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RESUMO
CARA, G. R. B. O processo de transição no ingresso ao ensino superior de estudantes de uma
universidade privada do interior do estado do Rio de Janeiro: um estudo de caso. Campos dos
Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2019.

Sob a perspectiva psicossocial do desenvolvimento adulto, o ingresso na universidade consiste
em uma etapa importante no decurso de vida das pessoas. Considera-se que isso se deve,
principalmente, às diversas mudanças decorrentes da integração em uma nova experiência
educativa, na qual os estudantes são confrontados com a demanda de adaptação às novas regras
e expectativas, além de mudanças nas rotinas, nos relacionamentos e nos papéis sociais. Nesse
contexto, estudos que tratam de questões sobre o acesso e a permanência em cursos de
graduação têm emergido, buscando compreender de que modo os estudantes perpassam pelo
período de transição e de adaptação, além de procurar dispor de subsídios que possam contribuir
para a qualidade desse processo, haja vista a sua veemente relação com os aspectos relacionados
ao desempenho acadêmico. Constata-se no Brasil um aumento expressivo no número de
matrículas em cursos de nível superior, sobretudo nas décadas de 2000 e de 2010, o que reforça
a necessidade de pesquisas nesse âmbito, especialmente para verificar de que modo as
condições políticas, econômicas e sociais do país interferem nesse tipo de transição. Em razão
de o contingente de matrículas estar predominantemente concentrado em instituições não
governamentais, esta pesquisa analisa o processo de transição e de adaptação de estudantes de
uma universidade privada, e com fins lucrativos, localizada em Campos dos Goytacazes - Rio
de Janeiro, Brasil. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa de cunho exploratório,
descritivo e de natureza predominantemente qualitativa, que contou com a cooperação de 126
recém-ingressos de cursos de graduação na modalidade presencial de ensino. A observação se
deu por meio da aplicação de um questionário elaborado em conformidade com as variáveis
que integram os quatro fatores do modelo de análise da adaptação humana à transição, proposto
por Schlossberg e seus colaboradores (SCHLOSSBERG, 1981; SCHLOSSBERG; WATERS;
GOODMAN, 1995; ANDERSON; GOODMAN; SCHLOSSBERG, 2012). Foi observado que,
nesse processo, os alunos vivenciam experiências relacionadas à sua transição, que agem tanto
favorável quanto desfavoravelmente em suas adaptações. Espera-se, portanto, que este estudo
possa instigar novas investigações, bem como contribuir para a gerência de políticas públicas
para a permanência dos estudantes universitários e que, além disso, possa promover a reflexão
de gestores de instituições de ensino superior sobre a clientela que recebem, a fim de que
possam prover recursos e estratégias que conduzam ao sucesso acadêmico.
Palavras-chave: transição; adaptação; ensino superior; desenvolvimento humano.

ABSTRACT
CARA, G. R. B. The transition process in the admission to higher education of students of a
private university located in Rio de Janeiro state: a case study. Campos dos Goytacazes, RJ:
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2019.

From the psychosocial perspective of adult development, entry in a university is an important
stage in the course of people's lives. This is mainly due to the various changes resulting from
integration into a new educational experience, in which students are confronted with the
demand for adaptation to new rules and expectations, as well as changes in their routines,
relationships and social roles. In this context, studies that deal with issues about admission and
retention in higher education have emerged, trying to understand how students go through the
transition and adaptation period, as well as seeking to obtain subsidies that can contribute to the
quality of this process, given its strong relationship with the aspects related to academic
performance. There has been a significant increase in the number of enrollments in higher
education courses in Brazil, mainly in the decades of 2000s and 2010s, which reinforces the
need for research in this field, especially to verify how political, economic and social conditions
of the country interfere with this type of transition. Due to the fact that the enrollment contingent
is predominantly concentrated in non-governmental institutions, this study analyzes the
transition and adaptation process of students from a for-profit private university, located in the
northern area of Rio de Janeiro state, Brazil. In methodological terms, it is a research of
exploratory, descriptive and predominantly qualitative nature, which had the cooperation of 126
freshmen in higher education programs in the on-site teaching modality. The observation was
made through the application of a questionnaire elaborated according to the variables that
integrate the four factors of the analysis model of the human adaptation to the transition,
proposed by Schlossberg and her collaborators (SCHLOSSBERG, 1981; SCHLOSSBERG;
WATERS; GOODMAN, 1995; ANDERSON, GOODMAN; SCHLOSSBERG, 2012). It is
noticed that, in this process, students go through experiences related to their transition, that act
both favorably and unfavorably in their adaptations. It is expected, therefore, that this study
may instigate further research, as well as contribute to the management of public policies for
the retention of university students and that, in addition, may promote the reflection of managers
in higher education institutions about the students they receive so that they can provide
resources and strategies that lead to academic success.
Keywords: transition; adaptation; higher education; human development.
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INTRODUÇÃO

Em decorrência da democratização e da expansão do acesso à formação de nível
superior, aumentou significativamente o número de matrículas em cursos de graduação no
Brasil. Segundo dados divulgados pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira), o quantitativo de ingressos nos cursos de graduação em 2010
obteve um aumento de 110,1% em relação ao registrado no início da década anterior,
totalizando mais de seis milhões de estudantes em todo o país. Complementando os dados, o
senso demonstra ainda que, nesse mesmo ano, mais de quatro milhões desses estudantes
optaram por fazer o curso universitário na modalidade presencial de ensino. O aumento da
população estudantil no Brasil e sua heterogeneidade faz emergir a importância de se verificar
como a inserção dos estudantes nesse nível de ensino está sendo vivenciada, haja vista que o
sucesso acadêmico é relativamente determinado pelas primeiras experiências dos estudantes na
universidade (TINTO, 1999; FERREIRA; ALMEIDA; SOARES, 2001; SCHLEICH, 2006).
Sob a perspectiva psicossocial do desenvolvimento adulto, o ingresso em um curso de
nível superior consiste em uma etapa importante do decurso de vida das pessoas. Considera-se
que, dentre outros motivos, isso se deve às diversas mudanças, tanto decorrentes da integração
em uma nova experiência educativa – quando os estudantes são confrontados com a exigência
de adaptação às regras, normas e expectativas (ALMEIDA; SOARES, 2004) –, quanto dos
impactos de natureza desenvolvimental – operados, em grande parte, na passagem do final da
adolescência para o início da vida adulta (POWERS, 2010; BEJERANO, 2014).
As abordagens que analisam o processo de transição no ingresso ao ensino superior
(TINTO, 1999; ALMEIDA; SOARES; FERREIRA, 2000; FERREIRA, ALMEIDA, SOARES,
2001) apresentam uma veemente relação entre os aspectos psicossociais e acadêmicos, as quais
demonstram que o modo como o estudante perpassa pelo processo de adaptação à nova
realidade, em ambos os aspectos, pode interferir positiva ou negativamente em seu
desempenho.
Como apresentado por Pinheiro (2004), apesar de o problema da adaptação ao ensino
superior estar incluso nas preocupações de pesquisadores, reflexões abrangentes - à luz de um
quadro teórico de natureza psicossocial no âmbito dessa transição - são pouco frequentes.
Almeida e Soares (2004) ressaltam que, para além das questões relacionadas à aprendizagem e
ao rendimento acadêmico, convém salientar outros tipos de variáveis mais relacionadas às
características individuais dos estudantes, uma vez que as tarefas - com as quais eles são
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confrontados numa transição educativa - não se circunscrevem exclusivamente as de índole
curricular.
No início da década de 1980, Nancy K. Schlossberg desenvolveu a teoria de análise da
adaptação humana à transição em eventos marcantes que ocorrem durante a vida. Em sua
perspectiva, esses eventos referem-se àqueles que resultam em mudança significativa nas
rotinas, nos papeis sociais, nos relacionamentos e nas suposições sobre si e sobre o mundo
(SCHLOSSBERG, 1981). Dessa teoria resultou uma estrutura sistemática que incorpora a
noção de variabilidade com o propósito de facilitar a compreensão do processo de transição.
O modelo de Schlossberg (1981) se apresenta na vertente psicossocial e postula que a
qualidade da experiência de transição infere condições relacionadas a quatro conjuntos
principais de variáveis, que influenciam na capacidade de uma pessoa lidar com uma transição.
Esses conjuntos são tomados como fatores e relacionam-se à situação em que o evento ocorre,
ao self – que se refere aos aspectos sociodemográficos e aos recursos psicológicos – ao suporte,
e às estratégias de enfrentamento1.
A fim de descrever as relações existentes no processo de transição ao ingresso no Ensino
Superior, Schlossberg (1981) e Chickering (1969) integraram suas teorias. Este realizava
estudos retratando o cotidiano acadêmico. Essa integração resultou em um estudo de análise da
adaptação em contexto universitário, que indicou a relevância de investigações a respeito dessa
transição. Posteriormente, nessa mesma vertente, outras pesquisas foram desenvolvidas
utilizando-se do modelo proposto por Schlossberg, tais como as de Arthur e Hieber (1996),
Coccarelli (2010), Powers (2010), Vilbis (2014), Bejerano (2014), Deps e Cara (2018), dentre
outros.
Entretanto, ainda que as pesquisas citadas anteriormente tenham descrito suas
constatações sobre os impactos da transição ao ensino superior, segundo a literatura
especializada (SCHLOSSBERG; WATERS; GOODMAN, 1995; SCHLOSSBERG, 2007;
SCHLOSSBERG, 2011; ANDERSON; GOODMAN; SCHLOSSBERG, 2012; PAPALIA;
FELDMAN, 2013), faz-se necessária a adequação das observações conforme as especificidades
de cada contexto. Além disso, como Evans et al. (2010) afirmam, pesquisas que sustentam a
validade da teoria ainda são escassas, particularmente no ensino superior, reforçando a
necessidade de mais estudos.
A partir do pressuposto, este trabalho analisou o processo de transição de estudantes de
uma universidade privada, localizada no interior do norte do estado do Rio de Janeiro, Brasil.
De acordo com Folkman (1984), na literatura do campo da psicologia, o termo “enfrentamento” (Copping) referese às ações comportamentais ou cognitivas específicas que um indivíduo utiliza para responder a um problema.
1
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Como fundamento teórico, utilizou-se o modelo de observação proposto por Schlossberg e seus
colaboradores (SCHLOSSBERG, WATERS,GOODMAN, 1995; ANDERSON, GOODMAN,
SCHLOSSBERG, 2012).
Esta investigação justifica-se pela necessidade de se compreender o processo de
transição que ocorre na vida de vários estudantes que efetuam sua matrícula no nível superior
de ensino. Observa-se que, nesse processo, eles vivenciam inúmeras experiências e fatos
relacionados à sua própria adaptação na instituição, em paralelo aos inúmeros desafios da
transição a uma nova experiência estudantil, o que requer melhor compreensão de suas
demandas e estratégias de enfrentamento, por parte da instituição, a fim de fornecer recursos
apropriados de apoio aos estudantes.
Embora não seja possível obter um parâmetro geral que possa ser aplicado com vistas a
solucionar os problemas que implicam no processo de adaptação dos estudantes no nível
superior de ensino, ao se considerar as necessidades contextuais dos alunos em nível individual
e coletivo sob cada uma das quatro categorias de variáveis propostas por Schlossberg e
colaboradores (SCHLOSSBERG; WATERS; GOODMAN, 1995; ANDERSON; GOODMAN;
SCHLOSSBERG, 2012), verifica-se ser possível que as instituições tomem iniciativas de modo
a proporcionar melhores condições aos recém-ingressos.
Devido à necessidade de pesquisas acerca da temática na vertente psicossocial,
sobretudo no contexto brasileiro, espera-se que este trabalho possa oferecer subsídios para
novas investigações visando a melhor compreensão desse processo, bem como contribuir para
a gerência de programas e políticas públicas voltadas ao acesso e à permanência de estudantes
no ensino superior. Além disso, espera-se que possibilite a reflexão dos envolvidos no processo
educacional de maneira a propiciar uma adaptação mais adequada, o que poderá repercutir
favoravelmente no desempenho acadêmico.
Para o desenvolvimento desta pesquisa, inicialmente foi feita uma breve explanação
sobre a expansão e democratização do ensino superior no Brasil, com o intuito de destacar o
contexto e a grande demanda para esse nível de ensino, consequentemente a atenção que essa
clientela requer. Em seguida, a teoria da transição de Schlossberg e colaboradores
(SCHLOSSBERG,
SCHLOSSBERG,

