e 

continuam na sua maioria a residir com a família parental (82,5%). Na 

generalidade, os sujeitos entraram na 1ª opção da Universidade e na 1ª opção do 

curso pretendido. Encontram-se a frequentar o último ano da sua respectiva 

Licenciatura (85,8%) em comparação aos que frequentam Mestrado (13,9%). 

Relativamente ao trabalho, os sujeitos na sua maioria encontram-se apenas a 

estudar (64,6%), e quando terminarem o seu curso pretendem trabalhar na área de 

especialização. 

 

1.6. Análise de dados na investigação qualitativa 

Após a recolha de dados, procedeu-se à análise estatística dos mesmos, 

com recurso ao programa informático Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS, versão 19.0). Os procedimentos estatísticos são realizados de acordo com 

os objectivos e hipóteses, assim como o tipo de variáveis em causa. Os domínios 

estatísticos serão essencialmente os descritivo, correlacional e inferencial. 

 

 

 

 

Quadro 27. Relação de trabalho futuro com a 

área do curso a frequentar da amostra 

 n % 

Trabalho futuro 

Na minha área 195 64,6 

Fora da área 4 1,3 

Poderia 

trabalhar em 

outra área 

103 34,1 

Total 302 100 

Média Desvio padrão Variância 

1,70 ,947 ,897 
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1.  Apresentação dos Resultados 

Após a recolha de dados, procedeu-se à análise estatística dos mesmos, 

com recurso ao programa informático Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS, versão 19.0), e, posteriormente realizou-se uma análise das respostas para 

a obtenção dos resultados, utilizando testes estatísticos. No entanto, antes da 

análise das respostas, analisámos as variáveis envolvidas no estudo, com o 

objectivo de avaliar a normalidade das distribuições (cf. Anexo 6). Ao verificar a 

sua normalidade, optámos pelos testes paramétricos, contudo, quando verificámos 

a violação da hipótese da normalidade, optámos por testar as diferenças entre os 

grupos através de testes não paramétricos. Recapitulamos, então, as questões de 

investigação colocadas anteriormente, expondo, para cada uma delas, os 

procedimentos de análise estatística realizados. 

 

Hipótese 1: Existem diferenças de sexo e de idade dos sujeitos relativamente à 

Saúde Mental  

As diferenças de género assumem uma importância ao nível da saúde 

mental, principalmente no que concerne a algumas perturbações mentais e de 

comportamento. Para responder a esta questão foram analisadas as respostas dos 

indivíduos relativamente às dimensões e índices da escala pelo sexo da amostra.  

Para responder a esta questão foram analisadas as respostas dos indivíduos 

ao questionário MHI e BSI, tendo sido utilizado o Teste T-Student, uma vez que 

as respostas dos indivíduos a estes questionários seguem uma distribuição normal 

em ambos os sexos. 

Através dos resultados obtidos podemos dizer que não existem diferenças 

significativas entre homens e mulheres relativamente às dimensões e aos índices 

do MHI (Quadro 28). 
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Quadro 28. Resultado do Test T-Student para as dimensões e índices do MHI segundo o 

sexo 

Dimensões Sexo T Df Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

MHIA 

 

Masculino 1,136 300 ,257 ,955 ,840 

Feminino 1,128 277,139 ,260 ,955 ,847 

MHID 

 

Masculino ,631 300 ,529 ,217 ,344 

Feminino ,625 270,517 ,532 ,217 ,347 

MHIPC 

 

Masculino 1,993 300 ,047 1,733 ,869 

Feminino 2,000 299,372 ,046 1,733 ,866 

MHIAP 

 

Masculino ,891 300 ,374 ,778 ,874 

Feminino ,883 274,471 ,378 ,778 ,881 

MHILE 

 

Masculino 1,057 300 ,291 ,431 ,408 

Feminino 1,059 299,935 ,290 ,431 ,407 

MHIDIST 

 

Masculino 1,570 300 ,118 2,905 1,850 

Feminino 1,565 292,487 ,119 2,905 1,856 

MHIBEST 

 

Masculino 1,032 300 ,303 1,209 1,172 

Feminino 1,026 284,765 ,306 1,209 1,179 

MHI_Índice 

Global 

Masculino 1,457 300 ,146 4,114 2,823 

Feminino 1,454 294,076 ,147 4,114 2,830 
 

A mesma tendência é verificada nos resultados do BSI para o sexo, como 

podemos observar no Quadro 29. Nas escalas de sintomatologia primária e índices 

do BSI, os valores não apresentam diferenças estatisticamente significativas quer 

para o sexo masculino, quer para o sexo feminino. 

 

Quadro 29. Resultado do Test T-Student para as dimensões e índices do BSI segundo o 

sexo 

Dimensões Sexo T Df Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

BSI.S 

 

Masculino -2,699 300 ,007 -,140 ,052 

Feminino -2,704 299,999 ,007 -,140 ,052 

BSI.OC 

 

Masculino -2,883 300 ,004 -,170 ,059 

Feminino -2,890 299,972 ,004 -,170 ,059 

BSI.SI 

 

Masculino -2,899 300 ,004 -,205 ,071 

Feminino -2,917 295,686 ,004 -,205 ,070 

BSI.D 

 

Masculino -2,510 300 ,013 -,188 ,075 

Feminino -2,524 296,949 ,012 -,188 ,074 

BSI.A 

 

Masculino -3,104 300 ,002 -,166 ,054 

Feminino -3,129 291,075 ,002 -,166 ,053 

BSI.H 

 

Masculino -1,574 300 ,117 -,102 ,065 

Feminino -1,577 299,995 ,116 -,102 ,065 

BSI.AF 

 

Masculino -2,819 300 ,005 -,129 ,046 

Feminino -2,836 295,923 ,005 -,129 ,045 

BSI.IP 

 

Masculino -5,156 300 ,000 -,335 ,065 

Feminino -5,172 299,839 ,000 -,335 ,065 

BSI.P 

 

Masculino -2,869 300 ,004 -,157 ,055 

Feminino -2,881 299,028 ,004 -,157 ,055 

IGS 

 

Masculino -3,407 300 ,001 -,173 ,051 

Feminino -3,427 296,498 ,001 -,173 ,050 

TSP 

 

Masculino -4,480 297 ,000 -,811 ,181 

Feminino -4,428 230,298 ,000 -,811 ,183 

ISP Masculino -2,797 297 ,005 -,135 ,048 

Feminino -2,808 292,698 ,005 -,135 ,048 
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Relativamente à associação entre a idade dos sujeitos e a saúde mental, 

os resultados mostram que não existem diferenças significativas, quando avaliada 

pelo MHI nas suas diferentes dimensões e índices. Para uma melhor compreensão 

desta hipótese no que concerne à idade, considerámos pertinente a divisão da 

idade em grupos. Esta divisão da idade foi realizada com base na nossa amostra e 

consequente cálculos estatísticos, permitindo assim dividir a idade em oito 

grupos: 1-(20-23), 2-(24-27), 3-(28-31), 4-(32-35), 5-(36-39), 6-(40-43), 7-(44-

47), e 8-(48-50). 

O Gráfico 8, relativo ao índice Global do MHI, indica que a dispersão é 

semelhante entre os resultados das idades agrupadas, com excepção das idades 

agrupadas 6-(40-43), 7-(44-47) e 8-(48-50), visto que o tamanho amostral é 

insuficiente, ou seja, n=2, n=4 e n=1 respectivamente, não apresentando dados 

conclusivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A associação da idade com o MHI (Quadro 30) mostra ainda, que 

relativamente ao índice distress psicológico (r=-0,174; p=0,004), ao índice Bem-

Estar psicológico (r=-0,148; p=0,008) e ao índice Global (r=-0,175; p=0,003), 

estes apresentam uma associação fraca negativa, o que indica que quanto menor a 

idade, maior o nível de distress e de bem-estar psicológico. 

Gráfico 8. Caixa de bigodes para as pontuações do Índice Global do 

MHI segundo a idade 

 

“A saúde mental nos estudantes portugueses do ensino superior 

 face à transição para o mercado de trabalho” 

 

191 

Ana Luísa Vicente 



Quadro 30. Matriz de correlação entre os índices do MHI com a Idade 

 
Idade Distress 

Psicológico 

Bem-Estar 

Psicológico 

Índice Global 

do MHI 

Idade 1,0    

Distress Psicológico -,174* 1,0   

Bem-Estar Psicológico -,148* ,732 1,0  

Índice Global do MHI -,175* ,959 ,895 1,0 

Nota: *. Correlações significativas ao nível de 0.05 (2-tailed). 

              Todas as restantes correlações são significativas ao nível de 0.01 level (0,000). 
 

A mesma tendência é também verificada nos resultados do BSI, nos seus 

domínios e índices para a idade, assinalando para os domínios uma associação 

fraca positiva (Quadro 31). Ou seja, no Índice Geral de Sintomas (r=0,251; 

p=0,000) e no Índice de Sintomas Positivos (r=0,254; p=0,000) podemos assinalar 

uma associação fraca positiva, o que indica que quanto maior a idade, maior é o 

nível de sintomas positivos apresentados. 

 

 

Hipótese 2: Os sujeitos com a habilitação de Mestrado apresentam melhor saúde 

mental face aos com Licenciatura 

Alguns estudos referem que o menor nível de habilitação influência 

negativamente o provável sofrimento psicológico. No entanto, os resultados 

obtidos no nosso estudo não são conclusivos para os dois níveis de habilitação, 

principalmente pelo facto de as duas amostras apresentarem tamanhos muito 

diferenciados, ou seja, os indivíduos no último ano da Licenciatura (n=259), 

Mestrado (n=42) e Doutoramento (n=1). 

No entanto, para responder a esta questão foram analisadas as respostas 

dos indivíduos ao questionário MHI e BSI, tendo sido utilizado o Teste T-Student, 

uma vez que as respostas dos indivíduos a estes questionários seguem uma 

distribuição normal quer para a Licenciatura, quer para o Mestrado. 

Quadro 31. Matriz de correlação entre os índices do BSI com a Idade 

 
Idade Total de Sintomas 

Positivos 

Índice de 

Sintomas 

Positivos 

Índice Geral de 

Sintomas 

Idade 1,0    

Total de Sintomas Positivos ,097 1,0   

Índice de Sintomas Positivos ,254 ,461 1,0  

Índice Geral de Sintomas ,251 ,530 ,997 1,0 

Nota: Todas as correlações são significativas ao nível de 0,01 (0,000). 
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Através dos resultados obtidos podemos dizer que não existem diferenças 

significativas entre estas duas habilitações relativamente às dimensões e aos 

índices do MHI (Quadro 32). Ou seja, não existem diferenças significativas 

quanto ao nível de Bem-Estar psicológico e no índice Global de saúde mental. No 

entanto, verifica-se uma pequena diferença ao nível do índice distress psicológico 

para a Licenciatura (t=2,054; p=0,039) e para o Mestrado (t=1,811; p=0,076), o 

que indica que os sujeitos que se encontram a frequentar a Licenciatura, 

apresentam um maior nível de distress psicológico. 

 

Quadro 32. Resultado do Test T-Student para as dimensões e índices do MHI segundo a 

Habilitação 

Dimensões Habilitação T Df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

MHIA Licenciatura 1,106 299 ,270 1,345 1,216 

Mestrado 1,118 55,594 ,268 1,345 1,203 

MHID Licenciatura 1,622 299 ,106 ,804 ,496 

Mestrado 1,627 55,275 ,110 ,804 ,495 

MHIPC Licenciatura 2,714 299 ,007 3,384 1,247 

Mestrado 2,196 48,616 ,033 3,384 1,541 

MHIAP Licenciatura 1,264 299 ,207 1,594 1,261 

Mestrado 1,279 55,655 ,206 1,594 1,246 

MHILE Licenciatura 3,222 299 ,001 1,867 ,579 

Mestrado 3,245 55,445 ,002 1,867 ,575 

MHIDIST Licenciatura 2,075 299 ,039 5,533 2,667 

Mestrado 1,811 50,521 ,076 5,533 3,055 

MHIBEST Licenciatura 2,054 299 ,041 3,461 1,685 
Mestrado 2,037 54,805 ,046 3,461 1,699 

MHI_ 

Global 

Licenciatura 2,215 299 ,028 8,994 4,060 

Mestrado 1,978 51,178 ,053 8,994 4,546 
 

Através do Quadro 33, verificamos que para as escalas de sintomatologia 

primária e índices do BSI, os valores apresentam algumas diferenças estatísticas 

(não muito significativas) quer para a habilitação de Licenciatura, quer para a 

habilitação de Mestrado. Estas diferenças, pressupõem que quanto maior a 

habilitação (Mestrado), maior é o nível de sintomas positivos apresentados. 

 

Quadro 33. Resultado do Test T-Student para as dimensões e índices do BSI segundo a 

Habilitação 

Dimensões Habilitação T Df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

BSIS Licenciatura -2,366 299 ,019 -,178 ,075 

Mestrado -1,839 47,753 ,072 -,178 ,097 

BSIOC Licenciatura -4,479 299 ,000 -,375 ,084 

Mestrado -3,791 49,694 ,000 -,375 ,099 

BSISI Licenciatura -4,724 299 ,000 -,470 ,099 
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Mestrado -3,802 48,495 ,000 -,470 ,124 

BSID Licenciatura -5,174 299 ,000 -,539 ,104 

Mestrado -4,076 48,030 ,000 -,539 ,132 

BSIA Licenciatura -4,162 299 ,000 -,319 ,077 

Mestrado -2,965 46,158 ,005 -,319 ,107 

BSIH Licenciatura -1,796 299 ,074 -,168 ,094 

Mestrado -1,422 48,141 ,161 -,168 ,118 

BSIAF Licenciatura -3,181 299 ,002 -,210 ,066 

Mestrado -2,369 46,921 ,022 -,210 ,089 

BSIIP Licenciatura -5,096 299 ,000 -,478 ,094 

Mestrado -4,341 49,863 ,000 -,478 ,110 

BSIP Licenciatura -4,899 299 ,000 -,379 ,077 

Mestrado -3,741 47,398 ,000 -,379 ,101 

IGS Licenciatura -4,746 299 ,000 -,341 ,072 

Mestrado -3,434 46,415 ,001 -,341 ,099 

TSP Licenciatura -2,133 296 ,034 -,576 ,270 

Mestrado -3,166 86,737 ,002 -,576 ,182 

ISP Licenciatura -4,491 296 ,000 -,310 ,069 

Mestrado -3,202 44,992 ,003 -,310 ,097 
 

Nesta hipótese, não se considerou a habilitação de Doutoramento, visto 

termos apenas um único sujeito nesta habilitação. 