1981;
2007;

SCHLOSSBERG;
SCHLOSSBERG,

WATERS;
2011;

GOODMAN,

ANDERSON;

1995;

GOODMAN;

SCHLOSSBERG, 2012), o que ofereceu subsídios para as observações realizadas.
Posteriormente, mencionam-se alguns estudos correlatos, de modo a evidenciar a singularidade
deste estudo, bem como facilitar a análise final e a indicação de convergências, ou não, entre
os resultados obtidos. Dando prosseguimento, apresentam-se os procedimentos metodológicos
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e os resultados decorrentes de tais procedimentos. Enfim, para concluir, as considerações finais,
as referências e os apêndices, nos quais são expostos os materiais elaborados para o
desenvolvimento deste trabalho.
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1 A EXPANSÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL

Ao se analisar o contexto de desenvolvimento do Ensino Superior no Brasil, pode-se
observar que esse era compreendido, tradicionalmente, como privilégio de poucos pertencentes
às classes de maior poder aquisitivo, visto que, até pouco tempo, não era comum a maior parte
da população frequentar esse nível de escolaridade. Contudo, é evidente que questões de ordem
econômica, social e política influenciaram no processo de democratização do acesso a essa
etapa do ensino no Brasil. Para melhor compreensão sobre essa conjuntura, convém ressaltar
as demarcações históricas dessa expansão.
De acordo com Saviani (2011), o percurso do desenvolvimento do Ensino Superior
brasileiro inicia-se com a chegada de D. João VI, em 1808; ele promoveu a instalação de cursos
superiores no âmbito de faculdades isoladas2 que, a princípio, visavam basicamente à formação
de profissionais liberais em dissociação da atividade de pesquisa. A primeira universidade
federal a se constituir no país surgiu somente na segunda década do século XX, após o decreto
n. 14.343, de 7 de setembro de 1920, que estabeleceu, no art. 1., a integração de três escolas
profissionais pré-existentes no Rio de Janeiro, a saber: a Escola Politécnica, a Escola de
Medicina e a Faculdade de Direito, instituindo-se a Universidade do Rio de Janeiro (BRASIL,
1920) –, atual UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).
O desenvolvimento do Ensino Superior aconteceu mais fortemente a partir de 19453.
Após 19604, houve maior impulso. A notável expansão na década de 60, por certo, ocorreu pela
influência da aprovação da LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que
acentuou, no campo da Educação, a cooperação da iniciativa privada, facultada anteriormente
pela constituição da república de 1891. Observa-se que, após seis anos da consolidação da
LDBEN, dos 180 mil estudantes que estavam matriculados no Ensino Superior, cerca de 82 mil
já se encontravam em estabelecimentos privados (TEIXEIRA, 1989; SOARES et al., 2002;
GONÇALVES, 2011; SAMPAIO, 2011).
Seguindo esse ritmo de crescimento, até o final do século XX, o aumento de ingressos
no setor privado foi quantitativamente maior em relação ao registrado no setor público,
2

Os estabelecimentos isolados, ou faculdades isoladas, de acordo com Soares et al. (2002), são instituições que,
em geral, desenvolvem um ou mais cursos com estatutos próprios e distintos para cada um deles.
3
De acordo com Teixeira (1989), institui-se, nesse ano: treze universidades federais, quatro universidades privadas
católicas, três universidades privadas leigas, uma universidade estadual e 255 unidades docentes novas,
compreendendo estabelecimentos isolados e novas unidades congregadas em universidades, além das já existentes
nas novas universidades.
4
Somava-se: dez universidades federais, seis estaduais, oito particulares e três rurais. Em 1968, a rede nacional de
universidades foi ampliada para 48, sendo dezoito federais, três estaduais, dez católicas, sete fundações, cinco
particulares e uma municipal, as quais se somam quatro universidades rurais (três federais e uma estadual).
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contribuindo para a expansão, em ritmo acelerado, na ampliação do número de matrículas em
cursos de graduação, tal como registrado na tabela 1.
Tabela 1–Evolução do número de matrículas por categoria administrativa/ Brasil – 1991 a 2000
(Adaptado)
Número de matrículas em cursos de graduação
Pública

Privada

Ano
Mun.

%

Est.

%

Fed.

%

Total de
públicas

Comunit/
% Particular %

Conf/
Filant

%

Total de
privadas

%

TOTAL
GERAL

1991 83.286 13,7 202.315 33,4 320.135 52,9 605.736 38,7 959.320 100

0

0,0 959.320 61,3 1.565.056

1992 93.645 14,9 210.133 33,4 325.884 51,8 629.662 41,0 906.126 100

0

0,0 906.126 59,0 1.535.788

1993 92.594 14,2 216.535 33,1 344.387 52,7 653.516 41,0 941.152 100

0

0,0 941.152 59,0 1.594.668

1994 94.971 13,8 231.936 33,6 363.543 52,7 690.450 41,6 970.584 100

0

0,0 970.584 58,4 1.661.034

1995 93.794 13,4 239.215 34,1 367.531 52.5 700.540 39,8 1.059.163 100

0

0,0 1.059.163 60,2 1.759.703

1996 103.339 14,1 243.101 33,1 388.987 52,9 735.427 39,4 1.133.102 100

0

0,0 1.133.102 60,6 1.868.529

1997 109.671 14,4 253.678 33,4 395.833 52,1 759.182 39,0 1.186.433 100

0

0,0 1.186.433 61,0 1.945.615

1998 121.155 15,1 274.934 34,2 408.640 50,8 804.729 37,9 1.321.229 100 886.561 57,6 1.321.229 62,1 2.125.958
1999 87.080 10,5 302.380 36,3 442.562 53,2 832.022 35,1 651.362 42,4 926.664 51,3 1.537.923 64,9 2.369.945
2000 72.172 8,1 332.104 37,4 482.750 54,4 887.026 32,9 880.555 48,7 1.051.055 50,3 1.807.219 67,1 2.694.245

Legenda: Mun. = Municipal; Est. = Estadual; Fed. = Federal; Comunit. = Comunitária; Conf. =
Confessional; Filant. = Filantrópica.
Fonte: Soares (2002, p. 116)

Como destacado por Soares (2002, p. 116) em 2000, “os estabelecimentos privados
respondiam por 67,1% das matrículas, ao passo que o ensino superior público respondia por
apenas 32,9% delas”. Tal fato demonstra que houve aumento no número de vagas.
Visando ao cumprimento do primeiro PNE (Plano Nacional de Educação), que propôs
metas a serem alcançadas em todos os níveis de ensino em dez anos, a partir de 2001 o Governo
Federal do Brasil, por meio do MEC (Ministério da Educação), tem criado, sobretudo a partir
de 2003, várias políticas educacionais para expandir as possibilidades de acesso ao Ensino
Superior, tanto em instituições públicas quanto privadas.
No âmbito das instituições públicas, destacam-se o Reuni (Programa de Apoio e Planos
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais) que, utilizando-se do melhor
aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes, ampliou as condições de
acesso e permanência em nível de graduação (BRASIL, 2010); e o programa UAB
(Universidade Aberta do Brasil), um sistema integrado que busca ampliar e interiorizar a oferta
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de cursos e programas de educação superior por meio da educação a distância (EaD), sobretudo
para aqueles que têm dificuldade de acesso à formação universitária (CAPES, 2015).
Já no campo de universidades privadas, o acesso das camadas populares tornou-se
possível por meio do PROUNI (Programa Universidade para Todos) e pelo FIES (Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior). O PROUNI concede bolsas de estudo, quer
integral ou parcial, para estudantes de baixa renda, enquanto que o FIES destina-se ao
financiamento dos cursos de graduação em instituições não governamentais (BRASIL, 2017a;
BRASIL, 2017b).
Nesse cenário, constata-se que o total de matrículas demonstrou aumento expressivo de
cerca de 110% na última década, como pode ser observado na tabela 2.
Tabela 2– Evolução do número de matrículas por categoria administrativa/ Brasil – 2001 a
2010 (adaptado)
Matrículas
Ano

Pública

Privada

Municipal

%

Estadual

%

Federal

%

Total

%

Privada

%

Total

2001

79.250

2,6

360.537

11,9

504.797

16,6

944.584

31,1

2.091.529

68,9

3.036.113

2002

104.452

3,0

437.927

12,4

543.598

15,4

1.085.977

30,8

2.434.650

69,2

3.520.627

2003

126.563

3,2

465.978

11,8

583.633

14,8

1.176.174

29,9

2.760.759

70,1

3.936.933

2004

132.083

3,1

489.529

11,6

592.705

14,0

1.214.317

28,8

3.009.027

71,2

4.223.344

2005

136.651

3,0

514.726

11,3

595.327

13,0

1.246.704

27,3

3.321.094

72,7

4.567.798

2006

141.359

2,9

502.826

10,3

607.180

12,4

1.251.365

25,6

3.632.487

74,4

4.883.852

2007

143.994

2,7

550.089

10,5

641.094

12,2

1.335.177

25,4

3.914.970

74,6

5.250.147

2008

144.459

2,5

710.175

12,2

698.319

12,0

1.552.953

26,7

4.255.064

73,3

5.808.017

2009

118.263

2,0

566.204

9,5

839.397

14,1

1.523.864

25,6

4.430.157

74,4

5.954.021

2010

103.530

1,6

601.112

9,4

938.656

14,7

1.643.298

25,8

4.736.001

74,2

6.379.299

Fonte: INEP (2010).

Para esse crescimento, vários fatores podem ser atribuídos, sobretudo relacionados à
demanda e à oferta. Do lado da demanda, o crescimento econômico alcançado pelo Brasil entre
2001 e 2010 incentivou o mercado por mão de obra mais especializada; do lado da oferta, o
somatório das políticas públicas e o incentivo ao acesso e à permanência na educação superior
contribuíram fortemente para essa expansão.
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Além desses fatores, outras iniciativas, sob a ótica da oferta, têm corroborado para a
expansão. A oferta de vagas na educação superior brasileira, historicamente, esteve localizada
em cursos de bacharelado e na modalidade de ensino presencial. Diante da necessidade de
rápida resposta para a formação de profissionais, e com a evolução das TIC (Tecnologias de
Informação e de Comunicação), novos formatos têm sido adotados, como os dos cursos na
modalidade EaD (Educação a Distância) (INEP, 2016). Ao observar a trajetória do número de
matrículas na educação superior na modalidade EaD, de 2001 a 2010 (figura 1), fica evidente
sua representatividade significativa na expansão da oferta.
Figura 1 – Evolução do Número de Matrículas por Modalidade de Ensino – Brasil – 2001-2010

Fonte: INEP. Censo da Educação Superior 2016.

Cabe ressaltar que, como pode ser observado na tabela 2, ainda que o total de matrículas
do setor tenha alcançado um contingente de mais de 110% nos últimos dez anos, a iniciativa
privada ainda se destaca como a maior responsável pela educação de nível superior no país.
Isso significa que, mesmo com o aumento em torno de 73,97% de estudantes matriculados em
instituições públicas, o quantitativo ainda reflete um desequilíbrio quando comparado aos
74,2% de matrículas registradas nas instituições privadas.
Na busca por uma educação superior democrática, no sentido de expandir o acesso em
instituições de Ensino Superior públicas, em razão dos dados supracitados, o segundo PNE,
instituído na lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014, propõe na meta número 12 o seguinte:
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Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta
por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de
18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e
expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas,
no segmento público (BRASIL, 2014)

Segundo o último resumo técnico divulgado pelo INEP (2016), o número de matrículas
em cursos de graduação presencial e a distância manteve seu ritmo de crescimento atingindo a
marca de mais de oito milhões de estudantes matriculados. Caso o ritmo se mantenha, ou supere
as expectativas previstas após a definição das novas metas, o acesso às vagas em universidades
e demais instituições de Ensino Superior poderão se tornar mais acessíveis e democráticas,
possibilitando cada vez mais a entrada de estudantes nesse nível de ensino.
Embora a oferta de vagas não esteja majoritariamente na esfera pública, pode-se
considerar o aumento das possibilidades de acesso ao ensino superior no Brasil. Observa-se que
as metas estabelecidas no primeiro PNE, bem como a expressiva expansão da cooperação da
iniciativa privada, sobretudo na oferta de cursos na modalidade de EaD, foram responsáveis
pelo impulso de crescimento em relação às décadas anteriores.
Entretanto, se por um lado é importante oferecer oportunidade de ingresso no ensino
superior a um número maior de brasileiros, como vem ocorrendo, por outro, é importante
conhecer como esses universitários estão vivenciando a etapa de transição ao ingresso no ensino
superior. Isto porque a forma como esse período é experienciado é de grande importância em
suas adaptações, refletindo em seus desempenhos acadêmicos, por conseguinte, em suas
formações profissionais.
Em seguida, descrever-se-á a teoria que forneceu subsídios que direcionaram as
observações deste estudo.
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2 A TEORIA DA TRANSIÇÃO DE SCHLOSSBERG