 

Hipótese 3: Os sujeitos que habitam fora da sua residência habitacional 

apresentam menor índice de saúde mental  

Fomos analisar se existiam diferenças na saúde mental dos sujeitos 

consoante habitam ou não com o seu agregado familiar. Neste contexto, no que 

concerne à saúde mental, diversos estudos têm sido valorizados, pois permitem 

uma maior compreensão da prevalência dos transtornos mentais e das suas 

implicações para o indivíduo, incluindo principalmente o apoio/suporte familiar 

(Bener & Tewik, 2006 cit. in Souza, Daher, & Baptista, 2010, p.145).  

Para responder a esta questão foram analisadas as respostas dos indivíduos 

ao questionário MHI e BSI, tendo sido utilizado o Teste T-Student, uma vez que 

as respostas dos indivíduos a estes questionários seguem uma distribuição normal. 

Devido ao facto de a nossa amostra apresentar valores muito díspares, 

considerou-se importante, realizar o estudo sobre as duas amostras mais 

consistentes, ou seja, a população que “Não sai de casa” (n=249) e quem habita 

num “Apartamento com outros estudantes” (n=30). 

Através dos resultados obtidos podemos dizer que não existem diferenças 

significativas entre estas duas populações relativamente às dimensões e aos 
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índices do MHI (Quadro 34), com excepção das dimensões Afecto Positivo 

(MHIAP) e Laços Emocionais (MHILE), que apresentam para a residência 

habitacional “Não sai de casa” (t=-0,514; p=0,608) e (t=0,920; p=0,358) e para a 

residência habitacional “Apartamento com outros estudantes” (t=-0,468; p=0,642) 

e (t=1,045; p=0,302) respectivamente. 

 

Através do Quadro 35, verificamos que para as escalas de sintomatologia 

primária e índices do BSI, os valores não apresentam diferenças estatisticamente 

significativas para a residência habitacional, com excepção da dimensão 

Ansiedade Fóbica (BSIAF), que apresenta para a residência habitacional “Não sai 

de casa” (t=-0,691; p=0,490) e para a residência habitacional “Apartamento com 

outros estudantes” (t=-0,582; p=0,565). 

 

Quadro 35. Resultado do Test T-Student para as dimensões e índices do BSI segundo a 

Residência Habitacional 

Dimensões Residência 

Habitacional 

T Df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

BSIS NSC ,916 277 ,361 ,081 ,088 

AOE ,893 35,870 ,378 ,081 ,090 

BSIOC NSC 1,352 277 ,177 ,135 ,100 

AOE 1,314 35,806 ,197 ,135 ,103 

BSISI NSC ,503 277 ,615 ,061 ,121 

AOE ,485 35,664 ,631 ,061 ,126 

BSID NSC -,227 277 ,820 -,029 ,127 

Quadro 34. Resultado do Test T-Student para as dimensões e índices do MHI segundo a 

Residência Habitacional 

Dimensões Residência 

Habitacional 

T Df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

MHIA NSC -,696 277 ,487 -,954 1,371 

AOE -,692 36,223 ,493 -,954 1,379 

MHID NSC -1,502 277 ,134 -,813 ,542 

AOE -1,596 37,638 ,119 -,813 ,510 

MHIPC NSC ,219 277 ,827 ,312 1,423 

AOE ,239 38,275 ,812 ,312 1,304 

MHIAP NSC -,514 277 ,608 -,731 1,423 

AOE -,468 34,748 ,642 -,731 1,561 

MHILE NSC ,920 277 ,358 ,617 ,670 

AOE 1,045 39,335 ,302 ,617 ,590 

MHIDIST NSC -,483 277 ,629 -1,455 3,011 

AOE -,492 36,710 ,625 -1,455 2,957 

MHIBEST NSC -,060 277 ,952 -,114 1,912 

AOE -,056 35,031 ,956 -,114 2,060 

MHI_Global NSC -,338 277 ,736 -1,570 4,647 

AOE -,323 35,535 ,748 -1,570 4,857 

Legenda: NSC (Não sai de casa); AOE (Apartamento com outros estudantes). 
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AOE -,222 35,908 ,825 -,029 ,130 

BSIA NSC -,066 277 ,948 -,006 ,092 

AOE -,065 36,138 ,949 -,006 ,093 

BSIH NSC 1,171 277 ,242 ,127 ,108 

AOE 1,232 37,400 ,226 ,127 ,103 

BSIAF NSC -,691 277 ,490 -,053 ,077 

AOE -,582 33,658 ,565 -,053 ,092 

BSIIP NSC -,718 277 ,473 -,081 ,113 

AOE -,790 38,471 ,435 -,081 ,103 

BSIP NSC -,480 277 ,632 -,044 ,093 

AOE -,485 36,570 ,631 -,044 ,092 

IGS NSC ,304 277 ,761 ,026 ,086 

AOE ,296 35,812 ,769 ,026 ,089 

TSP NSC ,053 274 ,957 ,015 ,289 

AOE ,055 36,992 ,957 ,015 ,281 

ISP NSC ,205 274 ,837 ,017 ,082 

AOE ,198 35,753 ,844 ,017 ,085 

Legenda: NSC (Não sai de casa); AOE (Apartamento com outros estudantes). 
 

Os resultados obtidos no nosso estudo não são muito conclusivos para os 

diferentes tipos de residência habitacional, pelo facto de as amostras apresentarem 

tamanhos muito diversificados: Não sai de casa (n=249), Residência Universitária 

(n=5), Apartamento com outros estudantes (n=30), Apartamento sozinho (n=3) e 

Casa/Apartamento com familiares (n=15).  

 

Hipótese 4: Os indivíduos que trabalham apresentam menor índice de distress, 

logo uma melhor saúde mental 

Atendendo que na nossa amostra os indivíduos que trabalham quer em 

“part-time” (n=43) e a “full-time” (n=64) serem uma amostra de tamanho muito 

diminuto, e tendo em conta que a sua maioria “só estuda” (n=195), considerámos 

mais significativo a comparação entre os dois principais momentos, ou seja, a 

comparação entre os indivíduos que “só estudam” e os que trabalham a “full-

time”. 

Para responder a esta questão foram analisadas as respostas dos indivíduos 

ao questionário MHI e BSI, tendo sido utilizado o Teste T-Student, uma vez que 

as respostas dos indivíduos a estes questionários seguem uma distribuição normal. 
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Quadro 36. Resultado do Test T-Student para as dimensões e índices do MHI segundo a 

Situação face ao emprego 

Dimensões Situação face ao 

emprego 

T Df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

MHIA Só estuda 2,166 257 ,031 2,315 1,069 

Trabalha “full-time” 2,019 96,249 ,046 2,315 1,147 

MHID Só estuda 2,393 257 ,017 1,035 ,433 

Trabalha “full-time” 2,268 98,670 ,025 1,035 ,456 

MHIPC Só estuda 2,451 257 ,015 2,681 1,094 

Trabalha “full-time” 2,192 90,961 ,031 2,681 1,223 

MHIAP Só estuda 1,916 257 ,057 2,152 1,124 

Trabalha “full-time” 2,064 123,036 ,041 2,152 1,043 

MHILE Só estuda 1,728 257 ,085 ,877 ,508 

Trabalha “full-time” 1,717 106,179 ,089 ,877 ,511 

MHIDIST Só estuda 2,590 257 ,010 6,031 2,328 

Trabalha “full-time” 2,315 90,906 ,023 6,031 2,605 

MHIBEST Só estuda 2,035 257 ,043 3,030 1,489 

Trabalha “full-time” 2,132 116,655 ,035 3,030 1,421 

MHI_ 

Global 

Só estuda 2,549 257 ,011 9,061 3,554 

Trabalha “full-time” 2,363 95,502 ,020 9,061 3,834 
 

Relativamente ao índice de distress psicológico e ao índice global do MHI, 

todos eles apontaram para a inexistência de diferenças significativas entre os 

momentos em comparação (Quadro 36), bem como para as restantes dimensões. 

 

Quadro 37. Resultado do Test T-Student para as dimensões e índices do BSI segundo a 

Situação face ao emprego 

Dimensões Situação face ao 

emprego 

T Df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

BSIS Só estuda -2,465 257 ,014 -,160 ,065 

Trabalha “full-time” -2,144 87,872 ,035 -,160 ,074 

BSIOC Só estuda -3,133 257 ,002 -,228 ,073 

Trabalha “full-time” -2,930 96,733 ,004 -,228 ,078 

BSISI Só estuda -3,449 257 ,001 -,299 ,087 

Trabalha “full-time” -3,081 90,831 ,003 -,299 ,097 

BSID Só estuda -3,269 257 ,001 -,295 ,090 

Trabalha “full-time” -2,767 85,042 ,007 -,295 ,107 

BSIA Só estuda -3,888 257 ,000 -,254 ,065 

Trabalha “full-time” -3,185 82,011 ,002 -,254 ,080 

BSIH Só estuda -2,299 257 ,022 -,188 ,082 

Trabalha “full-time” -2,099 93,545 ,039 -,188 ,090 

BSIAF Só estuda -2,558 257 ,011 -,140 ,055 

Trabalha “full-time” -2,108 82,528 ,038 -,140 ,067 

BSIIP Só estuda -3,338 257 ,001 -,278 ,083 
Trabalha “full-time” -3,116 96,483 ,002 -,278 ,089 

BSIP Só estuda -3,337 257 ,001 -,224 ,067 

Trabalha “full-time” -2,868 86,606 ,005 -,224 ,078 

IGS Só estuda -3,694 257 ,000 -,230 ,062 

Trabalha “full-time” -3,119 84,800 ,002 -,230 ,074 

TSP Só estuda -1,714 254 ,088 -,419 ,245 

Trabalha “full-time” -1,999 142,960 ,047 -,419 ,210 

ISP Só estuda -3,631 254 ,000 -,213 ,059 

Trabalha “full-time” -3,031 82,355 ,003 -,213 ,070 
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Através do Quadro 37, verificamos que para as escalas de sintomatologia 

primária e índices do BSI, os valores apresentam algumas diferenças estatísticas 

(não muito significativas) quer para a situação face ao emprego “só estuda”, quer 

para quem trabalha a “full-time” Estas diferenças, pressupõem que quem trabalha, 

apresenta maiores níveis de sintomas positivos. 

 

Hipótese 5: Os indivíduos com licenciatura apresentam um maior desânimo face 

a procura de emprego e um menor índice de saúde mental 

Aquando do término da Licenciatura, os indivíduos preconizam uma 

perspectiva de carreira, e quando esta é afectada pelo desemprego (Hanish, 1999 

cit. in Cruz, 2009, p.31), pode construir uma ameaça potencial às crenças 

pessoais de carreira. Este facto pode originar um processo psicológico de luto, 

que se traduz, particularmente, na destruição dos mitos e das crenças vocacionais 

do indivíduo. Propiciando um desânimo face á procura de emprego e 

consequentemente sintomas psicológicos, como o stress e a depressão.  

Fomos analisar se os licenciados apresentariam um maior desânimo face à 

procura de emprego e consequentemente um menor índice de saúde mental. Para 

responder a esta questão foram analisadas as respostas dos indivíduos ao 

questionário JHS, tendo sido utilizado o Teste T-Student, uma vez que as 

respostas dos indivíduos a este questionário seguem uma distribuição normal. 

Quadro 38. Resultado do Test T-Sudent para o JHS segundo a Habilitação 

 Habilitação T Df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

JHS Licenciatura 1,173 299 ,242 2,942 2,508 

Mestrado ,982 49,436 ,331 2,942 2,995 
 

A associação do JHS com a habilitação, mostra que relativamente à 

Licenciatura (t=1,173; p=0,242), e ao Mestrado (t=0,982; p=0,331), estes não 

apresentam diferenças estatisticamente significativas, o que indica que não é 

possível constatar que os licenciados apresentam um maior desânimo face à 

procura de emprego (Quadro 38). 
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De modo a compreendermos melhor esta questão, recorreu-se à correlação 

entre a Habilitação, o JHS, os índices do BSI e os índices do MHI.  

Quadro 39. Matriz de correlação entre a Habilitação, o JHS, os índices do BSI e os índices do 

MHI 

 Habilitação JHS IGS TSP MHI_Global MHIDIST MHIBEST ISP 

 Habilitação 1,0        

 JHS -,081* 1,0       

 IGS ,260 -,553* 1,0      

 TSP ,128 -,249* ,530 1,0     

 MHI_Global -,127* ,628 -,695* -,283* 1,0    

 MHIDIST -,116* ,588 -,685* -,269* ,958 1,0   

 MHIBEST -,122* ,583 -,591* -,258* ,894 ,729 1,0  

 ISP ,256 -,556* ,997 ,461 -,703* -,693* -,599* 1,0 

Nota: *. Correlações significativas ao nível de 0.05 (2-tailed ). 

              Todas as restantes correlações são significativas ao nível de 0.01 level (0,000). 
 

A associação do MHI com a habilitação, mostra que relativamente ao 

índice Global (r=-0,127; p=0,017), este apresenta uma associação fraca negativa, 

o que indica que quanto menor a habilitação, ou seja, a amostra que se encontra 

no último ano da licenciatura, maior o nível de distress que apresenta, 

consequentemente menor nível de índice de saúde mental (Quadro 39). 

 

Hipótese 6: O desânimo face à procura de emprego é inversamente proporcional 

ao índice de sintomas psicopatológicos 

Para responder a esta questão de investigação, recorreu-se à amostra global 

com todos os indivíduos (n=302), de forma a poder comparar-se o desânimo face 

à procura de emprego (JHS) e as dimensões e índices da escala do BSI. Uma vez 

que todas as variáveis seguem uma distribuição normal, recorreu-se a uma 

correlação. 