Na busca pela compreensão do processo de transição no ingresso ao ensino superior,
destaca-se a teoria psicossocial elaborada por Nancy K. Schlossberg (1981), descrita
originalmente em um artigo intitulado “A model for analyzing human adaptation to transition”,
publicado na revista “The counseling psychologist”, da Universidade de Maryland, Estados
Unidos. Como apresentado por Deps (1994), na época em que o estudo foi desenvolvido, os
pesquisadores do curso de vida estavam preocupados com o “[...] significado dos eventos de
transição que demarcam o desenvolvimento humano, isto porque os percebem como
determinantes das transformações que ocorrem ao longo do tempo” (p. 5).
À medida que os estudos sobre o desenvolvimento humano foram progredindo,
reconheceu-se que o crescimento psíquico não termina com a adolescência; no decurso da vida,
continuamente, experimentam-se mudanças e transições que, muitas vezes, resultam em novas
redes de relacionamentos, novos comportamentos e novas autopercepções.
Nesse sentido, diferentes pesquisas, tais como as de Lowenthal, Thurnher e Chiriboga
(1975), Levinson (1978), Neugarten (1979), dentre outras, foram desenvolvidas com o intuito
de compreender o desenvolvimento adulto, principalmente no que diz respeito ao
comportamento humano, mediante situações de mudança, seja por idiossincrasia individual,
estágio de vida ou idade cronológica.
De acordo com a literatura especializada (SCHLOSSBERG, 1981; SCHLOSSBERG,
WATERS; GOODMAN, 1995; ANDERSON; GOODMAN; SCHLOSSBERG, 2012), no
campo de investigação sobre o desenvolvimento adulto, as abordagens, tais como as dos autores
mencionados anteriormente, são classificadas dentro de quatro diferentes perspectivas: (1)
perspectiva do desenvolvimento, (2) perspectiva contextual, (3) perspectiva do ciclo de vida e,
por último, (4) perspectiva da transição.
A primeira perspectiva – a perspectiva do desenvolvimento – enfatiza a natureza
sequencial do desenvolvimento adulto e é a mais conhecida, tanto para a comunidade acadêmica
quanto para o público leigo. Teorias dessa perspectiva podem ser classificadas de três modos,
quais sejam: (1) modelos de crise normativa, baseados na resolução de questões específicas e
cruciais; (2) modelos baseados na individualidade e na mudança ao longo da vida; e (3) teorias
específicas de domínio, relacionadas ao desdobramento de desenvolvimento ético e moral,
cognitivo, ego ou de vários tipos de identidade (ANDERSON; GOODMAN; SCHLOSSBERG,
2012).
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Na perspectiva contextual, os estágios de vida não seguem uma sequência linear, todavia
são determinados pelos fatores relacionados com o contexto em que eles ocorrem, em termos
de estilo de vida, ambiente, organizações ocupacionais, influências sociais e cenário histórico
(SCHLOSSBERG; WATERS; GOODMAN, 1995). Nessa vertente, entende-se que as pessoas
vivem, crescem e experimentam mudanças dentro do contexto social e histórico em que estão
situadas, ou seja, os indivíduos experimentam transições conforme elas são incorporadas nas
questões contextuais diárias da vida cotidiana. Sob essa perspectiva, Anderson, Goodman e
Schlossberg (2012) salientam que, independentemente do foco da atenção investigativa, cabe
considerar os fatores sociológicos e ecológicos que afetam o desenvolvimento e os significados
construídos a partir das experiências.
A perspectiva do ciclo de vida concentra-se na individualidade e nas questões de
continuidade e mudança. Nessa perspectiva, o desenvolvimento é visto como um processo de
adaptação que ocorre em vários contextos, variando entre os indivíduos, levando-os a caminhos
diferentes ao longo da vida. De acordo com Schlossberg e seus colaboradores
(SCHLOSSBERG;

WATERS;

GOODMAN,

1995;

ANDERSON;

GOODMAN;

SCHLOSSBERG, 2012), a implicação dessa perspectiva é de que pessoas de idades muito
diferentes podem compartilhar aspectos comuns em eventos significativos da vida e, portanto,
no desenvolvimento de sua personalidade.
A quarta e última perspectiva do desenvolvimento adulto – a perspectiva da transição –
surge da revisão das perspectivas anteriores e remete a algumas de suas concepções teóricas,
todavia, concentra-se, primordialmente, em eventos da vida que envolvem mudanças. Nessa
perspectiva, as mudanças são consideradas como pontos de virada, ou como um intervalo entre
dois períodos de estabilidade. Nesse tipo de abordagem, as transições são mais importantes do
que a idade cronológica para entender e avaliar o comportamento de um indivíduo em estado
de transição. Nesta conjuntura que a teoria de Schlossberg é sustentada.
Schlossberg (1981) define uma transição como um evento (acontecimento esperado ou
não esperado) ou não-evento (acontecimento que o sujeito espera ocorrer, mas que não ocorre),
que resulta em mudança significativa nas rotinas, nos papéis sociais, nos relacionamentos e nas
suposições sobre si e sobre o mundo. A autora compreende o conceito de estágio adulto como
um período de mudança e de desenvolvimento multifatorial, de modo que as investigações não
se restringem a uma área específica de conhecimento, porém constitui-se no entrelaçamento de
evidências de diferentes campos de observação.
A partir dessas e de outras concepções, Schlossberg (1981), inicialmente,

23

[...] catalogou e categorizou um grande número de variáveis que parecem
afetar o resultado da transição sobre o indivíduo. As variáveis eram
compartimentalizadas em três conjuntos de fatores denominados:
“características da transição em si mesma, características dos ambientes pré e
pós-transição, e características do indivíduo (DEPS, 1994, p. 14).

O conjunto dessas variáveis resultou em um modelo sistemático (figura 2) com o intuito
de orientar a análise da adaptação humana à transição.
Figura 2 – Modelo para análise da adaptação humana à transição
TRANSIÇÃO
Evento ou não evento resultante em
mudança. Mudança nas relações
sociais.
Possibilidade
de
crescimento ou deterioração.

CARACTERÍSTICAS DA
TRANSIÇÃO EM SI
MESMA
- Mudança de papel: ganho ou
perda.
- Emoções: positivas ou negativas.
- Fonte: interna ou externa
- Previsibilidade: prevista ou não
prevista.
- Início: gradual ou súbito.
- Duração: permanente, temporária
ou incerta.
- Grau de ansiedade.

CARACTERÍSTICAS DOS
AMBIENTES PRÉ E PÓS
TRANSIÇÃO
- Sistemas internos de apoio:
Relações de intimidade; Unidade
da família; Rede de amigos.
- Suportes institucionais.
- Ambientes físico.
- Fatores culturais.

CARACTERÍSTICAS DO
INDIVÍDUO
- Competência psicossocial.
- Sexo e identificação do papel
sexual.
- Idade.
- Saúde.
- Raça/ Etnia.
- Nível socioeconômico.
- Orientação de valor.
- Experiência anterior com uma
transição parecida.

ADAPTAÇÃO
Movimento ao longo de fases
através
da
transição:
do
embebimento
total
da
personalidade à reorganização.

DEPENDE DE:
- Equilíbrio entre os recursos e
déficits do indivíduo; - Diferenças
entre os ambientes pré e pós
transição,
reelaboração
das
percepções, apoios e do indivíduo.

Fonte: Schlossberg (1981, p. 5) - Adaptado por Deps (1994, p.14).
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Não obstante, em 1984, Schlossberg lançou seu primeiro livro sobre o tema,
“Counseling adults in transition”. Posteriormente, a mesma promoveu uma discussão sobre sua
teoria no livro “Overwhelmed: coping with life's ups and downs”, de 1989, que integrou
modificações significativas em seu modelo inicial, tais como a divisão do processo de transição
em fases e a inserção de um quarto e novo fator, relacionado às ações que o indivíduo utiliza
para lidar com o evento de transição, o que decorreu na redistribuição das variáveis. Essas
mudanças foram consolidadas na segunda edição do livro “Counseling adults in transition:
linking practice whith theory”, de 1984, no qual é apresentado o novo modelo denominado “O
sistema dos quatro S’s” (The four S’s Sistem). O modelo foi assim denominado por serem então
considerados os fatores “Situação”, “Self”, “Suporte” e “Estratégias”, termos esses que, em
inglês, iniciam-se com a letra “s”, quer sejam: “Situation”, “Self”, “Support” e “Strategies”,
respectivamente.
Entretanto, diante do surgimento de novas perspectivas teóricas e das diversas
transformações no panorama sociocultural, Schlossberg, Waters e Goodman (1995) ampliaram
e aprofundaram a teoria, revisada na 4ª edição do livro, tendo como título “Counseling adults
in transition: linking Schlossberg’s theory to practice in a diverse world”, publicado em 2012
por Anderson, Goodman e Schlossberg.
O desenvolvimento da teoria de análise da adaptação humana à transição, em síntese,
justifica-se pelo entendimento de que, quando as pessoas são capazes de explorar a questão da
transição plenamente, reconhecer o significado subjacente e desenvolver um plano, elas são
mais propensas a lidar melhor com a etapa de transição.
Para se trabalhar o processo de transição, os autores estruturaram a teoria em três partes.
A primeira diz respeito ao processo de identificação da natureza da transição e também descreve
as fases de tal processo. A segunda apresenta uma estrutura sistemática com os fatores que
interferem no processo de mudança (O sistema dos 4 S’s). A última parte oferece conteúdo para
o aconselhamento de adultos em transição.
No que se propõe como objetivo deste estudo, subsequentemente enfatiza-se as partes
que abordam a caracterização do evento, bem como o sistema de recursos potenciais (4 S’s), de
modo que se possa caracterizar e examinar, respectivamente, o objeto de pesquisa.
2.1 Identificação dos eventos de transição na teoria de Schlossberg e colaboradores
Como apresentado anteriormente, a identificação da transição está relacionada com a
caracterização de sua natureza, bem como com as fases que constituem tal processo.
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Schlossberg e seus colaboradores (SCHLOSSBERG; WATERS; GOODMAN, 1995;
ANDERSON; GOODMAN; SCHLOSSBERG, 2012) predizem que a caracterização da
transição envolve os conceitos de tipo, contexto e impacto. Esses aspectos foram incorporados
ao modelo de observação proposto pelos autores, assim como apresentado na Figura 3.
Figura 3 – O processo de transição: mudando as reações ao longo do tempo

APROXIMANDO AS
TRANSIÇÕES:
Eventos ou não eventos que
resultam em mudança.

RECURSOS POTENCIAIS
ativos/ passivos

SITUAÇÃO

Tipo
Contexto
Impacto

SELF

SUPORTE

ESTRATÉGIAS

Fonte: Anderson, Goodman e Schlossberg (2012, p. 55).

Em se tratando do tipo, este se relaciona à suposição de ocorrência ou não ocorrência
de um evento na vida do indivíduo. Schlossberg, Waters e Goodman (1995) classificaram e
conceituaram as transições em três tipos, quais sejam: (1) transições antecipadas; (2) nãoeventos; e (3) imprevistas.
De acordo com a teoria, as transições antecipadas são aquelas que ocorrem dentro da
expectativa prevista, sendo classificadas como eventos. Os autores se apropriam das
considerações de Pearlin e Lieberman (1979), que salientam que esse tipo de transição
compreende percepções de ganhos e perdas que ocorrem previsivelmente durante o ciclo de
vida da pessoa, decorrentes de eventos normativos que geram grandes alterações de papéis.
Para Anderson, Goodman e Schlossberg (2012), esses eventos esperados incluem conquistar o
primeiro emprego, o casamento, o nascimento de um primeiro filho, uma adolescente sair de
casa, aposentar-se, dentre outros, conforme as características socioculturais.
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Um não-evento é definido como um acontecimento que o sujeito espera ocorrer, mas
que não acontece como o esperado. Nesse tipo de transição, são considerados eventos tais como
um casamento que nunca ocorreu, a promoção que nunca se materializou, a criança que nunca
nasceu ou o diagnóstico falso-positivo de alguma doença grave. Segundo a literatura
especializada (SCHLOSSBERG, 1981; SCHLOSSBERG; WATERS; GOODMAN, 1995;
ANDERSON; GOODMAN; SCHLOSSBERG, 2012), a não ocorrência de um evento esperado
pode ocasionar alterações na maneira como os indivíduos se percebem e também na maneira
como eles se comportam.
As transições imprevistas, também chamadas de não-antecipadas, são exatamente o
oposto das transições antecipadas, constituídas pelos eventos não programados, que não são
previsíveis. Geralmente envolvem crises, circunstâncias ou outras ocorrências inesperadas que
não compõem o quadro de transições regulares do ciclo de vida em um determinado contexto.
Eventos desse tipo incluem deixar um emprego, divorciar-se, enfrentar a morte prematura de
um cônjuge, ou um ente próximo, dentre outros.
No que concerne ao contexto, este se refere à relação que a pessoa tem com a transição,
podendo ser pessoal, interpessoal ou social; e o meio no qual essa transição ocorre. Anderson,
Goodman e Schlossberg (2012) ressaltam que, embora os fatores contextuais possam ter
influências diretas e indiretas em uma transição, esses fatores também podem influenciar a
percepção individual das escolhas disponíveis. A transição pode envolver a autoestima, as
amizades, a família, o trabalho, a saúde e a condição socioeconômica do sujeito, assim como
os aspectos relacionados ao contexto sociocultural, político e econômico.
O impacto refere-se à avaliação do grau em que uma transição altera a vida da pessoa
(SCHLOSSBERG, 2011). Sobre esse aspecto, ressalta-se a subjetividade do indivíduo e do
contexto em que ele está inserido. Pinheiro (2004) afirma que nenhuma transição é
intrinsecamente previsível ou imprevisível, ou seja, o que pode ser uma mudança inesperada
para uma pessoa pode ser previsível para outra. Também o que pode constituir uma transição
por ausência de um acontecimento para um, pode ser uma decisão deliberada para outro.
Nesse sentido, Schlossberg (2011) salienta que a transição pode ser percebida pelo
indivíduo de diferentes maneiras, ou seja, o mesmo acontecimento nem sempre é avaliado do
mesmo modo, dependendo do grau em que altera os relacionamentos, papéis, relações, rotinas
e suposições. Segundo Cruz (2008), o impacto depende também da forma de ocorrência da
transição (se é progressiva ou imediata) e do seu “timing” (se ocorre mais que uma transição,
simultaneamente).
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Em suma, para se observar o processo de transição, a teoria, portanto, propõe uma
análise simultânea dos aspectos individuais, sociais e ambientais, em consonância com a
complexa relação existente entre esses aspectos, fundamentando-se em pressupostos de teorias
sobre o desenvolvimento adulto e em outros modelos que enfatizam a abordagem da transição
no decurso de vida.
Em se tratando das fases que constituem o processo de transição, Schlossberg, Waters e
Goodman (1995) as compreendem como uma composição de três estágios denominados
“moving in”, “moving through” e “moving out”. Esses termos são traduzidos por Pinheiro
(2004) como a entrada na transição, a estadia na transição (reavaliação) e a saída, ou finalização,
respectivamente.
Em relação à entrada na transição, independentemente de qual seja o tipo de transição,
o modelo integrativo proposto pelos autores considera que o ponto de partida pode constituirse de uma iniciação ou mesmo de uma finalização. As transições decorrentes de uma iniciação
dão-se quando os indivíduos se confrontam com uma nova experiência em que ocorre a
exigência de adaptação às regras, normas e expectativas, enquanto que as transições decorrentes
de uma finalização caracterizam-se pelo abandono de um contexto, de pessoas ou formas
familiares de interação que, geralmente, promovem certa desorganização (VIEIRA, 2012).
Após a iniciação, segue-se o período de estadia, em que o sujeito passa por uma fase de
reavaliação, na qual se relaciona ao equilíbrio e ao comprometimento durante essa parte do
processo. Uma vez em uma situação nova, os indivíduos devem aprender a equilibrar suas
atividades com outras áreas de suas vidas, ao passo que avançam no processo. Para Anderson,
Goodman e Schlossberg (2012), esse tempo intermediário pode evocar no sujeito novas
indagações sobre o evento.
A finalização, no que lhe concerne, pode ser vista como o término da transição. Esse
estágio corresponde ao momento em que a transição se torna integrada e um período de
estabilidade é restabelecido. Eventualmente, pode-se pensar no que vem a seguir, ou seja, nessa
fase ocorre a integração dos diferentes elementos do processo de transição, em que as alterações
já se processaram e o indivíduo passa a projetar-se para o futuro (CRUZ, 2008; VIEIRA, 2012).
Em se tratando do período de ocorrência das fases que constituem o processo de
transição, Anderson, Goodman e Schlossberg (2012) consideram que o tempo é relativo às
diversas variáveis individuais e contextuais e que pode durar tanto um tempo relativamente
curto quanto se estender ao longo da vida, ou seja, a transição pode não ser superada.
De fato, durante a transição, os papéis, as relações, os pressupostos e as rotinas
anteriores alteram-se e novas formas de estar e de agir vão se desenvolvendo gradualmente, até
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o ponto que o indivíduo se adapta à nova fase e integra a transição no seu percurso existencial
(VIEIRA, 2012). Portanto, a transição é um processo extensivo no tempo, que inclui fases de
assimilação e avaliação contínuas, ao mesmo tempo em que o indivíduo inicia, atravessa e sai
desse processo (SCHLOSSBERG, 2011).
2.2 Recursos potenciais (O sistema dos 4 S’s)

Apesar da variabilidade da natureza das transições e das características individuais,
Schlossberg, Waters e Goodman (1995) consideram que a estrutura, para compreensão de
indivíduos em fase de transição, é estável e que, a partir dela, é possível definir um padrão
relativamente consistente que permite maior compreensão do processo de adaptação à transição
em eventos da vida.
Como mencionado anteriormente, Schlossberg (1989) incorporou um quarto e novo
fator no modelo proposto inicialmente. A nova estrutura sintetiza os fatores do modelo de
análise da adaptação humana à transição (figura 2) em quatro categorias de variáveis, conforme
apresentado na figura 4.
Figura 4 – Recursos de enfrentamento: o sistema dos 4 S’s

ATIVOS E PASSIVOS POTENCIAIS
SITUAÇÃO
 Evento ou não-evento
Características:
- Desencadeador
- Momento
- Controle
- Mudança de papel
- Duração
- Experiência anterior
- Grau de estresse
- Avaliação

SUPORTE
 Tipos de suporte social
Íntimo, unidade familiar, amizade,
comunidade, instituições.
- Compartilhamento com os pares
- Funções
 Opções

ESTRATÉGIAS
 Respostas de enfrentamento
- Funções
SELF
- Estratégias
 Características individuais Busca de informações,
 Recursos psicológicos
ação direta, ação de inibição