Através do Quadro 40, podemos constatar que na sua totalidade, as 

correlações entre o JHS e as dimensões e índices do BSI apresentam uma 

correlação fraca negativa (-0.5≤r<1), principalmente entre o JHS e o BSID (r=-

0,540, p=0,000), entre o JHS e o IGS (r=-0,553, p=0,000) e entre o JHS e o ISP 

(r=-0,556, p=0,000). Relativamente às correlações menos elevadas, podemos 

verificar a associação entre o índice TSP e JHS (r=-0,249, p=0,000) e entre a 

dimensão BSIIP e JHS (r=-0,379, p=0,000). 
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Quadro 40. Matriz de correlação entre o JHS e as Dimensões e os Índices do BSI 

 
JHS BSI 

S 

BSI 

OC 

BSI 

SI 

BSI 

D 

BSI 

A 

BSI 

H 

BSI 

AF 

BSI 

IP 

BSI 

P 

IGS TSP ISP 

JHS 1,0             

BSIS -,415* 1,0            

BSIOC -,471* ,630 1,0           

BSISI -,488* ,559 ,749 1,0          

BSID -,540* ,565 ,813 ,809 1,0         

BSIA -,473* ,756 ,727 ,732 ,744 1,0        

BSIH -,493* ,651 ,649 ,644 ,634 ,659 1,0       

BSIAF -,436* ,756 ,597 ,633 ,644 ,709 ,631 1,0      

BSIIP -,379* ,457 ,729 ,733 ,723 ,619 ,566 ,519 1,0     

BSIP -,486* ,624 ,779 ,770 ,799 ,766 ,645 ,705 ,695 1,0    

IGS -,553* ,782 ,888 ,868 ,897 ,880 ,793 ,796 ,798 ,886 1,0   

TSP -,249* ,485 ,467 ,380 ,416 ,436 ,443 ,515 ,474 ,485 ,530 1,0  

ISP -,556* ,770 ,888 ,874 ,899 ,878 ,788 ,781 ,792 ,882 ,997 ,461 1,0 

Nota: *. Correlações significativas ao nível de 0.05 (2-tailed). 

              Todas as restantes correlações são significativas ao nível de 0.01 level (0,000). 
 

Os resultados mostram assim, que existe uma associação entre o desânimo 

face à procura de emprego e a sintomatologia psicopatológica avaliada pelo BSI. 

Estas variáveis correlacionam-se de forma inversamente proporcional, tal como é 

possível verificar no Quadro 40. Ou seja, quanto menor o desânimo face à procura 

de emprego maior é a sintomatologia psicopatológica apresentada. 

 

Hipótese 7: O desânimo face à procura de emprego influência o distress e o bem-

estar psicológico  

Sendo a procura de emprego uma experiência que influência os 

acontecimentos de vida dos sujeitos da amostra, estes podem encontrar-se com 

grandes níveis de desânimo caso não consigam os seus objectivos. Desta forma, 

ao lidarem com estas situações, pode haver uma grande possibilidade de ficarem 

depressivos ou apresentarem outros factores de vulnerabilidade durante este 

período.  

Fomos assim, analisar através de uma correlação, o desânimo face à 

procura de emprego e as dimensões e índices da escala do MHI. 
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Através do Quadro 41, podemos constatar que na sua totalidade, as 

correlações entre o JHS e as dimensões e índices do MHI apresentam uma 

correlação positiva (r>0.3), principalmente entre o JHS e o MHIPC (r=0,638, 

p=0,000), entre o JHS e o MHIDIST (r=0,596, p=0,000) e entre o JHS e o índice 

global do MHI (r=0,635, p=0,000). Relativamente às correlações menos elevadas, 

podemos verificar a associação entre o índice MHID e JHS (r=0,370, p=0,000) e 

entre a dimensão MHILE e JHS (r=0,379, p=0,000). 

Os resultados mostram assim, que existe uma associação entre o desânimo 

face à procura de emprego e o distress e o bem-estar psicológico avaliado pelo 

MHI, onde se percebe que quanto maior o desânimo face à procura de emprego, 

maior o distress e bem-estar psicológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 41. Matriz de correlação entre o JHS e as Dimensões e Índices do MHI 

 
JHS 

MHI 

A 

MHI 

D 

MHI 

PC 

MHI 

AP 

MHI 

LE 

MHI 

DIST 

MHI 

BEST 

Índice 

Global 

JHS 1,0         

MHIA ,500 1,0        

MHID ,370 ,658 1,0       

MHIPC ,638 ,768 ,571 1,0      

MHIAP ,561 ,641 ,449 ,678 1,0     

MHILE ,490 ,503 ,361 ,690 ,625 1,0    

MHIDIST ,596 ,937 ,753 ,925 ,693 ,620 1,0   

MHIBEST ,588 ,653 ,460 ,745 ,962 ,814 ,732 1,0  

Índice Global ,635 ,885 ,684 ,916 ,853 ,744 ,959 ,895 1,0 

Nota: Todas as correlações são significativas ao nível de 0,01 (0,000). 

“A saúde mental nos estudantes portugueses do ensino superior 

 face à transição para o mercado de trabalho” 

 

201 

Ana Luísa Vicente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Análise dos Resultados 

Nesta fase do estudo, feita a passagem pela fundamentação existente, pela 

metodologia adoptada neste estudo, e pelos dados obtidos, debruçar-nos-emos 

essencialmente, numa reflexão que se pretende crítica, sobre a metodologia 

utilizada e a apresentação e discussão dos resultados, comparando-os com os 

dados encontrados em outros autores e que de alguma forma estão relacionados 

com o nosso estudo. 

 

Hipótese 1: Existem diferenças de sexo e de idade dos sujeitos relativamente à 

Saúde Mental  

Os nossos resultados indicam que não existem diferenças de sexo 

relativamente à saúde mental. Tanto as mulheres como os homens apresentam 

pontuações semelhantes no distress psicológico e nos indicadores de 

sintomatologia primária avaliados. Na saúde mental avaliada pelo MHI, ambos os 

sexos apresentam valores semelhantes em todas as dimensões negativas 

(ansiedade, depressão, perda de controlo emocional/comportamental) e nas 

dimensões positivas (afecto positivo e laços emocionais), bem como no distress 

psicológico, no bem-estar psicológico e no índice global de saúde mental. Nas 

escalas de sintomatologia primária e índices do BSI, tanto as mulheres como os 

homens revelaram médias semelhantes em todas as dimensões (somatização, 

obsessões-compulsões, sensibilidade interpessoal, depressão, ansiedade, 

hostilidade, ansiedade fóbica, ideação paranóide e psicoticismo), bem como no 

índice geral de sintomas e no índice de sintomas positivos. 

Estes resultados vão assim em sentido contrário ao autor Canetto (1997, 

1991 cit. in Rabasquinho & Pereira, 2007, p.439) quando refere que as mulheres 

são mais socializadas no sentido de internalizar o distress do que os homens, o 

que contribui para desordens associadas à depressão, ansiedade e ideação suicida. 

No entanto, também este autor, concluiu que estas diferenças podem ser 

previsíveis pela socialização, podendo ser mediadas mais por papéis de género 

estereotipados, do que por diferenças comportamentais perante os factores 

stressantes apresentados pelos géneros (Rabasquinho & Pereira, 2007, p.439). 
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Contudo, estudos realizados por Marks e Seiber (Cleary, 1987, Weissman, 

1988, Robins, 1991 cit. in Rabasquinho & Pereira, 2007, p.440) vão no mesmo 

sentido dos nossos resultados, ou seja, no sentido de alterar a noção de que as 

mulheres apresentam taxas mais elevadas do que os homens em doença mental, 

assim como contraria a ideia de que as mulheres apresentam maiores dificuldades 

em desempenhar diversos papéis de género comparativamente aos homens, 

justificando a diferença dos seus resultados, perante os de uma grande maioria de 

autores pelo facto de, a maioria desses estudos usarem escalas de selecção, que 

incluem itens relacionados com a depressão, ansiedade, sintomas somáticos, ou 

distress, sintomas específicos que apresentam altas incidências nas mulheres. 

Também o autor Sachs-Ericsson et al. (2000 cit. in Rabasquinho & Pereira, 2007, 

p.440) desenvolveu uma investigação que concluiu não haver diferenças 

significativas de género nas perturbações psiquiátricas nas populações 

investigadas. 

Relativamente à saúde mental, a Organização Mundial de Saúde (2002 cit. 

in Guadalupe, 2008, p.292) aponta para que não se registem diferenças marcantes 

entre mulheres e homens na prevalência geral. Esta constatação está fortemente 

interligada com o próprio conceito de saúde mental, segundo Martins (s/d cit. in 

Costa 2004) que envolve o homem no seu todo biopsicossocial, ou seja, no 

contexto onde está inserido e na sua fase de desenvolvimento.  

Na actualidade, no que concerne à saúde mental, diversos estudos têm sido 

valorizados, pois permitem uma maior compreensão da prevalência dos 

transtornos mentais e das suas implicações para o indivíduo, incluindo o 

funcionamento pessoal, familiar e social (Bener & Tewik, 2006 cit. in Souza, 

Daher, & Baptista, 2010, p.145). Costa e Ludermir (2005 cit. in Souza, Daher, & 

Baptista, 2010, p.146) referem que o apoio social como um todo, incluindo o 

grupo familiar, pode funcionar como agente protector aos transtornos mentais 

comuns, à medida que protege o indivíduo e lhe dá possibilidade de lidar com 

eventos inesperados. No nosso estudo, o apoio social é um factor que devemos ter 

em consideração para as semelhanças entre géneros, uma vez que a maioria da 

nossa amostra não saiu da sua residência habitacional aquando da entrada no 

Ensino Superior.  
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Também uma das explicações para esta semelhança, pode-se prender com 

o facto de ambos os géneros investirem nas diversas experiências relacionadas 

com a vida académica, sem excluir os aspectos sociais e relacionais (Pinheiro & 

Ferreira, 2001, p.4). 

De acordo com os nossos resultados, não podemos afirmar que a saúde 

mental se associa significativamente com a idade dos sujeitos. No entanto, é de 

ressaltar que através de alguns resultados podemos referir que quanto menor a 

idade, maior o nível de distress e de bem-estar psicológico, e que quanto maior a 

idade, maior é o nível de sintomas positivos. Esta constatação vai no sentido dos 

nossos resultados, a associação da idade com o MHI mostra que relativamente ao 

índice distress psicológico (r=-0,174; p=0,004), ao índice Bem-Estar psicológico 

(r=-0,148; p=0,008) e ao índice Global (r=-0,175; p=0,003), estes apresentam uma 

associação fraca negativa, o que indica que quanto menor a idade, maior o nível 

de distress e de bem-estar psicológico. A mesma tendência é também verificada 

nos resultados do BSI, nos seus domínios e índices para a idade, no Índice Geral 

de Sintomas (r=0,251; p=0,000) e no Índice de Sintomas Positivos (r=0,254; 

p=0,000) apresentam uma associação fraca positiva, o que indica que quanto 

maior a idade, maior é o nível de sintomas positivos apresentados.  

Desta forma, os resultados do presente estudo vão no sentido de 

Tartakovsky (2008) que refere que a idade média de início para problemas de 

saúde mental é a faixa etária típica da universidade, dos 18 aos 24 anos. Também 

Wong et al. (2006) menciona que embora na população em geral a transição da 

adolescência para a idade adulta represente um período de elevado risco de 

depressão, os jovens que ingressam no Ensino Superior podem enfrentar novas 

mudanças sociais e intelectuais que poderão contribuir para um aumento do risco 

de sofrer de depressão, ansiedade ou stress (Pereira, 2009). Ou seja, os alunos que 

apresentam uma menor idade, mostram um maior nível de Ansiedade, Depressão 

e Perda de Controlo Emocional/Comportamental. Segundo Arnett (2006), o 

período de início da idade adulta, decorre entre os 18 e os 25 anos de idade, 

ocorrendo nesta fase, importantes mudanças cognitivas, comportamentais e de 

personalidade, as quais reflectem situações de natureza pessoal, social e cultural, 

vivenciadas pelo indivíduo (Porta-Nova, 2009). De acordo com Feldman (2001 
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cit. in Porta-Nova, 2009, p.20), nesta etapa criam-se, no plano desenvolvimental, 

estruturas físicas, cognitivas e sociais, continuamente testadas e ampliadas, que 

servirão de suporte para as etapas posteriores, bem como tomadas de decisão 

com implicações importantes para o bem-estar futuro.  

Aquando da pesquisa bibliográfica sobre a idade e a saúde mental, foi 

possível verificar que para alguns autores, o início da vida adulta é um período de 

stress e risco pessoal bastante elevado, onde se vivência o auge da função física e 

intelectual, mas também uma maior tendência à depressão e a outras formas de 

problemas emocionais (Costa, 2004). Cox (1983, Guerra, Lencastre, Lemos, & 

Pereira, 2002 cit. in Costa, 2004, p.14) refere que, embora os estudantes 

universitários não apresentem mais problemas psiquiátricos que outros jovens não 

universitários, estes, apresentam dificuldades relacionadas com a ansiedade e a 

depressão (dimensões negativas do MHI), congruentes com os resultados do 

nosso estudo. 

 

Hipótese 2: Os sujeitos com a habilitação de Mestrado apresentam melhor saúde 

mental face aos com Licenciatura 

Como referem alguns estudos, o menor nível de habilitação influência 

negativamente o provável sofrimento psicológico. Os resultados obtidos, referem 

que que não existem diferenças significativas entre a habilitação da Licenciatura e 

a habilitação de Mestrado, relativamente às dimensões e aos índices do MHI. Ou 

seja, não existem diferenças significativas quanto ao nível de Bem-Estar 

psicológico e no índice Global de saúde mental. No entanto, verifica-se uma 

pequena diferença ao nível do índice distress psicológico para a Licenciatura 

(t=2,054; p=0,039) e para o Mestrado (t=1,811; p=0,076), o que indica que os 

sujeitos que se encontram a frequentar a Licenciatura, apresentam um maior nível 

de distress psicológico. No que concerne à relação entre a habilitação e as escalas 

de sintomatologia primária e índices do BSI, os valores apresentam algumas 

diferenças estatísticas (não muito significativas), que pressupõem que quanto 

maior a habilitação (Mestrado), maior é o nível de sintomas positivos 

apresentados. 
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Estes resultados vão assim no sentido dos autores Castro e Pego (2000 cit. 

in Cruz, 2009, p.24) no qual referem que os licenciados desenvolvem expectativas 

vocacionais mais elevadas e, por isso aquando de uma situação de não integração 

profissional futura, estes são alvo de impactos psicossociais, pois vivemos num 

cenário social indelevelmente marcado pela contínua aceleração da velocidade de 

mudança na paisagem profissional, no qual a persistente instabilidade profissional 

gera nos jovens a amarga sensação de não saberem o que fazer com tanta 

escolaridade e/ou qualificações disponíveis. 