Fonte: Anderson, Goodman e Schlossberg (2012, p. 61).
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Para Anderson, Goodman e Schlossberg (2012) os fatores do sistema dos 4 S’s são
tomados como recursos potenciais e se constituem como ativos (recursos) e passivos (déficits),
os quais interagem em uma relação dinâmica e instável durante o processo de transição 5.
Segundo Schlossberg (2007), ter conhecimento dos recursos potenciais de um indivíduo – ou
de um grupo de pessoas – pode facilitar a compreensão e o direcionamento de estratégias
adequadas para lidar com a transição.
De acordo com Vilbiss (2014), assim como a pesquisa qualitativa em geral pode
fornecer uma maior profundidade de conhecimento sobre o assunto, um estudo mais focado
poderia fornecer uma maior profundidade sobre cada elemento da teoria no âmbito da transição.
Portanto, a partir do que se apresenta na teoria de Schlossberg e de seus colaboradores
(SCHLOSSBERG,
SCHLOSSBERG,

1981;
2007;

SCHLOSSBERG;
SCHLOSSBERG,

WATERS;
2011;

GOODMAN,

ANDERSON;

1995;

GOODMAN;

SCHLOSSBERG, 2012), descreve-se, nas partes subsequentes, descrições das variáveis que
integram os quatro fatores do sistema dos 4 S’s, complementando-as com convergências
teóricas de outras abordagens. Para tal, inicia-se pelas variáveis que integram o fator situação,
seguindo pelos fatores “Self”, “Suporte” e, “Estratégias”, respectivamente.
2.2.1 Descrição das variáveis que integram o fator “Situação”

No que se refere ao fator situação, Evans et al. (2010) afirmam que se relaciona ao modo
como o sujeito avalia a transição e o senso de controle sobre o que está acontecendo. De acordo
com Schlossberg, Waters e Goodman (1995), as variáveis que constituem essa categoria
descrevem as propriedades da transição e compreendem: o desencadeador da transição, as
condições do momento em que a transição ocorre, o controle sobre os aspectos situacionais, a
mudança de papel decorrente da transição, a duração que compreende o processo de transição,
a experienciação em situações anteriores semelhantes à transição atual e respectivas respostas
produzidas, o grau de estresse acarretado e a avaliação do indivíduo sobre a transição.
Como definida por Schlossberg e seus colaboradores (SCHLOSSBERG, 1981;
SCHLOSSBERG; WATERS; GOODMAN, 1995; SCHLOSSBERG, 2007; SCHLOSSBERG,
2011; ANDERSON; GOODMAN; SCHLOSSBERG, 2012), tal como mencionado
5

Para facilitar a compreensão do leitor a respeito dos fatores que constituem o modelo de análise proposto por
Schlossberg e colaboradores (SCHLOSSBERG; WATERS; GOODMAN, 1995; ANDERSON; GOODMAN;
SCHLOSSBERG, 2012), resulta-se deste trabalho um esquema (apêndice A) com a alteração gráfica dos
conteúdos das figuras 1 e 2 , assim apresenta-se amplamente as variáveis que os autores da teoria de análise da
adaptação humana consideram interferir no processo de adaptação aos eventos de transição.
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anteriormente, uma transição pode ser antecipada ou imprevista, um evento ou um evento não
recorrente, conquanto decorra em mudanças significativas nas rotinas, nos papeis, nos
relacionamentos e nas suposições. Portanto, o desencadeador de uma transição pode ocorrer
tanto por fontes internas quanto externas, variando entre os indivíduos, em consonância com a
situação.
Nesse sentido, é evidente que ter conhecimento do desencadeador de uma transição pode
facilitar o processo de mudança, ou seja, se o sujeito pode prever uma transição, pode então
refletir sobre o que está por vir e recorrer a recursos e estratégias que possam ser aplicados de
modo a favorecer a sua adaptação.
Ao se analisar uma transição, também é importante considerar o momento em que ela
ocorre, pois, geralmente, o momento de uma transição é tão crítico para a reação do indivíduo
quanto o tipo de mudança. De acordo com a teoria, a maioria dos adultos utiliza parâmetros
para avaliar se estão no tempo da ocorrência de um determinado evento, ou fora dele, em relação
às questões pessoais, familiares e profissionais. Estar fora desse parâmetro pode fazer com que
os indivíduos se sintam desconfortáveis em determinadas situações, decorrendo em danos
sociais e psicológicos. Certas transições, como eventos normativos, por exemplo, costumavam
estar ligadas à percepção das pessoas a uma determinada idade, contudo, embora o tempo de
vida esteja mais fluido, ou seja, não tão rígido como observado em perspectivas anteriores,
muitos indivíduos ainda fazem comparações com a idade para definir como estão prosseguindo
no decurso de vida (SCHLOSSBERG, 1981; ANDERSON; GOODMAN; SCHLOSSBERG,
2012).
Eventos de transição ou não eventos também são experimentados em momentos
apropriados ou inapropriados. Assim, os acontecimentos, sejam antecipados, imprevistos ou
não-eventos, podem ocorrer em momentos melhores ou piores, facilitando ou dificultando o
processo, respectivamente. A exemplo disso, é possível considerar determinados eventos que
ocorrem concomitantemente na vida de uma pessoa. Constata-se que a simultaneidade de
ocorrência de eventos de transição pode potencializar os ativos que implicam
desfavoravelmente em ambos os processos de adaptação, tal como o grau de estresse (CRUZ,
2008).
O controle sobre os aspectos situacionais tem sua importância porque o indivíduo
geralmente terá uma atitude mais positiva em relação a uma mudança que ele mesmo instigou
do que uma que a ele foi imposta. De acordo com Schlossberg (2007), a fonte de algumas
transições é interna quando a decisão é deliberada por parte do sujeito, enquanto que a fonte
imposta por outras pessoas ou pelas circunstâncias é completamente externa. A respeito dessa
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variável, Anderson, Goodman e Schlossberg (2012) afirmam que existem dois tipos, sendo: (1)
a capacidade de influenciar as circunstâncias da vida e, quando isso não for possível, (2) a
capacidade de controlar como as pessoas interagem com essas mesmas circunstâncias. A
capacidade de influenciar eventos, coisas, pessoas e a si mesmo oferece às pessoas um senso
de controle. De acordo com Schlossberg (1981), o indivíduo se adapta mais facilmente às
transições em que a fonte é interna.
Muitas transições, mas não todas, envolvem mudanças de papéis (Schlossberg, 1981).
De acordo com Corominas e Issus (1998), uma pessoa desenvolve diferentes papéis ao longo
de sua história de vida. Em cada um dos papéis da vida há momentos de mudança. Os diferentes
papéis são exercidos em vários campos, tais como familiar, educativo, profissional, dentre
outros.
Alterar o papel, seja a mudança um ganho ou uma perda, é estressante, por conseguinte,
a mudança de papel também é tomada como uma das variáveis mais importantes na
determinação do impacto de uma transição.

Anderson, Goodman e Schlossberg (2012)

salientam que uma determinada mudança nesse aspecto pode ser mais ou menos difícil, bem
como ter maior ou menor impacto na vida, dependendo se, na percepção do indivíduo, o novo
papel é positivo ou negativo, ou se tem normas e expectativas explícitas para o mesmo. Além
disto, Schlossberg (2007) ressalta que uma transição pode desencadear várias mudanças de
papel e, quanto mais papéis forem alterados, mais o sujeito terá de se adaptar, o que pode
implicar diretamente no controle do indivíduo no processo de adaptação.
Em se tratando da duração de uma transição, de acordo com Anderson, Goodman e
Schlossberg (2012), ela pode ser identificada como temporária, permanente ou inserta. Nesse
sentido, uma mudança considerada permanente pode ser percebida de maneira diferente de uma
transição que é vista como temporária ou incerta. Por exemplo, uma transição não desejada
pode ser mais facilmente suportada se o indivíduo tiver certeza de que tem uma duração
limitada ou mesmo permanente. Em contrapartida, a incerteza sobre a duração está relacionada
com o maior grau de estresse e efeito negativo. Todavia, se a mudança é desejada, então a
certeza de que a transição representa um estado mais ou menos permanente pode ser
confortante. Assim, a duração esperada da transição afeta a facilidade ou dificuldade de
assimilar a transição.
A respeito das experiências anteriores, supõe-se que, geralmente, o indivíduo que obteve
sucesso em um determinado tipo de transição no passado, provavelmente terá sucesso em outra
transição da mesma natureza. Em contrapartida, a pessoa que se frustrou em uma situação
anterior, pode se tornar mais vulnerável e reduzir a capacidade de lidar com o futuro. Além
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disso, é importante também levar em consideração as experiências vicárias, ou seja, ter
conhecimento do resultado das experiências de outras pessoas que integram seu grupo de
referência pode dar ao sujeito certa previsibilidade dos resultados de suas próprias ações
(ANDERSON; GOODMAN; SCHLOSSBERG, 2012).
Esse entendimento converge com os pressupostos da teoria social cognitiva de Bandura
(1963; 1977), que considera que a maior parte do comportamento é aprendido pela observação
por meio da modelação. Pela observação dos outros, uma pessoa forma uma ideia de como
novos comportamentos são executados e, em ocasiões posteriores, esta informação codificada
serve como um guia para a ação. De acordo com Papalia e Feldman (2013), as pessoas tendem
a escolher modelos que tenham prestígio, controlem recursos ou que sejam recompensados pelo
que fazem, ou seja, aqueles cujo comportamento é percebido como valorizado na cultura.
Como apontado anteriormente, qualquer mudança ou transição causa algum grau de
estresse, o que é compreendido como um dano que ocorre quando as demandas ambientais
percebidas, ou estressores, excedem a capacidade de uma pessoa de enfrentá-los (PAPALIA;
FELDMAN, 2013). De acordo com Schlossberg (1981), em geral, durante um período não
estressante, muitas vezes as pessoas podem determinar diferentes opções para uma dada
situação; entretanto, durante um período de estresse ou em meio a uma transição, as pessoas
frequentemente perdem o controle sobre suas ações, o que pode evocar no sujeito uma ação
compulsiva, em geral inadequada. Obviamente, esse comportamento pode acarretar
consequências negativas, decorrendo em incapacidade para lidar com a situação.
A visão de um indivíduo sobre quem ou o que é responsável pela transição afeta a forma
como o mesmo avalia a transição, a si próprio e o ambiente. Em particular, a variável
relacionada à avaliação remete aos pressupostos da concepção de multidirecionalidade de
Baltes (1987), que considera o desenvolvimento uma dinâmica entre crescimento e declínio, e
nenhuma transição é avaliada completamente como positiva ou negativa, ou seja, ganhos e
perdas coexistem. A avaliação é dependente do modo como as pessoas administram ganhos e
perdas, procurando maximizar os ganhos em detrimento das perdas.
2.2.2 Descrição das variáveis que integram o fator “Self”
O segundo fator, “self”, diz respeito às características individuais e concentra-se em
como essas características podem influenciar no modo como as pessoas gerenciam suas
transições.