A frequência do Ensino Superior constitui para a maioria dos estudantes, 

uma oportunidade de promoção das suas competências transversais, tanto a nível 

comportamental e de atitudes, como a nível pessoal e social, para além da 

possibilidade de acesso a uma formação científica e profissional especializada. 

Assim, a promoção de uma boa saúde mental e de um adequado desenvolvimento 

de competências, vai permitir ajudar o indivíduo a lidar com os problemas 

pessoais, académicos, sociais e profissionais que se lhe colocam tanto na fase de 

entrada e permanência no Ensino Superior, como na etapa de transição para o 

mercado de trabalho (Seco et al., 2009). O aluno ao ser capaz de identificar e 

formular objectivos, ultrapassar obstáculos, resolver problemas, identificar redes 

de suporte social e capacidades individuais, estará mais apto para responder 

adequadamente às exigências e desafios do seu dia-a-dia.  

A educação tornou-se para os portugueses, tal como para os países 

desenvolvidos dos continentes europeu e americano, num elemento que permitiu a 

ascensão social e a construção duma sociedade com maiores níveis de igualdade 

social e económica. Nos dias de hoje, a construção de uma carreira profissional 

por parte dos jovens licenciados é muito dificultada, principalmente pela 

existência de um mercado instável, com mudanças tecnológicas, reestruturações 

empresariais e precariedade, mas sobretudo pelos elevados índices de desemprego 

em Portugal, que afectam particularmente os jovens à saída do sistema educativo, 

proporcionando muitas vezes a saída para outros países. Desta forma, a 

valorização do Ensino Superior é uma realidade no mundo actual, e por essa 

razão, cada vez mais, a tendência é para que os licenciados invistam no 
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prosseguimento dos seus estudos, nomeadamente ao nível das pós-graduações, 

mestrados e/ou doutoramentos. 

O principal problema económico é a persistência de elevados níveis de 

desemprego com que Portugal se depara actualmente, em que a incidência do 

desemprego tem vindo a aumentar entre os jovens, principalmente os licenciados, 

no qual atinge nos dias de hoje, uma taxa de desemprego superior a 20%. 

Decorrente desta situação, ocorre assim, um aumento dos licenciados 

desempregados e na emigração de jovens qualificados. É por esta razão que 

também os estudantes universitários que se encontram a frequentar o último ano 

da Licenciatura, apresentam um maior nível de distress psicológico. Esta situação 

também é verificada pela desacreditação do regime actual do sistema da 

Segurança Social e das políticas governamentais para um aumento do crescimento 

económico e formação de emprego, por parte dos estudantes universitários. 

 

Hipótese 3: Os sujeitos que habitam fora da sua residência habitacional 

apresentam menor índice de saúde mental  

Ao analisarmos a relação entre a residência habitacional da nossa amostra 

com a saúde mental, os resultados obtidos não foram concludentes, pelo facto de a 

maioria da nossa amostra não ter “saído de casa” (82,5%) e por essa razão não ter 

ido estudar para longe da sua residência. Relativamente aos indivíduos que 

tiveram de sair do local da sua residência, a maioria encontra-se a residir em 

“apartamento com outros estudantes” (9,9%). Assim, os resultados obtidos 

mostram que não existem diferenças significativas entre estas duas populações 

relativamente às dimensões e aos índices do MHI, com excepção das dimensões 

Afecto Positivo (MHIAP) e Laços Emocionais (MHILE):“Não sai de casa” (t=-

0,514; p=0,608) e (t=0,920; p=0,358) e para a residência habitacional 

“Apartamento com outros estudantes” (t=-0,468; p=0,642) e (t=1,045; p=0,302) 

respectivamente. Relativamente às escalas de sintomatologia primária e índices do 

BSI, os valores não apresentam diferenças estatisticamente significativas para a 

residência habitacional, com excepção da dimensão Ansiedade Fóbica (BSIAF): 

“Não sai de casa” (t=-0,691; p=0,490) e para a residência habitacional 

“Apartamento com outros estudantes” (t=-0,582; p=0,565). 
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Esta constatação permite-nos apenas reflectir na pesquisa bibliográfica 

realizada, que nos refere que a existência de uma rede de suporte social eficiente 

(neste caso os pais, irmãos, avós, etc.) permite ao indivíduo apresentar um maior 

índice de saúde mental. De acordo com Sluzki (1996 cit. in Sousa & Alarcão, 

2007), a rede de suporte social, enquanto nicho interpessoal do sujeito, revela-se 

como sendo uma base de apoio fundamental, não só pelo suporte funcional que 

proporciona mas, similarmente, pelo enquadramento emocional e pelo próprio 

crescimento que possibilita, contribuindo assim para a capacidade adaptativa do 

sujeito em situação de crise, bem como para a manutenção da sua saúde física e 

mental.  

Desta forma, consideramos que os indivíduos da nossa amostra que “Não 

saíram de casa” percepcionam o apoio social como a existência ou 

disponibilidade de pessoas em quem se pode confiar, pessoas que mostram que se 

preocupam, valorizam e estimam (Sarason et al., 1983, p.127 cit. in Zanini, 

Verolla-Moura, & Queiroz, 2009, p.196). Alguns estudos, associam o apoio social 

e os níveis de saúde, para que estes funcionem como um agente “protector” diante 

do risco de doenças induzidas pelo stress (Schwarzer & Knoll, 2007 cit. in Zanini 

et al., 2009). Tal como refere Griep (2003 cit. in Zanini et al., 2009), o facto de os 

indivíduos perceberem que têm alguém que os apoia emocionalmente ou 

materialmente, melhora a autoconfiança, a satisfação com a vida e a capacidade 

de enfrentar problemas, influenciando assim, positivamente a saúde mental 

(Griep, 2003 p. 21). 

Também, numa revisão bibliográfica realizada por Baptista e Torres (2006 

cit. in Marques, 2011; Pardal, 2011), estes autores constataram que o suporte 

social é uma variável capaz de reduzir estados emocionais negativos, tais como a 

depressão e a ansiedade. Vários estudos (Paterson, Field, & Pryor, 1994, Valery, 

O’Connor, & Jennings, 1997, Meeus, 1999, Peixoto, 2003 cit. in Costa, 2004) 

apontam os pais como uma importante fonte de suporte, bem como constatam que 

a percepção do suporte recebido da família diminui à medida que a percepção do 

suporte recebido dos pares aumenta. Também neste contexto, os alunos que 

residem “Apartamento com outros estudantes”, percepcionam o suporte recebido 

pelos colegas com quem residem como apoio/fonte de suporte, visto que a ida 
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para a Universidade é, a maior parte das vezes, a primeira vez que o jovem 

adolescente deixa a sua casa, enfrentando o dilema da separação parental e 

familiar. 

A transição da Universidade para o mercado de trabalho, coloca alguns 

problemas aos alunos, contribuindo para o desenvolvimento de níveis elevados de 

ansiedade e de stress, pela possibilidade de não conseguir um emprego, por isso o 

suporte social é fundamental nesta fase, quer pela família, quer pelos pares. 

Murgatroyd (1985, Pereira, 1998 cit. in Costa, 2004) refere que as relações 

humanas ou o apoio social têm um efeito positivo para o controlo e prevenção do 

stress. Também Alvan, Belgrave e Zea (1996, Santos, 2000 cit. in Costa, 2004) 

encontraram uma diminuição nos níveis de stress dos estudantes com maior 

facilidade no estabelecimento de relações interpessoais 

 

Hipótese 4: Os indivíduos que trabalham apresentam menor índice de distress, 

logo uma melhor saúde mental 

Para responder a esta hipótese, considerou-se significativo a comparação 

entre as duas maiores amostras da população, ou seja, entre os indivíduos que “só 

estudam” (64,6%) e os que trabalham a “full-time” (21,2%). Os resultados 

obtidos, relativamente ao índice de distress psicológico, ao índice global do MHI 

e restantes dimensões, não apresentam diferenças estatisticamente significativas. 

Relativamente às escalas de sintomatologia primária e índices do BSI, os valores 

apresentam algumas diferenças estatísticas (não muito significativas) quer para 

quem “só estuda”, quer para quem trabalha a “full-time” Estas diferenças, 

pressupõem que quem trabalha, apresenta maiores níveis de sintomas positivos. 

Tendo em conta as limitações atrás referidas na amostra, e os resultados 

obtidos, estes não são conclusivos relativamente à hipótese colocada. Desta 

forma, iremos reflectir através da pesquisa bibliográfica realizada. 

Como referem Cardoso e Sampaio (1994, p.3), existem basicamente três 

situações: i) o jovem que apenas estuda, ii) o que estuda e trabalha e iii) o jovem 

que estuda e precisa trabalhar como imperativo de sobrevivência, como acontece 

no nosso estudo. Essas situações “apresentam faces psicológicas e 
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comportamentais diversificadas, carreando para o campus universitário 

problemas também diversificados, urgentes e de relevância indiscutível”. Ainda 

que estes autores procurem superar a dicotomia entre estudo e trabalho, mostrando 

que a conciliação dessas duas actividades pode ser viável, a concepção de 

trabalho, na realidade, aparece subordinada ao processo estudo-aprendizagem. Ou 

seja, o trabalho só é desejável se integrado à dinâmica do processo educativo, 

enquanto parte do esforço de “integração entre conhecimento e acção, teoria e 

prática, informação e formação, democratização e eficácia, desenvolvimento 

económico-social e maturidade individual, diálogo e metodologia didáctica”.  

Actualmente, o desemprego tem-se tornado uma questão discutida 

mundialmente, devido ao grande número de desempregados e aos problemas 

decorrentes dessa situação, os quais se reflectem na vida de cada indivíduo, 

podendo incidir na saúde mental dessas pessoas (Barros & Oliveira, 2009). Os 

autores Clarke e Critcher (1985, Glyptis, 1989 cit. in Cruz, 2009) afirmam que 

existem cinco necessidades que são satisfeitas pelo emprego: a estruturação do 

tempo, impondo um determinado grau de organização nos horários das pessoas; a 

partilha de experiências, fora do contexto familiar, ou seja, a possibilidade de 

construir amizades e conhecimentos com outras pessoas que não fazem parte da 

família; a união de indivíduos em torno de objectivos que ultrapassem os seus 

próprios, ou seja, a colaboração com outros para atingir fins que não atingiriam 

sozinhos; a obtenção de status e identidade e, por último, o reforço da sua 

actividade, isto é, sentir que o que faz “vale a pena” e contribuir para algo melhor. 

Assim, a satisfação de ter um emprego permite aos indivíduos apresentarem uma 

melhor saúde mental, logo um menor índice de distress. 

É importante constatar que a situação de desemprego entre os jovens traz 

consequências negativas no que concerne à sua saúde. A pesquisa realizada por 

Sarriera e Verdin (1996 cit. in Coelho & Aquino, 2009, p.280) demonstra que os 

jovens desempregados apresentam menor nível de bem-estar psicológico, devido 

a um sentimento de “vazio” e impotência frente às dificuldades de inserção no 

mercado de trabalho que os desmotiva para obterem atitudes mais assertivas e 

perseverantes na busca de actividades laborais. Os diversos estudos realizados 

sobre esta temática, concluíram de uma forma geral que as pessoas 
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desempregadas tendem a experienciar níveis elevados de depressão, ansiedade, 

stress, e angústia em geral, juntamente com baixa auto-estima e baixa confiança 

(Cruz, 2009). Alguns autores referem que alguns dos efeitos do desemprego 

sentidos são desmoralização, ansiedade, depressão, desesperança, resignação, 

inactividade, isolamento social, mudanças cognitivas e poderão afectar igualmente 

a auto-estima e a saúde física. No entanto, as causas do desemprego estão também 

associadas às características do mercado de trabalho e da economia vigente. Por 

esta razão, os estudantes que se encontram no Ensino Superior que não trabalham, 

sentem também estes efeitos antecipadamente, devido principalmente aos níveis 

de desemprego, às políticas governamentais e à crescente emigração de mão-de-

obra qualificada. 

Segundo Vlezina, Derriennic e Monfort (2004 cit. in Cruz, 2009), os 

indivíduos desempregados, neste caso que não estão a trabalhar, apenas a estudar, 

apresentam níveis de auto-estima mais baixos e depressão do que os indivíduos 

que se encontram empregados. No entanto, a nossa amostra não apresenta 

diferenças estatisticamente significativas relativamente ao distress psicológico, 

visto que a sua maioria, encontra-se a terminar a Licenciatura, com a expectativa 

de iniciar a sua função profissional após o término.  

Os estudantes universitários assumem assim, pela literatura, como os 

principais sinalizadores dessa transição, ou seja, concluir os estudos e inserir-se 

no mercado de trabalho, sair da casa dos pais e ser capaz de manter uma vida 

autónoma, bem como casar e ter filhos (Silva, 2008). No entanto, devido ao 

desenvolvimento e à complexidade das sociedades modernas, as alterações na 

natureza e estrutura dos contextos sociais são uma consequência para a vida dos 

indivíduos. Desta forma, os alunos universitários podem percorrer diversos 

percursos de transição universidade-emprego, considerando as suas necessidades, 

capacidades, formação pessoal e académica, o apoio familiar e as oportunidades. 

Ao longo deste trajecto, a procura de um primeiro emprego ou de um emprego na 

área de formação, constitui o primeiro grande projecto pessoal do indivíduo, com 

consequências na saúde e no bem-estar psicológico (Sarriera, Schwarcz, & 

Câmara, 1996). 
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Hipótese 5: Os indivíduos com licenciatura apresentam um maior desânimo face 

à procura de emprego e um menor índice de saúde mental 

A associação do JHS com a habilitação, mostra que relativamente à 

Licenciatura e ao Mestrado, estes não apresentam diferenças estatisticamente 

significativas, o que indica que não é possível constatar que os licenciados 

apresentam um maior desânimo face à procura de emprego. 

De acordo com os resultados obtidos, não foi possível verificar 

conclusivamente se os licenciados apresentam um menor índice de saúde mental 

em comparação com os que se encontram a frequentar o Mestrado. No entanto, 

apurámos uma fraca associação entre a Licenciatura e um menor índice de saúde 

mental, logo um maior distress psicológico. Esta constatação vai no mesmo 

sentido, da discussão da Hipótese 2, no qual os estudantes universitários que se 

encontram a frequentar o último ano da Licenciatura, apresentam um maior nível 

de distress psicológico e consequente menor saúde mental.  