Esse

fator

é

apresentado

em

duas

grandes

subcategorias:

aspectos

sóciodemográficos e recursos psicológicos. Como aspectos sociodemográficos, são
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considerados o gênero e a orientação sexual, a idade e o estágio de vida, o estado de saúde e a
etnia/ cultura, enquanto que nos recursos psicológicos são consideradas as características de
personalidade que intervêm sobre o processo de transição, tais como: o desenvolvimento do
ego, o otimismo, a autoeficácia, o comprometimento, a atribuição de valor, a espiritualidade e
a resiliência.

2.2.2.1 Aspectos sociodemográficos

Conforme a teoria, as características pessoais e demográficas de um indivíduo têm
relação direta com a maneira como ele percebe e avalia a vida. Anderson, Goodman e
Schlossberg (2012) reforçam a importância e o valor de uma abordagem integrada para o estudo
de transições, seja no âmbito social ou individual.
Em relação ao sexo e à identificação de papéis sexuais, Schlossberg (1981) retrata que
homens e mulheres são socializados com diferentes parâmetros de atitudes e comportamentos
e a orientação sexual é parte integrante da identidade do sujeito, afetando todas as etapas de seu
desenvolvimento. O grau em que um homem ou uma mulher internaliza e reflete essas normas
pode influenciar na capacidade de adaptação em uma dada situação. De acordo com Anderson,
Goodman e Schlossberg (2012), ainda que tenha havido avanços significativos na redução dos
estereótipos de papel sexual na sociedade contemporânea, ainda há muita diferença que pode
resultar do gênero.
Em se tratando da idade e da fase de vida, Schlossberg (1981) reafirma que a literatura
especializada, predominantemente, converge no entendimento de que a idade cronológica não
é tão relevante para a compreensão do desenvolvimento adulto. Condizente a isso, Carstensen
(2006) considera que no desenvolvimento infantil, por exemplo, a idade cronológica é um
excelente preditor na aquisição de habilidades cognitivas, linguagem e coordenação sensóriomotora. No desenvolvimento adulto, no entanto, a idade cronológica é um preditor menos
significativo. O estresse crônico, o nível de instrução, os relacionamentos íntimos e o status
social dispõem as pessoas em trajetórias de desenvolvimento muito diferentes, que afetam não
somente o funcionamento cotidiano, mas também a saúde e a longevidade. Presumivelmente,
isso se deve às diferenças nas experiências e oportunidades que os indivíduos encontram ao
longo do tempo. Desse modo, o aumento da heterogeneidade ou diferenciação dentro das
amostras é considerado uma característica fundamental do desenvolvimento do ciclo de vida.
Não obstante, no final da vida, a idade cronológica continua a fornecer um marcador da
experiência de vida acumulada, mas não tão preciso quanto na juventude.
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Tal como acontece com a idade e com o envelhecimento, Schlossberg (1981) ressalta
que o estado de saúde do indivíduo não só afeta a capacidade do mesmo de se adaptar a uma
transição, mas também pode se constituir uma fonte de estresse. Valendo-se do estudo de
Shamas et al. (1968), a autora considera que a saúde pode ser avaliada subjetiva e objetivamente
pelo indivíduo. Dessa maneira, o sujeito pode ter uma percepção pessimista, realista ou otimista
em relação à sua saúde, ou seja, o modo como uma pessoa percebe seu estado de saúde pode
ser diferente de um diagnóstico médico. Ainda de acordo com a autora, as perspectivas dos
indivíduos podem afetar o modo como elas se adaptam a uma transição e se sua saúde é um
recurso ou um déficit.
Tratando-se de questões relativas à raça/ etnia, Noels e Clément (2015) demonstram que
muitas situações sociais, embora possam ser consensualmente definidas, variam conforme seu
nível de intimidade, ou seja, o comportamento de uma pessoa é relativo à presença íntima (por
exemplo, familiares ou pertencentes do mesmo grupo) ou à exposição social. Uma implicação
importante dessa distinção pode ser verificada no modo como pessoas de outras etnias ou
grupos culturais interagem com pessoas de outras origens étnicas em domínios menos íntimos
e mais públicos, onde as normas situacionais de conduta privilegiam o grupo dominante. É
provável que os padrões de identidade cultural sejam mais evidentes em contextos de formas
familiares de interação.
No âmbito da adaptação, Schlossberg (1981) relata que os efeitos da raça/ etnia de uma
pessoa também são mediados por fatores como a orientação para valores e normas culturais.
Cabe ressaltar que, ainda de acordo com a autora, a discriminação étnico-racial pode ser um
fator de isolamento, tornando a adaptação mais difícil.
Schlossberg (1981) observou que o status socioeconômico é medido de várias maneiras:
renda, ocupação, educação e, às vezes, em uma combinação desses fatores. Anderson,
Goodman e Schlossberg (2012) afirmam que pessoas que integram diferentes classes do sistema
social vivem, em muitos aspectos, em contextos muito diferentes, têm recursos diferentes e são
afetadas de maneira diferente por eventos diferentes. Ainda segundo a autora, níveis mais altos
de estresse podem estar associados a uma condição financeira desfavorável.

2.2.2.2 Recursos psicológicos

Ao se referir ao desenvolvimento do ego, Schlossberg, Waters e Goodman (1995)
remetem ao conceito de autonomia proposto por Loevinger (1976). Este identificou níveis de
maturidade nas pessoas e também o quanto esse nível interfere no comportamento do sujeito.
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Conforme apresentado por ele, em um nível baixo, o conformista tende a se limitar a
estereótipos, obedecer a regras e a seguir as instruções sem questionar. Em um nível mais alto,
os indivíduos autônomos são mais críticos e mais capazes de assimilar a ambiguidade.
Nesse sentido, a autonomia humana desempenha um papel fundamental na
autorregulação e no desempenho. Qualquer que seja o domínio comportamental, os sentimentos
de envolvimento, diligência e vitalidade são maiores quando a motivação subjacente a um
objetivo ou comportamento é autônoma ou endossada por si própria, e não pressionada ou
controlada. Os especialistas atribuem o efeito da autonomia à regulação dos objetivos, ao fato
de que ela representar volição e coesão em ação. Ou seja, os sentimentos de escolha, o interesse,
a relevância pessoal e a causalidade interna fundamentam a experiência do comportamento
autônomo, que energiza e sustenta a busca de objetivos (GAGNÉ; DECI, 2005; LEGAULT;
INZLICHT, 2013).
No que se refere à variável valor, embora essa tenha sido examinada sob diferentes
perspectivas, constata-se certa complementaridade entre as concepções. Nos campos da
sociologia e da antropologia, por exemplo, os valores já eram compreendidos como critérios
que as pessoas utilizam para avaliar suas ações, outras pessoas e eventos. No entanto, no campo
da psicologia, seja no âmbito individual ou universal, ainda não se tem um consenso sobre sua
definição (TORRES; SCHWARTZ; NASCIMENTO, 2016).
Sobre esse aspecto, Anderson, Goodman e Schlossberg (2012) adotam a perspectiva de
Fiske e Chiriboga (1990) como parte de seu constructo. Esses autores desenvolveram uma
tipologia de valor dentro de sete categorias relacionadas à (1) realização e trabalho, (2) boas
relações pessoais, (3) filosofia e religião, (4) ajuda comunitária, (5) felicidade e contentamento,
(6) busca de diversão e (7) crescimento pessoal. Não obstante, complementando-se o quadro
com outras teorias que também abordam tal variável sob o campo da psicologia, ressalta-se que
três tiveram maior influência em pesquisas empíricas, a de Allpor, Rokeach e a de Schwartz
(TORRES; SCHWARTZ; NASCIMENTO, 2016).
A teoria dos valores de Allpor, que também era pretendida como uma psicologia da
personalidade, veio primeiro. Posteriormente, Rokeach propôs uma teoria de valores como um
aspecto central da personalidade, útil para entender as diferenças individuais e de grupos nas
atitudes e no comportamento. Mais recentemente, Schwartz apresentou uma teoria de conteúdo
e estrutura de valores, que integrou as abordagens anteriores em seu escopo, sendo esta a mais
aceita no campo da ciência, principalmente em estudos, em diferentes grupos culturais
(CIECIUCH; SCHWARTZ; DAVIDOV, 2015).
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Conforme apresentado por Torres, Schwartz, Nascimento (2016), na perspectiva de
Schwartz, os valores podem ser compreendidos de cinco maneiras diferentes, sendo:
(1) crenças ligadas à emoção de forma intrínseca que, quando ativadas, geram
sentimentos positivos e negativos; (2) um construto motivacional que orienta
pessoas para agirem de forma adequada; (3) algo que transcende situações e
ações específicas, diferindo das atitudes e normas sociais, além de orientar as
pessoas em diversos contextos sociais; (4) algo que guia a seleção e avaliação
de ações, políticas, pessoas e eventos e compõe critérios para julgamentos; (5)
algo que se ordena de acordo com a importância relativa dada aos demais
valores e, assim, formariam um sistema ordenado de prioridades axiológicas
(p. 342).