As pessoas sempre esperaram que, estudando mais tempo, teriam uma 

garantia de emprego e, logo, após 16 ou 17 anos de estudo, de forma a obter uma 

licenciatura, teriam uma maior oportunidade de desenvolver uma carreira estável, 

com possibilidade de progressão, um salário justo, boas condições de trabalho e 

realização profissional (Cruz, 2009). No entanto, nos dias de hoje, a construção de 

uma carreira profissional por parte dos jovens licenciados é muito dificultada, 

principalmente pela existência de um mercado instável, com mudanças 

tecnológicas, reestruturações empresariais e precariedade, mas sobretudo pelos 

elevados índices de desemprego, que afectam particularmente os jovens à saída do 

ensino universitário. Desta forma, a situação dos indivíduos com Licenciatura, 

que percepcionam obter um emprego futuro, mas que preconizam um sentimento 

de “vazio” e impotência frente às dificuldades de inserção no mercado de 

trabalho, apresentam menor nível de bem-estar psicológico e vivenciam 

consequências negativas no que concerne à sua saúde mental (Sarriera & Verdin, 

1996 cit. in Coelho & Aquino, 2009, p.280). 

Consequentemente, os indivíduos que terminam a licenciatura, tendem a 

experienciar níveis elevados de depressão, ansiedade, stress, e angústia em geral, 

juntamente com baixa auto-estima e baixa confiança (Cruz, 2009), propiciando 
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um maior desânimo face à procura de emprego. Desta forma, os futuros 

profissionais devem além das competências técnico-profissionais, desenvolver 

competências pessoais e sociais na transição para o mercado de trabalho. Estas 

competências centram-se principalmente, na capacidade de comunicação, 

organização e gestão do tempo, trabalho em equipa e gestão de conflitos e do 

stress. Também a transição para o mercado de trabalho é uma das etapas da vida 

académica de cada estudante que pode potenciar ansiedade e vulnerabilidade. 

Neste âmbito, o estudante tem de possuir um conjunto de competências 

específicas, tais como: as competências de auto-regulação, pro-actividade e 

estratégias de coping face a situações de conflito e ansiedade. 

Neste contexto, Cunha e colaboradores (2004 cit. in Seco et al., 2009, 

p.1643), referem que a motivação profissional (orientação para os resultados, 

motivação para empreender, e liderança), as competências sociais (inteligência 

social, desenvolvimento de relações, sociabilidade, orientação para a equipa, e 

poder de influência), as competências centradas na tarefa (meticulosidade, 

flexibilidade, e orientação para a acção) e a estrutura psicológica individual 

(estabilidade emocional, capacidade de trabalho, e auto-confiança), são 

competências muito relevantes em contexto profissional e que ajudarão o 

estudante na transição da universidade para o mercado de trabalho. 

 

Hipótese 6: O desânimo face a procura de emprego é inversamente proporcional 

ao índice de sintomas psicopatológicos 

Para responder a esta hipótese, recorreu-se à amostra global com todos os 

indivíduos (n=302), de forma a poder comparar-se o desânimo face à procura de 

emprego (JHS) e as dimensões e índices da escala do BSI. Os resultados mostram 

uma correlação fraca negativa (-0.5≤r<1), principalmente entre o JHS e a 

Depressão (r=-0,540, p=0,000), entre o JHS e o Índice Geral de Sintomas (r=-

0,553, p=0,000) e entre o JHS e o Índice de Sintomas Positivos (r=-0,556, 

p=0,000). Relativamente às correlações menos elevadas, podemos verificar a 

associação entre o índice Total de Sintomas Positivos e JHS (r=-0,249, p=0,000) e 

entre a dimensão Ideação Paranóide e JHS (r=-0,379, p=0,000). Ou seja, quanto 
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menor o desânimo face à procura de emprego maior é a sintomatologia 

psicopatológica apresentada. 

No início da vida adulta, o medo da desaprovação, da censura, de não ser 

aceite pelos pares, de ser rejeitado pelos amigos, o receio da humilhação, do 

embaraço, do abandono e da solidão, inibem a espontaneidade e constituem 

significações dominantes para o desencadear de sintomas de ansiedade (Costa, 

2004, p.14). Alguns estudos sobre transtornos depressivos e ansiosos têm incidido 

nos alunos do Ensino Superior, concluindo sobre a alta prevalência de ansiedade e 

depressão nesta população e o efeito das suas variáveis sobre o rendimento 

académico, o isolamento e o bem-estar emocional.  

Desta forma, e de acordo com O’Brien (2002 cit. in Claudino & Cordeiro, 

s/d, p.199) entendemos o desânimo face à procura de emprego, como uma 

perturbação de adaptação como algo que se refere às situações em que o indivíduo 

desenvolve sintomas psicológicos particulares, como resposta a stressores, ou 

como sendo uma inadaptação superficial a situações difíceis ou a novos factores 

ambientais experimentados. Considerando o indivíduo como um ser holístico e 

único, torna-se essencial considerar todo o envolvimento cultural, étnico e social 

da pessoa para avaliar os mecanismos de adaptação, de forma a concluir se o 

comportamento demonstrado é inadequado, aceitável ou apropriado. Assim, os 

sintomas manifestados pelo indivíduo, não são mais do que uma forma 

inconsciente de dar respostas a determinado(s) stressor(es). O indivíduo, quando 

exposto a determinado factor de stress, pode sentir limitações ou incapacidades 

relativamente ao seu funcionamento social, ocupacional ou académico. Essa 

reacção encontra-se, geralmente, relacionada com a necessidade de adaptação 

exigida ao indivíduo em momentos de mudança (Claudino & Cordeiro, s/d). O 

stress interfere de tal forma com os processos cognitivos que o indivíduo se sente 

impossibilitado de reunir a informação de que precisa para poder compreender as 

relações de causa-efeito e de ser capaz de seleccionar a alternativa mais adequada 

para uma tomada de decisão, ficando assim, incapacitado de resolver problemas 

graves com que se tenha de confrontar. Um indivíduo, quando não consegue 

ajustar mecanismos de adaptação eficazes, manifesta comportamentos depressivos 
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e é incapaz de responder de forma adequada à situação geradora de stress, como é 

no caso de encontrar um emprego.  

Como esperávamos, verificámos uma associação inversamente 

proporcional, significativa, ainda que fraca, entre o desânimo face à procura de 

emprego e os sintomas psicopatológicos. Este resultado vai no sentido de Lynd-

Stevenson (1997 cit. in Cruz, 2009, p.95), ao referir que o desânimo relacionado 

com o emprego, medeia mas não diminui a relação entre a vulnerabilidade dos 

factores e da depressão, quando as expectativas ligadas ao emprego não se 

realizam, isto é, os indivíduos desânimam e ficam perante uma situação de 

depressão, considerando que nada pode inverter a situação. 

Esta correlação fraca pode estar de alguma forma enviesada, devido ao 

facto do instrumento utilizado, JHS estar apenas traduzido e adaptado para 

português, faltando aferir e validar para a população portuguesa, contudo 

consideramos que a sua utilização foi vantajosa, permitindo verificar alguns dados 

que podem ser corroborados com a literatura encontrada. Desta forma, seria 

adequado que num próximo estudo, esta escala possa ser aferida e validada para a 

população portuguesa, de forma a obtermos dados mais assertivos em 

investigações futuras. 

 

Hipótese 7: O desânimo face a procura de emprego influencia o distress e o bem-

estar psicológico  

Os resultados mostram que existe uma associação entre o desânimo face à 

procura de emprego e o distress e o bem-estar psicológico avaliado pelo MHI, 

onde se percebe que quanto maior o desânimo face à procura de emprego, maior o 

distress e bem-estar psicológico. 

Este resultado vai também no sentido de Lynd-Stevenson (1997 cit. in 

Cruz, 2009, p.95), ao referir que os indivíduos com grandes níveis de desânimo 

indicam uma ausência de capacidade em lidar com situações traumáticas que 

acontecem nas suas vidas e uma grande possibilidade de ficarem depressivos 

durante estes acontecimentos traumáticos, enquanto pequenos níveis de desânimo 

apresentado pelos indivíduos indicam uma capacidade em lidar com estes 
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acontecimentos e uma diminuta possibilidade de ficarem depressivos durante a 

duração destes acontecimentos, como no caso de uma situação de procura de 

emprego. Desta forma, as evidências encontradas face ao desânimo relacionado 

com o emprego, pressupõe que as expectativas ligadas ao emprego não se 

realizem, os indivíduos desânimam e ficam perante uma situação de depressão, 

considerando que nada irá acontecer para que a situação se inverta. 

O emprego tem nos dias de hoje, uma função integradora e concretizante 

da personalidade individual, visto que é valorizado ao ponto de se tornar um papel 

central na vida dos indivíduos, então, é de acreditar que o desemprego afectará de 

algum modo o bem-estar subjectivo dos indivíduos. Assim, acredita-se que o 

desemprego terá um significado psicológico diferente para cada um dos 

indivíduos, e consequentemente, de se manifestar nas suas atitudes e 

comportamentos. É importante constatar que a situação de desemprego entre os 

jovens traz consequências negativas no que concerne à sua saúde.  

Aquando do término da licenciatura, os indivíduos preconizam uma 

perspectiva de carreira, e quando esta é afectada pelo desemprego (Cruz, 2009, 

p.31), pode construir uma ameaça potencial às crenças pessoais de carreira. 

Pode originar um processo psicológico de luto, que se traduz, nomeadamente, na 

destruição dos mitos e das crenças vocacionais do indivíduo. O desemprego exige 

assim mais do individuo, que se vê na necessidade de reorganizar e reorientar o 

seu percurso ocupacional de forma a desenvolver e a implementar o conceito de 

si. A transição e a integração do recém-licenciado na vida activa e na procura de 

emprego, requer uma (re)organização na gestão dos recursos disponíveis, uma boa 

gestão de conflitos e de stress em contextos altamente exigentes, de forma a serem 

vivenciadas com bem-estar e sucesso. A transição para o mercado de trabalho 

pelos estudantes universitários, requer um desenvolvimento de competências e 

estratégias por parte destes, no sentido de melhorarem o seu desempenho social e 

a capacidade de gestão de situações de tensão, com reflexos positivos na sua 

qualidade de vida e no sentimento de auto-eficácia. Desta forma, devem optimizar 

estratégias de procura de emprego no sentido de promover uma transição e 

integração bem-sucedida no mercado de trabalho.  
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Sarriera e Verdin (1996 cit.in Melo & Borges, 2007) consideram o período 

de transição escola-trabalho crítico para o desenvolvimento da juventude, porque 

certas implicações – como a perda da condição de aluno e do apoio da escola, a 

perda da influência da família, pela necessidade de o indivíduo construir uma 

identidade própria, a falta do status de trabalhador e do apoio da empresa – podem 

produzir sentimentos de impotência, de insegurança, de apatia e de 

desorganização, e, por conseguinte, de adoecimento, de comportamentos anti-

sociais ou de fuga da realidade, caso o jovem não esteja preparado e apoiado para 

a aquisição do status de cidadão activo e produtivo. Assim, podemos dizer que a 

procura de um emprego, pode proporcionar ao indivíduo o reconhecimento de 

uma discordância entre o que aspira e o que pretende desempenhar (Cruz, 2009), o 

que pode ser muito angustiante, mas ao mesmo tempo, pode estimulá-lo para a 

exploração de novos valores e reformulação do auto-conceito. 
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1. Conclusões dos Resultados 

 

O presente trabalho procurou contribuir para um maior conhecimento da 

saúde mental nos estudantes portugueses do Ensino Superior face à transição para 

o mercado de trabalho. Assim, ambicionou-se fazer um enquadramento teórico 

que facilitasse a justificação para a importância de se investigar a relação entre 

estas duas áreas, a saúde mental e a transição para o mercado de trabalho. 

Igualmente, referiu-se a importância do contexto económico e social, bem como 

as principais características do emprego/desemprego em Portugal. Posteriormente, 

foi realizado a caracterização do processo metodológico utilizado neste estudo, 

incluindo ainda, a caracterização da amostra, e apresentação e discussão dos 

principais resultados. 

Definimos também, como objectivo geral para este trabalho, verificar a 

relação entre as variáveis (sexo, idade, nível de escolaridade, residência 

habitacional, situação face ao trabalho) e a sintomatologia psicopatológica, o 

distress e o bem-estar psicológico nos estudantes do Ensino Superior, e a relação 

destes face às expectativas individuais no que diz respeito a conseguir ou não um 

emprego futuro. E como objectivos específico: identificar e verificar as variações 

relacionáveis com o sexo, bem como com a idade, nível de escolaridade e situação 

face ao trabalho, na sintomatologia psicopatológica, no distress e no bem-estar 

psicológico nos estudantes universitários; estudar o tipo de relação existente entre 

a saúde mental e os sintomas psicopatológicos com o desânimo face à transição 

para o mercado de trabalho. Depois da discussão dos resultados obtidos, 

extraímos as seguintes conclusões: 

  Evidencia-se que o sexo dos sujeitos da amostra, apresentam valores 

médios semelhantes relativamente à saúde mental. Na saúde mental avaliada pelo 

MHI, ambos os sexos apresentam valores semelhantes em todas as dimensões 

negativas (ansiedade, depressão, perda de controlo emocional/comportamental) e 

nas dimensões positivas (afecto positivo e laços emocionais), bem como no 

distress psicológico, no bem-estar psicológico e no índice global de saúde mental. 

Nas escalas de sintomatologia primária índices do BSI, tanto as mulheres como os 

homens revelaram médias semelhantes em todas as dimensões (somatização, 
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obsessões-compulsões, sensibilidade interpessoal, depressão, ansiedade, 

hostilidade, ansiedade fóbica, ideação paranóide e psicoticismo), bem como no 

índice geral de sintomas e no índice de sintomas positivos.e  

  Ao analisarmos a variável idade, concluimos que quanto menor a idade, 

maior o nível de distress e de bem-estar psicológico, e que quanto maior a idade, 

maior é o nível de sintomas positivos. Estes resultados são corroborados com a 

literatura,no facto dos alunos universitários da nossa amostra estarem na sua 

maioria na faixa etária dos 20-23 anos, que pressupõe o início da vida adulta 

como um período de stress e risco pessoal bastante elevado, onde se vivência o 

auge da função física e intelectual, mas também uma maior tendência à depressão 

e a outras formas de problemas emocionais (Costa, 2004). Estando também 

implícito a integração no ensino superior e a expectativa da possível entrada para 

o mercado de trabalho.  

  Relativamente à habilitação, os resultados obtidos reportam para que os 

sujeitos que se encontram a frequentar a Licenciatura, apresentam um maior nível 

de distress psicológico; e que quanto maior a habilitação (Mestrado), maior é o 

nível de sintomas positivos apresentados. Concluimos assim, que os licenciados 

desenvolvem expectativas vocacionais mais elevadas aquando de uma possível 

integração profissional, promovendo um maior distress (ansiedade, depressão e 

perda de controlo) face a esta situação. No entanto, um maior número de sintomas 

positivos assinalados pela amostra, demonstra que o aluno percepciona o seu 

futuro com optimismo, apesar dos problemas económicos com que Portugal se 

depara actualmente, ou seja, tenta ser capaz de identificar e formular objectivos, 

ultrapassar obstáculos, resolver problemas, identificar redes de suporte social e 

capacidades individuais, para promover uma boa saúde mental. Desta forma 

podemos inferir a hipótese formulada. 

  Ao analisarmos a relação entre a residência habitacional da nossa 

amostra com a saúde mental, os resultados obtidos não foram concludentes, 

principalmente, pelo facto de a maioria da nossa amostra não ter saído de casa 

(82,5%) e por essa razão não ter ido estudar para longe da sua residência. Os 

resultados mostram que não existem diferenças significativas quando comparamos 

a amostra de alunos que “não sai de casa” e os que residem “apartamento com 
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outros estudantes”, relativamente às dimensões e aos índices do MHI, e às escalas 

de sintomatologia primária e índices do BSI. Estes resultados apontam assim, para 

a possibilidade da existência de uma rede de suporte social eficiente, 

proporcionando um enquadramento emocional estável. 

  Ao analisarmos a relação entre os alunos que “só estudam” e os que 

trabalham a “full-time”, os resultados obtidos, relativamente ao índice de distress 

psicológico, ao índice global do MHI e restantes dimensões, não apresentam 

diferenças estatisticamente significativas. No que concerne às escalas de 

sintomatologia primária e índices do BSI, concluiu-se que quem trabalha, 

apresenta maiores níveis de sintomas positivos. Estes resultados pressupõem 

que a dicotomia entre estudo e trabalho é possível, e o facto de estes, 

apresentarem maiores níveis de sintomas positivos leva-nos a supor que o facto de 

terem um emprego, na situação económica em que Portuga se encontra, é um 

factor de maior saúde mental. Desta forma podemos inferir a hipótese formulada. 

  A associação do JHS com a habilitação, mostra que relativamente à 

Licenciatura e ao Mestrado, estes não apresentam diferenças estatisticamente 

significativas, o que indica que não é possível constatar que os licenciados 

apresentam um maior desânimo face à procura de emprego. Devido ao facto de 

estas duas habilitações, quer a Licenciatura, quer o Mestrado serem dois graus 

académicos que permitem a inserção no mercado de trabalho De acordo com os 

resultados obtidos, não foi possível verificar conclusivamente se os licenciados 

apresentam um menor índice de saúde mental em comparação com os que se 

encontram a frequentar o Mestrado. No entanto, constatou-se que existe uma 

associação entre a Licenciatura e um menor índice de saúde mental, logo um 

maior distress psicológico. Esta constatação permite concluir que os estudantes 

universitários que se encontram a frequentar o último ano da Licenciatura, 

apresentam um maior nível de distress psicológico e consequente menor saúde 

mental. 

  Ao compararmos o desânimo face à procura de emprego (JHS) e as 

dimensões e índices da escala do BSI, os resultados mostraram que quanto menor 

o desânimo face à procura de emprego maior é a sintomatologia psicopatológica 

apresentada. Verificámos assim, uma associação inversamente proporcional, 

“A saúde mental nos estudantes portugueses do ensino superior 

 face à transição para o mercado de trabalho” 

 

“A saúde mental nos estudantes portugueses do ensino superior 
 face à transição para o mercado de trabalho” 

 

225 

Ana Luísa Vicente 



significativa, ainda que fraca, entre o desânimo face à procura de emprego e os 

sintomas psicopatológicos. Podemos concluir que este resultado vai no sentido de 

Lynd-Stevenson (1997 cit. in Cruz, 2009, p.95), ao referir que o desânimo 

relacionado com o emprego, medeia mas não diminui a relação entre a 

vulnerabilidade dos factores e da depressão, quando as expectativas ligadas ao 

emprego não se realizam, isto é, os indivíduos desânimam e ficam perante uma 

situação de depressão, considerando que nada pode inverter a situação. Desta 

forma podemos inferir a hipótese formulada. 

  Os resultados mostram que existe uma associação entre o desânimo face à 

procura de emprego e o distress e o bem-estar psicológico avaliado pelo MHI, 

onde se percebe que quanto maior o desânimo face à procura de emprego, 

maior o distress e bem-estar psicológico. Concluimos assim, que este resultado 

vai também no sentido de Lynd-Stevenson (1997 cit. in Cruz, 2009, p.95), ao 

referir que os indivíduos com grandes níveis de desânimo indicam uma ausência 

de capacidade em lidar com situações traumáticas que acontecem nas suas vidas e 

uma grande possibilidade de ficarem depressivos durante estes acontecimentos 

traumáticos, enquanto pequenos níveis de desânimo apresentado pelos indivíduos 

indicam uma capacidade em lidar com estes acontecimentos e uma diminuta 

possibilidade de ficarem depressivos durante a duração destes acontecimentos, 

como no caso de uma situação de procura de emprego. Desta forma podemos 

inferir a hipótese formulada. 

Em síntese, o nosso estudo reforça a importância da saúde mental do 

jovem universitário face à procura do primeiro emprego. Neste aspecto, é 

fundamental a compreensão do processo de desenvolvimento em termos de 

vectores associados às diferentes etapas do crescimento pessoal e académico, que 

passa desde a gestão das competências e emoções, pela construção da autonomia e 

identidade, até à construção dos valores e da integridade pessoal (Evans et al., 

1998 cit. in Porta-Nova, 2009). 
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2. Considerações Finais 

 

A justificação do estudo tem a ver com duas razões principais. Por um 

lado, a um interesse de ordem pessoal sobre o tema da saúde mental e do 

desânimo face à procura de um emprego aquando do término do ensino 

universitário e, por outro lado, a escassez de estudos em Portugal sobre a saúde 

mental quando falamos no desânimo face à procura de emprego, cujos constructos 

são pouco estudados no âmbito da psicologia. Salientamos ainda o contacto com 

os alunos de diferentes universidades portuguesas.  

O objectivo geral desta investigação pretendeu ser um contributo para 

promover a reflexão, a análise e a compreensão sobre os aspectos psicológicos 

quando os estudantes saem das Universidades e tentam entrar na vida profissional. 

Como informa a revisão empírica, Sarriera et al. (2000 cit. in Wickert, 2006, 

p.267) refere que o aluno quando termina os Estudos Universitários sai de uma 

instituição organizada e organizadora para um espaço social no qual o tempo e a 

actividade não estão tão estruturados.Ou seja,o papel, antes do aluno, torna-se um 

papel confuso e pouco definido. Esse novo espaço de transição é chamado de 

terra de ninguém, isto é, nenhuma instituição social se responsabiliza pelo jovem 

nessa fase. Nesse momento, o jovem passa a ser pressionado pela família para 

mostrar a sua capacidade de conseguir um trabalho. Assim, diversos estudos vão 

no sentido de confirmar que a situação de desemprego ou a procura de emprego 

provoca mudanças a nível psicológico. Estas mudanças a nível psicológico são 

geralmente negativas, no sentido de uma diminuição do bem-estar subjectivo 

podendo conduzir a uma deterioração da saúde mental e física (Warr, 1987, Fryer, 

1988, Warr, Jackson, & Banks, 1988, Barling, 1990, Reynolds & Gilbert, 1991, 

Herr, 1992 cit. in Cruz, 2009). 

Toda a investigação comporta limitações e potencialidades, e este estudo 

não é diferente. Na presente investigação essas limitações foram sentidas 

principalmente em três domínios: na recolha de dados, nas características da 

amostra e nas características do material utilizado  

Em primeiro lugar, as dificuldades iniciais no acesso à amostra implicaram 

um atraso significativo no cronograma previsto. As principais dificuldades na 
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recolha de dados prenderam-se com o facto de a investigadora querer obter uma 

amostra generalizada da população portuguesa, e por isso ter de se deslocar ao 

norte, centro e sul de Portugal. Provavelmente teríamos tido vantagens na recolha 

de dados em apenas uma das regiões de Portugal, no entanto, estes dados seriam 

muito homogéneos, pondo em causa o que pretendíamos, que era uma 

representação geral da população portuguesa. 

Em segundo lugar, a constituição da nossa amostra merece alguns 

comentários. Se por um lado considerarmos positiva a taxa de respostas obtidas, 

não podemos deixar de frisar o facto de esta ser uma amostra que contempla na 

sua maioria alunos que não saíram da sua habitação residencial, ou seja, entraram 

em Universidades que existiam no seu local de residência, e por isso em termos 

psicológicos possuem um maior suporte familiar. Por outro lado, a nossa amostra 

apresenta um número elevado de licenciados em relação aos que frequentam 

Mestrado, provocando assim resultados menos conclusivos face a algumas 

variáveis, principalmente face ao questionário JHS. Também neste contexto, trata-

se de uma população que requer especial atenção pois, tratando-se de estudantes 

do ensino superior tendo que enfrentar todas as dificuldades adversas deste ensino 

e ainda as adversidades da finalização dos cursos e consequente entrada no mundo 

do trabalho, poderão propiciar o aparecimento de algum tipo de transtorno do foro 

psíquico nos estudantes. 

Por fim, outro nível de limitação prende-se com o material disponível e 

utilizado. Tendo procedido a um levantamento de instrumentos para avaliação das 

principais variáveis do estudo (saúde mental e desânimo face à procura de 

emprego), constatámos que a opção pela utilização do BSI e do MHI teve em 

conta o objectivo de avaliar epidemiologicamente a saúde mental nas suas 

dimensões positivas e negativa, bem como avaliar o distress psicológico e o bem-

estar na população em geral e não somente nas pessoas com doença mental. 

Relativamente ao desânimo face à procura de um emprego, constatámos que a 

maioria dos instrumentos existentes eram traduzidos para português e adaptados 

culturalmente, não tendo sido contudo aferidos e validados para a população 

portuguesa. A limitação inerente ao instrumento utilizado, JHS (traduzido e 

adaptado para português), de não produzir dados consolidados para a população 
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portuguesa, consideramos que a sua utilização foi vantajosa, permitindo a 

discussão com literatura anteriormente produzida. 

De qualquer forma, os resultados conseguidos nesta investigação devem 

ser vistos como um ponto de partida para futuras investigações, pelo que as 

limitações apresentadas devem, ser vistas, como pistas para a futura investigação. 

Os resultados encontrados no nosso estudo são consistentes com as 

referências teóricas abordadas na revisão de literatura. Em conclusão, 

relativamente à saúde mental, podemos referir que os dados apontam para que não 

se registem diferenças marcantes entre mulheres e homens na prevalência geral. E 

que a os problemas de saúde mental têm início na faixa etária típica da 

universidade, dos 18 aos 24 anos, apesar de os estudantes universitários não 

apresentem mais problemas psiquiátricos que outros jovens não universitários, 

estes mostram um maior nível de Ansiedade, Depressão e Perda de Controlo 

Emocional/Comportamental (dimensões negativas do MHI), congruentes com os 

resultados do nosso estudo. Os licenciados desenvolvem expectativas vocacionais 

mais elevadas e, por isso aquando de uma situação de não integração profissional, 

estes são alvo de impactos psicossociais e de menor saúde mental. É importante 

constatar que a situação de desemprego entre os jovens traz consequências 

negativas no que concerne à sua saúde. Assim, podemos mencionar que os jovens 

licenciados apresentam menor nível de bem-estar psicológico, devido a um 

sentimento de “vazio” e impotência frente às dificuldades de inserção no mercado 

de trabalho. Consequentemente, os indivíduos que terminam a licenciatura, 

tendem a experienciar níveis elevados de depressão, ansiedade, stress, e angústia 

em geral, juntamente com baixa auto-estima e baixa confiança, propiciando um 

maior desânimo face à procura de emprego.  

Desta forma, podemos concluir que os resultados da nossa investigação, 

mostram que existe uma associação entre o desânimo face à procura de emprego e 

a sintomatologia psicopatológica avaliada pelo BSI e que existe uma associação 

entre o desânimo face à procura de emprego e o distress e o bem-estar psicológico 

avaliado pelo MHI. 

O nosso trabalho procura trazer alguma mais-valia no conhecimento da 

população do Ensino Superior que frequenta o último ano de Licenciatura ou 
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frequentam Mestrado e Doutoramento, sublinhando especificidades e definindo 

abordagens que permitam construir algumas propostas que possam aumentar a 

qualidade de vida e a saúde mental desta população.   

Assim, parece-nos que as instituições universitárias beneficiariam com a 

implementação de programas e estratégias de intervenção de forma a auxiliar os 

alunos que estão a terminar o Ensino Superior na procura de emprego: 

- Implementação de programas que se destinem a apoiar o estudante no confronto 

com o stress e a ansiedade face à procura de um emprego futuro; 

- Iintervenções de natureza preventiva desenvolvidas pelos serviços de apoio 

psicológico e aconselhamento das instituições;  

- Criação de redes a nível institucional e europeu, com outros Estabelecimentos de 

Ensino Superior, para a realização de intercâmbios; 

- Formação pedagógica (e não apenas científica) para os professores do ensino 

superior; 

- Implementação de acções, feiras de emprego e outras actividades que auxiliem o 

estudante na facultação de informação sobre procura e oferta de emprego, quer a 

nível nacional, quer a nível mundial. 

Uma outra proposta, um próximo estudo da investigadora, seria validar e 

aferir a Escala de Desânimo Face ao Emprego (Job Hopelessness Scale – JHS) 

para a população portuguesa, utilizando para isso a base de dados deste estudo, 

bem como os dados estatísticos encontrados na nossa investigação. 

Queremos acreditar que pelo nosso contributo, mais e melhor 

conhecimento se obteve sobre a realidade dos estudantes universitários e das suas 

condicionalidades psicológicas na transição para o mercado de trabalho. 

Desejamos que o resultado da nossa investigação permita tanto quanto possível, 

auxiliar e melhorar as condições psicológicas dos estudantes universitários. 
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Caro Aluno/a 
 

 

Os questionários que se seguem estão relacionados com uma investigação sobre a 

Saúde Mental dos Estudantes do Ensino Superior face à transição para o Mercado de 

Trabalho, realizada sob a responsabilidade da Universidade da Extremadura 

(Espanha).  

 

Estes questionários pretendem avaliar a saúde mental através dos questionários BSI 

(Brief Symtom Inventory) e o MHI (Inventário de Saúde Mental), com o desânimo 

relacionado com um emprego futuro, através da JHS (Escala de Desânimo Face ao 

Emprego). 

 

Assegurando-lhe a confidencialidade das respostas, solicitamos que preencha os 

questionários de acordo com o seu percurso e actual momento académico. 

Agradecemos a honestidade das suas respostas.  

 

A primeira parte do questionário diz respeito a dados de caracterização da sua 

situação enquanto estudante.  

 

A segunda parte é constituída pelo conjunto de questionários.  

 

Responda a todas as questões. Antes de começar a responder, certifique-se de que 

compreendeu o que se pretende e a forma de responder.  

 

Não existe um tempo limite, no entanto, procure não despender demasiado tempo nas 

suas respostas.  

 

 

 

Muito Obrigado Pela Sua Colaboração 
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L M D 

CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

 

Data de hoje: _____ / ______ / ______ 

Instituição: __________________________________ 

Curso: _____________________________________             

Ano:  

 

Sexo: M___        F___                Idade: _______ (anos)  

 

Estado Civil: Solteiro____          Casado c/ Registo___      Casado s/ Registo (UF)___ 

                      Divorciado___      Separado___                    Viúvo___ 

 

O curso em que entrei correspondia à minha: 

1ª opção___         2ª opção___           3ª opção___          outra opção___ 

 

A Universidade em que entrei correspondia à minha: 

1ª opção___          2ª opção___           3ª opção___         outra opção___ 

 

A frequência do Ensino Superior implicou a minha saída de casa?  Não___   Sim___ 

Se sim, estou viver: 

Numa Residência Universitária___       Num Apartamento com outros estudantes___ 

Num Apartamento sozinho___             Na Casa/Apartamento com familiares___ 

Outro local (especifique) ____________________________ 

 

Neste momento encontro-me: 

Só a estudar___ 

Trabalhar em part-time___ 

Trabalhar em full-time___  

Se sim, estou a trabalhar na área: ___________________________ 

 

Quando terminar o Ensino Superior gostaria de trabalhar: 

Na minha área___                                                     

Fora da minha área___ 

Não me importaria de trabalhar em outra área?            Não___   Sim___ 
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MHI 

MHI – Mental Health Inventory. Inventário de Saúde Mental. Versão de J.L.P. Ribeiro (2001). 

Abaixo vai encontrar um conjunto de questões acerca do modo como se sente no dia-a-

dia. Responda a cada uma delas assinalando num dos rectângulos por baixo a resposta que 

melhor se aplica a si. 
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BSI 

(BSI – Brief Symtom Inventory de L.R. Derogatis, 1993; Versão: M.C. Canavarro, 1995) 

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 cada problema ou sintoma marque apenas um espaço com uma 

cruz (X). Não deixe nenhuma pergunta por responder. 

Em que medida foi incomodado pelos 

sintomas seguintes: 

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 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      

26. Sentir necessidade de verificar várias 

vezes o que faz 

     

27. Dificuldade em tomar decisões      

 

 

261 



Em que medida foi incomodado 

pelos sintomas seguintes: 

Nunca Poucas 

vezes 

Algumas 

vezes 

Muitas 

vezes 

Muitíssimas 

vezes 

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 de que devia 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 

de 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 que se deixasse, as 

outras pessoas se aproveitariam de 

si 

     

52. Ter sentimentos de culpa      

53. Ter a impressão que alguma 

coisa não regula bem na sua cabeça 
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Escala de Desânimo Face ao Emprego 

(Adaptado de Job Hopelessness Scale – J.H.S.) 

A seguir encontra-se uma lista de afirmações com a finalidade de medir as expectativas 

individuais no que diz respeito a conseguir ou não um emprego futuro. Para cada afirmação 

marque apenas um espaço com uma cruz (X). Não deixe nenhuma pergunta por responder. 

Em que medida 

visualiza a 

transição para o 

Mercado de 

Trabalho: 

Discordo 

Forteme

nte 

Discordo 

Parcial

mente 

Disco

rdo 

Indifere

nte 

Concor

do 

Concordo 

Parcialme

nte 

Concord

o 

Forteme

nte 

1. Eu vejo o meu 

futuro, no mundo 

do trabalho, com 
esperança e com 

entusiasmo. 

       

2.Quando não 

consigo encontrar 

emprego, ajuda-me 

saber que as coisas 

irão melhorar. 

       

3. Não consigo 

imaginar estar sem 

emprego num 

espaço de tempo de 

10 anos. 

       

4. Eu espero ter 

mais oportunidades 
em encontrar 

emprego, do que 

um cidadão normal. 

       

5. Eu tenho muita 

confiança nas 

minhas perspectivas 

para conseguir um 

emprego. 

       

6. Eu consigo 

esperar 

considerações 

positivas, por parte 

de potenciais 
empregadoras. 

       

7. Quando olho 

para o futuro, 

espero conseguir 

um bom emprego. 

       

8. Devido às 

dificuldades 

relacionadas com o 

facto de se 

conseguir encontrar 

emprego, por vezes 

sinto vontade de 

desistir. 
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9. As minhas 

perspectivas de 

trabalho são 

sombrias. 

       

10. Não consigo ter 

sorte quando 

concorro a um 

emprego e não 

tenho razões para 

acreditar que terei 

sorte no futuro. 

       

11. Em termos de 

empregos, tudo o 
que vejo à minha 

frente são coisas 

desagradáveis em 

vez de coisas 

agradáveis. 

       

12. Quando 

concorro a um 

emprego, as coisas 

não funcionam da 

maneira como eu 

quero que 

funcionem. 

       

13. O meu futuro 

no mundo do 
trabalho, parece-me 

vago e incerto. 

       

14. Não adianta 

realmente tentar 

conseguir um 

emprego, porque 

provavelmente não 

vou conseguir. 
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Normalidade do BSI 

Caixa de bigodes para as pontuações dos índices do BSI 

Gráfico 1. Caixa de bigodes para as 

pontuações do ISP (Índice de Sintomas 

Positivos) 

Gráfico 2. Caixa de bigodes para as 

pontuações do IGS (Índice Geral de 

Sintomas) 

Gráfico 3. Caixa de bigodes para as pontuações do TSP (Total de Sintomas Positivos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 42. Normalidade do BSI 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

IGS ,077 299 ,000 ,959 299 ,000 

TSP ,320 299 ,000 ,688 299 ,000 

ISP ,081 299 ,000 ,949 299 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Normalidade do MHI 

Caixa de bigodes para as pontuações dos índices do BSI 

Gráfico 4. Caixa de bigodes para as 

pontuações do Distress Psicológico 

(MHIDIST) 

 

Gráfico 5. Caixa de bigodes para as 

pontuações do Bem-Estar Psicológico 

(MHIBEST) 

Gráfico 6. Caixa de bigodes para as pontuações do MHI – Índice Global (Saúde Mental) 
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Quadro 43. Normalidade do MHI 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

MHIA ,084 302 ,000 ,983 302 ,001 

MHID ,109 302 ,000 ,958 302 ,000 

MHIPC ,096 302 ,000 ,957 302 ,000 

MHIAP ,069 302 ,002 ,988 302 ,014 

MHILE ,087 302 ,000 ,957 302 ,000 

MHIDIST ,082 302 ,000 ,975 302 ,000 

MHIBEST ,050 302 ,065 ,994 302 ,242 

MHI_Global ,064 302 ,004 ,991 302 ,066 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Normalidade do JHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Caixa de bigodes para as pontuações do JHS 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quadro 44. Normalidade do JHS 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

JHS ,036 302 ,200* ,985 302 ,003 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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Validade do JHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 45. Matriz de correlação entre os itens e o total da escala 
 JHS 

1 

JHS 

2 

JHS 

3 

JHS 

4 

JHS 

5 

JHS 

6 

JHS 

7 

JHS 

8 

JHS 

9 

JHS 

10 

JHS 

11 

JHS 

12 

JHS 

13 

JHS 

14 

JHS 

Total 

JHS1 1,0               

JHS2 ,754 1,0              

JHS3 ,427 ,557 1,0             

JHS4 ,498 ,444 ,279 1,0            

JHS5 ,715 ,632 ,442 ,647 1,0           

JHS6 ,705 ,678 ,470 ,598 ,834 1,0          

JHS7 ,585 ,525 ,515 ,454 ,622 ,675 1,0         

JHS8 ,471 ,397 ,132* ,204 ,372 ,345 ,217 1,0        

JHS9 ,474 ,417 ,221 ,218 ,420 ,430 ,272 ,645 1,0       

JHS10 ,328 ,349 ,172 ,247 ,393 ,390 ,233 ,673 ,652 1,0      

JHS11 ,371 ,314 ,047** ,287 ,319 ,323 ,206 ,606 ,604 ,673 1,0     

JHS12 ,303 ,304 ,012** ,280 ,363 ,340 ,193 ,534 ,510 ,609 ,718 1,0    

JHS13 ,402 ,323 ,080** ,230 ,385 ,303 ,171 ,600 ,645 ,587 ,727 ,655 1,0   

JHS14 ,341 ,316 ,241 ,248 ,403 ,384 ,309 ,534 ,545 ,662 ,527 ,516 ,497 1,0  

JHS_Total ,765 ,720 ,459 ,569 ,769 ,757 ,599 ,721 ,750 ,734 ,715 ,667 ,709 ,678 1,0 

Nota: As correlações são significativas ao nível de 0,01. 

* A correlação é significativa ao nível de 0,05. 

** As correlações apresentam (correlação de Pearson=,047; sig.=,416), (correlação de Pearson=,012; sig.=,835) e (correlação de 

Pearson=,080; sig.=,164) 
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Estudo da Normalidade  

 
O estudo da normalidade, tem como objectivo a verificação das condições 

de utilização de testes paramétricos ou não paramétricos na análise estatística dos 

dados. Para este estudo utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov e o Shapiro-

Wilk, realizado através do programa estatístico SPSS. Os dois testes testam a 

hipótese de que os dados apresentam uma distribuição normal. No caso de 

amostras maiores (>50 casos), que é o nosso caso, o teste de Kolmogorov-Smirnov 

é mais poderoso (Myers & Well, 2003, p.185). Um valor abaixo da significância 

indica um desvio na distribuição dos dados em relação à Curva Normal (de 

preferência deve estar abaixo de 0,05 ou mesmo 0,01). 

 Na divisão dos participantes em sub-amostras, começámos a nossa análise 

pela variável sexo. Assim, fomos verificar a normalidade das respostas aos 

questionários anteriormente mencionados, no caso dos homens, e, no caso das 

mulheres. Relativamente ao questionário MHI, os resultados obtidos foram os 

seguintes: 

 

Quadro 46. Teste da Normalidade (MHI e Sexo) 

 

Sexo 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

MHI_ 

Global 

Masculino ,079 146 ,026 ,984 146 ,087 

Feminino ,061 156 ,200* ,987 156 ,170 

MHIA Masculino ,101 146 ,001 ,972 146 ,004 

Feminino ,085 156 ,008 ,987 156 ,162 

MHID Masculino ,109 146 ,000 ,940 146 ,000 
Feminino ,133 156 ,000 ,969 156 ,001 

MHIPC Masculino ,118 146 ,000 ,960 146 ,000 

Feminino ,086 156 ,006 ,952 156 ,000 

MHIAP Masculino ,069 146 ,088 ,991 146 ,529 

Feminino ,111 156 ,000 ,967 156 ,001 

MHILE Masculino ,095 146 ,003 ,953 146 ,000 

Feminino ,093 156 ,002 ,959 156 ,000 

MHIDIST Masculino ,098 146 ,002 ,967 146 ,001 

Feminino ,074 156 ,036 ,973 156 ,004 

MHIBEST Masculino ,058 146 ,200* ,991 146 ,453 

Feminino ,059 156 ,200* ,989 156 ,288 

a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 

 

Através destes resultados e uma vez que os valores obtidos são superiores 

ao nível de significância 0,05, não rejeitamos a hipótese nula do teste, ou seja, 

consideramos que as respostas da amostra em todos os grupos da variável sexo ao 

questionário MHI, seguem uma distribuição normal. 
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A normalidade das respostas destes dois grupos, ao questionário BSI, é 

apresentada seguidamente: 

 

Quadro 47. Teste da Normalidade (BSI e Sexo) 

 

Sexo 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

BSIS Masculino ,202 146 ,000 ,908 146 ,000 

Feminino ,163 153 ,000 ,910 153 ,000 

BSIOC Masculino ,121 146 ,000 ,970 146 ,003 

Feminino ,136 153 ,000 ,968 153 ,001 

BSISI Masculino ,131 146 ,000 ,904 146 ,000 

Feminino ,133 153 ,000 ,930 153 ,000 

BSID Masculino ,133 146 ,000 ,910 146 ,000 

Feminino ,156 153 ,000 ,924 153 ,000 

BSIA Masculino ,214 146 ,000 ,906 146 ,000 
Feminino ,132 153 ,000 ,925 153 ,000 

BSIH Masculino ,115 146 ,000 ,952 146 ,000 

Feminino ,125 153 ,000 ,950 153 ,000 

BSIAF Masculino ,216 146 ,000 ,898 146 ,000 

Feminino ,278 153 ,000 ,788 153 ,000 

BSIIP Masculino ,112 146 ,000 ,945 146 ,000 

Feminino ,100 153 ,001 ,973 153 ,004 

BSIP Masculino ,149 146 ,000 ,950 146 ,000 

Feminino ,158 153 ,000 ,941 153 ,000 

IGS Masculino ,059 146 ,200* ,968 146 ,002 

Feminino ,098 153 ,001 ,952 153 ,000 

TSP Masculino ,267 146 ,000 ,762 146 ,000 

Feminino ,382 153 ,000 ,628 153 ,000 

ISP Masculino ,069 146 ,085 ,958 146 ,000 

Feminino ,095 153 ,002 ,945 153 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

Os resultados obtidos levam-nos a concluir, que em todos os grupos da 

variável sexo, as respostas seguem uma distribuição normal, uma vez que todos os 

valores são superiores ao nível de significância 0,05. 

Outra das variáveis analisadas no nosso estudo diz respeito à Habilitação 

(Licenciatura e Mestrado). Os resultados obtidos para as respostas ao questionário 

MHI são apresentados no quadro seguinte: 
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Quadro 48. Teste da Normalidade (MHI e Habilitação) 

 

Habilitação 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

MHIA Licenciatura  ,083 259 ,000 ,985 259 ,008 

Mestrado ,125 42 ,095 ,926 42 ,009 

MHID Licenciatura  ,110 259 ,000 ,956 259 ,000 

Mestrado ,130 42 ,071 ,954 42 ,093 

MHIPC Licenciatura  ,092 259 ,000 ,962 259 ,000 

Mestrado ,172 42 ,003 ,920 42 ,006 

MHIAP Licenciatura  ,065 259 ,010 ,989 259 ,049 

Mestrado ,113 42 ,200* ,956 42 ,108 

MHILE Licenciatura  ,097 259 ,000 ,949 259 ,000 

Mestrado ,102 42 ,200* ,976 42 ,509 

MHI_ 

Global 

Licenciatura  ,055 259 ,052 ,991 259 ,124 

Mestrado ,122 42 ,122 ,971 42 ,367 

MHIDIST Licenciatura  ,078 259 ,001 ,981 259 ,001 

Mestrado ,128 42 ,083 ,925 42 ,009 

MHIBEST Licenciatura  ,052 259 ,200* ,994 259 ,449 

Mestrado ,119 42 ,143 ,979 42 ,615 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

    Habilitação = Doutoramento it has been omitted. 

Neste caso, podemos verificar que, para um nível de significância 0,05, as 

Habilitações (Licenciatura e Mestrado), seguem uma distribuição normal, face ao 

questionário MHI. Relativamente ao questionário BSI, os resultados obtidos 

foram os seguintes: 

Quadro 49. Teste da Normalidade (BSI e Habilitação) 

 

Habilitação 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TSP Licenciatura  ,310 257 ,000 ,705 257 ,000 
Mestrado ,397 41 ,000 ,607 41 ,000 

ISP Licenciatura  ,075 257 ,001 ,965 257 ,000 

Mestrado ,083 41 ,200* ,956 41 ,115 

IGS Licenciatura  ,068 257 ,006 ,975 257 ,000 

Mestrado ,074 41 ,200* ,960 41 ,152 

BSIS Licenciatura  ,166 257 ,000 ,929 257 ,000 

Mestrado ,214 41 ,000 ,869 41 ,000 

BSIOC Licenciatura  ,118 257 ,000 ,972 257 ,000 

Mestrado ,115 41 ,192 ,972 41 ,406 

BSISI Licenciatura  ,137 257 ,000 ,912 257 ,000 

Mestrado ,090 41 ,200* ,956 41 ,111 

BSID Licenciatura  ,147 257 ,000 ,917 257 ,000 

Mestrado ,073 41 ,200* ,966 41 ,261 

BSIA Licenciatura  ,169 257 ,000 ,937 257 ,000 

Mestrado ,132 41 ,069 ,908 41 ,003 

BSIH Licenciatura  ,109 257 ,000 ,959 257 ,000 

Mestrado ,146 41 ,027 ,923 41 ,009 

BSIAF Licenciatura  ,240 257 ,000 ,858 257 ,000 

Mestrado ,268 41 ,000 ,850 41 ,000 

BSIIP Licenciatura  ,099 257 ,000 ,958 257 ,000 

Mestrado ,128 41 ,089 ,935 41 ,021 

BSIP Licenciatura  ,140 257 ,000 ,952 257 ,000 

Mestrado ,119 41 ,156 ,952 41 ,080 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

    Habilitação = Doutoramento it has been omitted. 
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Através dos resultados obtidos, podemos verificar que em todos os grupos 

da variável habilitação, as respostas seguem uma distribuição normal, uma vez 

que ambos os valores são superiores ao nível de significância 0,05. 

Uma outra das variáveis analisadas no nosso estudo diz respeito à 

Residência Habitacional (“Não sai de casa” e “Apartamento com outros 

estudantes”). Os resultados obtidos para as respostas ao questionário MHI são 

apresentados no quadro seguinte: 

 

Quadro 50. Teste da Normalidade (MHI e Residência Habitacional) 

 

Residência Habitacional 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

MHI_ 

Global 

Não sai de casa ,073 249 ,003 ,987 249 ,025 

Apartamento com outros 

estudantes 

,092 30 ,200* ,966 30 ,430 

MHIBEST Não sai de casa ,064 249 ,016 ,992 249 ,200 

Apartamento com outros 

estudantes 

,118 30 ,200* ,914 30 ,019 

MHIDIST Não sai de casa ,079 249 ,001 ,974 249 ,000 

Apartamento com outros 

estudantes 

,088 30 ,200* ,982 30 ,874 

MHIA Não sai de casa ,098 249 ,000 ,983 249 ,004 

Apartamento com outros 

estudantes 

,088 30 ,200* ,970 30 ,534 

MHID Não sai de casa ,112 249 ,000 ,969 249 ,000 

Apartamento com outros 

estudantes 

,125 30 ,200* ,977 30 ,730 

MHIPC Não sai de casa ,096 249 ,000 ,957 249 ,000 

Apartamento com outros 
estudantes 

,117 30 ,200* ,965 30 ,422 

MHIAP Não sai de casa ,073 249 ,003 ,989 249 ,046 

Apartamento com outros 

estudantes 

,138 30 ,150 ,891 30 ,005 

MHILE Não sai de casa ,088 249 ,000 ,956 249 ,000 

Apartamento com outros 

estudantes 

,170 30 ,027 ,950 30 ,174 

a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 

 

Neste caso, podemos verificar que, para um nível de significância 0,05, a 

Residência Habitacional, segue uma distribuição normal, face ao questionário 

MHI. Relativamente ao questionário BSI, os resultados obtidos foram os 

seguintes: 
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Quadro 51. Teste da Normalidade (BSI e Residência Habitacional) 

 

Residência Habitacional 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

BSIS Não sai de casa ,168 246 ,000 ,913 246 ,000 

Apartamento com outros 

estudantes 

,245 30 ,000 ,855 30 ,001 

BSIOC Não sai de casa ,114 246 ,000 ,974 246 ,000 

Apartamento com outros 

estudantes 

,141 30 ,132 ,948 30 ,153 

BSISI Não sai de casa ,144 246 ,000 ,924 246 ,000 

Apartamento com outros 

estudantes 

,158 30 ,055 ,894 30 ,006 

BSID Não sai de casa ,148 246 ,000 ,915 246 ,000 

Apartamento com outros 

estudantes 

,162 30 ,043 ,915 30 ,020 

BSIA Não sai de casa ,152 246 ,000 ,910 246 ,000 

Apartamento com outros 

estudantes 

,245 30 ,000 ,916 30 ,021 

BSIH Não sai de casa ,109 246 ,000 ,960 246 ,000 

Apartamento com outros 

estudantes 

,190 30 ,007 ,913 30 ,018 

BSIAF Não sai de casa ,242 246 ,000 ,844 246 ,000 

Apartamento com outros 
estudantes 

,318 30 ,000 ,789 30 ,000 

BSIIP Não sai de casa ,093 246 ,000 ,965 246 ,000 

Apartamento com outros 

estudantes 

,104 30 ,200* ,962 30 ,350 

BSIP Não sai de casa ,136 246 ,000 ,944 246 ,000 

Apartamento com outros 

estudantes 

,164 30 ,039 ,939 30 ,086 

ÍGS Não sai de casa ,076 246 ,002 ,956 246 ,000 

Apartamento com outros 

estudantes 

,116 30 ,200* ,942 30 ,106 

TSP Não sai de casa ,330 246 ,000 ,682 246 ,000 

Apartamento com outros 
estudantes 

,314 30 ,000 ,711 30 ,000 

ISP Não sai de casa ,079 246 ,001 ,948 246 ,000 

Apartamento com outros 

estudantes 

,110 30 ,200* ,940 30 ,093 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
 

Os resultados obtidos levam-nos a concluir, que em todos os grupos da 

variável Residência Habitacional, as respostas seguem uma distribuição normal, 

uma vez que todos os valores são superiores ao nível de significância 0,05. 

Outra das variáveis analisadas no nosso estudo diz respeito à situação face ao 

trabalho (“só estuda”, “trabalhar part-time”, e “trabalhar full-time”). Os resultados 

obtidos para as respostas ao questionário MHI são apresentados no quadro 

seguinte: 
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Quadro 52. Teste da Normalidade (BSI e situação face ao emprego) 

 Situação face ao 

emprego 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

BSIS Só estudar ,193 193 ,000 ,924 193 ,000 

Trabalhar part-time ,160 43 ,007 ,939 43 ,023 

Trabalhar full-time ,218 63 ,000 ,885 63 ,000 

BSIOC Só estudar ,103 193 ,000 ,971 193 ,001 

Trabalhar part-time ,122 43 ,109 ,935 43 ,017 

Trabalhar full-time ,142 63 ,003 ,952 63 ,016 

BSISI Só estudar ,140 193 ,000 ,904 193 ,000 

Trabalhar part-time ,153 43 ,013 ,941 43 ,028 

Trabalhar full-time ,180 63 ,000 ,933 63 ,002 

BSID Só estudar ,129 193 ,000 ,925 193 ,000 

Trabalhar part-time ,150 43 ,016 ,937 43 ,020 

Trabalhar full-time ,152 63 ,001 ,917 63 ,000 

BSIA Só estudar ,177 193 ,000 ,934 193 ,000 

Trabalhar part-time ,125 43 ,090 ,960 43 ,134 

Trabalhar full-time ,160 63 ,000 ,887 63 ,000 

BSIH Só estudar ,122 193 ,000 ,946 193 ,000 

Trabalhar part-time ,129 43 ,069 ,961 43 ,151 

Trabalhar full-time ,114 63 ,042 ,935 63 ,002 

BSIAF Só estudar ,223 193 ,000 ,880 193 ,000 

Trabalhar part-time ,257 43 ,000 ,842 43 ,000 
Trabalhar full-time ,295 63 ,000 ,823 63 ,000 

BSIIP Só estudar ,109 193 ,000 ,947 193 ,000 

Trabalhar part-time ,085 43 ,200* ,963 43 ,177 

Trabalhar full-time ,080 63 ,200* ,974 63 ,193 

BSIP Só estudar ,117 193 ,000 ,959 193 ,000 

Trabalhar part-time ,160 43 ,007 ,925 43 ,008 

Trabalhar full-time ,164 63 ,000 ,934 63 ,002 

IGS Só estudar ,053 193 ,200* ,975 193 ,001 

Trabalhar part-time ,110 43 ,200* ,947 43 ,046 

Trabalhar full-time ,124 63 ,017 ,924 63 ,001 

TSP Só estudar ,292 193 ,000 ,712 193 ,000 

Trabalhar part-time ,376 43 ,000 ,694 43 ,000 
Trabalhar full-time ,390 63 ,000 ,653 63 ,000 

ISP Só estudar ,061 193 ,077 ,966 193 ,000 

Trabalhar part-time ,115 43 ,179 ,943 43 ,034 

Trabalhar full-time ,143 63 ,003 ,921 63 ,001 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
 

Podemos verificar que, para um nível de significância 0,05, todos os 

grupos da variável Situação face ao trabalho, seguem uma distribuição normal, 

face ao questionário BSI. Relativamente ao questionário MHI, os resultados 

obtidos foram os seguintes: 
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Quadro 53. Teste da Normalidade (MHI e situação face ao emprego) 

 Situação face ao 

emprego 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

MHIA Só estudar ,071 195 ,019 ,983 195 ,022 

Trabalhar part-time ,113 43 ,195 ,963 43 ,172 

Trabalhar full-time ,107 64 ,068 ,968 64 ,090 

MHID Só estudar ,127 195 ,000 ,938 195 ,000 

Trabalhar part-time ,122 43 ,110 ,975 43 ,451 

Trabalhar full-time ,124 64 ,016 ,970 64 ,118 

MHIPC Só estudar ,084 195 ,002 ,959 195 ,000 

Trabalhar part-time ,120 43 ,133 ,960 43 ,135 

Trabalhar full-time ,142 64 ,003 ,931 64 ,001 

MHIAP Só estudar ,077 195 ,006 ,991 195 ,251 

Trabalhar part-time ,118 43 ,150 ,965 43 ,216 

Trabalhar full-time ,144 64 ,002 ,957 64 ,026 

MHILE Só estudar ,102 195 ,000 ,945 195 ,000 

Trabalhar part-time ,094 43 ,200* ,956 43 ,098 

Trabalhar full-time ,097 64 ,200* ,968 64 ,092 

MHIDIST Só estudar ,075 195 ,010 ,977 195 ,003 

Trabalhar part-time ,087 43 ,200* ,978 43 ,557 

Trabalhar full-time ,106 64 ,070 ,963 64 ,053 

MHIBEST Só estudar ,056 195 ,200* ,993 195 ,509 

Trabalhar part-time ,090 43 ,200* ,965 43 ,219 
Trabalhar full-time ,127 64 ,012 ,972 64 ,152 

MHI_ 

Global 

Só estudar ,058 195 ,200* ,992 195 ,329 

Trabalhar part-time ,100 43 ,200* ,971 43 ,344 

Trabalhar full-time ,110 64 ,053 ,977 64 ,281 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
 

Neste caso, podemos observar que os resultados obtidos são superiores ao 

nível de significância 0,05, pelo que seguem uma distribuição normal. 

Por último, foi ainda verificada a normalidade das respostas ao 

questionário JHS utilizado na presente investigação, de acordo com a Habilitação. 

Os resultados obtidos são presentes no quadro seguinte: 

 

Quadro 54. Teste da Normalidade (JHS e Habilitação) 

 

Habilitação 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

JHS Licenciatura  ,038 259 ,200* ,986 259 ,012 

Mestrado ,093 42 ,200* ,963 42 ,195 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

    Habilitação = Doutoramento it has been omitted. 

 

Neste caso, podemos observar que o resultado obtido para o Mestrado é 

superior ao nível de significância 0,05, pelo que segue uma distribuição normal, 

no entanto, a Licenciatura, apresenta um valor inferior a 0,05, não seguindo uma 

distribuição normal. 
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Com base nestes dados, podemos considerar que na maioria dos casos, não 

se verificam as condições de aplicação de testes não paramétricos (Maroco, 2007), 

pelo que, a escolha de testes paramétricos para análise dos dados obtidos na 

presente investigação, nos parece a escolha correcta. 
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