Nesse entendimento, pode-se perceber veemente uma relação entre valores e objetivos.
Sobre essa relação, Schwartz (1992) traz uma definição conceitual, segundo a qual os valores
são compreendidos como transformações cognitivas e emocionais de necessidades ou impulsos,
os quais expressam as metas motivacionais do indivíduo.
Adentrando os aspectos motivacionais, Deci e Ryan (2000) apresentam a teoria da
autodeterminação para fazer a distinção entre comportamentos que são volitivos e
acompanhados pela experiência de liberdade e autonomia e aqueles que são acompanhados pela
experiência da pressão e controle, ou seja, que não são representativos de si mesmo. Conforme
exposto pelos autores, quanto mais elevado for o valor atribuído pelo sujeito ao
empreendimento, maiores são os esforços para se alcançar um determinado objetivo. Esses
esforços podem desencadear reflexões para a elaboração de estratégias, intensificação do
comprometimento, dentre outras atitudes que podem favorecer o desempenho ou o
enfrentamento, por parte do indivíduo, nesse caso, em etapa de transição.
Contudo, deve-se considerar que as atividades que não são interessantes, isto é, que não
são intrinsecamente motivadoras, podem ser sistematicamente motivadas por meio de recursos
externos (motivação extrínseca), de modo a se obter melhor desempenho em atividades que
sejam importantes para o alcance de uma meta imprescindível; todavia, essa motivação depende
da percepção de uma contingência entre o comportamento e uma consequência desejada, como
uma aprovação implícita ou a obtenção de recompensas tangíveis (GAGNÉ; DECI, 2005).
Tratando-se, ainda, sobre o aspecto volitivo. Convém também destacar que um sistema
de valores, que contribua para a assimilação em um estágio da vida, pode ser disfuncional em
outro. Pessoas em diferentes estágios tendem a enfatizar valores diferentes, logo as crenças
religiosas de uma pessoa e as normas culturais associadas a essas crenças também devem ser
consideradas (ANDERSON; GOODMAN; SCHLOSSBERG, 2012; SCHWARTZ, 2012).
No âmbito das pesquisas sobre o enfrentamento, a religião e a espiritualidade são
geralmente compreendidas como uma fonte de apoio e proteção contra a adversidade. Esta é
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comumente referida como risco e, tipicamente, engloba circunstâncias negativas da vida, que
são conhecidas por estarem associadas a dificuldades de ajustamento. Conforme Pargament e
Park (1995), vários teóricos argumentam que a religião e a espiritualidade surgem da
necessidade de encontrar algo compreensível nos problemas mais profundos da existência
humana: perplexidade, sofrimento e injustiça.
Entretanto, cabe salientar que, no meio acadêmico, há um amplo debate sobre as
definições de religião e espiritualidade, pois, embora estejam intimamente relacionadas, podem
ser interpretadas como fenômenos distintos (KOEING et al., 2001; MILLER; THORESEN,
2003; ANDERSON; GOODMAN; SCHLOSSBERG, 2012).
Por um lado, as religiões são sistemas de informação que fornecem aos indivíduos
conhecimentos e recursos para viver uma vida de propósito. Assim, a religião e os objetivos
também estão diretamente interligados com a experiência humana; por outro lado, a
espiritualidade pode ser compreendida como uma construção individual do sentido da própria
vida, em que as dimensões são o “eu” interior, a alteridade (a humanidade e a natureza) e o
sagrado. A espiritualidade apela para a capacidade de transcendência do indivíduo para
interconectar as dimensões de sua espiritualidade para gerar significado, mais especificamente
o significado da vida (EMMONS, 1999; EMMONS; PALOUTZIAN, 2002; MOAL-ULVOAS,
2017).
Além de servir de apoio e conhecimento ao indivíduo em situação de adversidade, outra
função de um sistema de crenças religiosas, ou de uma concepção espiritual do mundo, é a de
fornecer uma visão de onde as pessoas devem empregar seus esforços na vida e a quais
estratégias devem recorrer para alcançar os objetivos. Aliado a isso, a espiritualidade, quando
existente de forma expressiva na vida das pessoas, acarreta em melhoria na qualidade de vida,
fortalecimento da autoestima, cultivo de sentimento de propósito e pertencimento, resiliência
quanto aos aspectos traumáticos da existência, maior satisfação e comprometimento
(ALMEIDA; BRASIL; MANHÃES, 2018).
Emmons (1999) defende uma maior integração da religião e da espiritualidade com a
psicologia da personalidade e da motivação, haja vista que, de acordo com diversos estudos
apresentados pelo autor, a percepção de que a crença controla a vida de uma pessoa interfere
na motivação para prosseguir nos objetivos. Em suas pesquisas, o autor apresenta funções
positivas dessas variáveis no comportamento e no desenvolvimento da personalidade. Em
contrapartida, Landaua et al. (2018) apresentam estudos adversos que demonstraram que
acreditar veemente na intervenção de um poder superior pode fazer com que a pessoa abandone
o controle autônomo, por conseguinte, reduz o comprometimento para o alcance das metas.
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Em se tratando do comprometimento, segundo Becker (1960), este é empregado como
um mecanismo que produz comportamento humano consistente, estando diretamente
relacionado com os valores, inclusive para a compreensão desse mesmo comportamento. Ainda
segundo o autor, no âmbito da psicologia e da sociologia, o comportamento consistente referese a uma estrutura estável de necessidades pessoais, na qual os indivíduos agem de modo a
maximizar a possibilidade de satisfazê-las.
No que se refere ao otimismo, este é tradicionalmente definido como uma variável que
reflete a medida com que as pessoas mantêm expectativas positivas para o futuro. Níveis mais
altos de otimismo têm sido associados a resultados favoráveis a um melhor bem-estar subjetivo,
mesmo em situações de adversidade ou dificuldade, enquanto que níveis mais baixos, além de
interferir negativamente no bem-estar, podem inibir os ativos de intervenção que contribuem
para o processo de enfrentamento (SCHEIER; CARVER; BRIDGES, 1994; AUSTIN;
VANCOUVER, 1996; CARVER; SCHEIER; SEGERSTROM, 2010; SHARPE; MARTIN;
ROTH, 2011).
Referindo-se aos processos subjacentes à autorregulação do comportamento, Scheier,
Weintraub e Carver (1986) evidenciam que o otimismo contribui para o alcance das metas,
sobretudo porque também conduz o sujeito ao desenvolvimento de estratégias para o alcance
do que é desejado, logo proporciona incentivo para maior comprometimento, o que pode
favorecer no desempenho em qualquer que seja o empreendimento.
Nesse sentido, as ações das pessoas são grandemente influenciadas por suas
expectativas sobre as consequências dessas ações. As pessoas que veem os resultados desejados
como possíveis, continuam a se esforçar em direção a esses resultados, mesmo quando o
progresso se torna difícil ou lento. Em contrapartida, se os resultados parecerem
suficientemente inatingíveis, independentemente do motivo da dificuldade, as pessoas reduzem
ou inibem seus esforços e se desviam das metas estabelecidas, mesmo que as consequências de
tal desengajamento sejam severas (SCHEIER; CARVER, 1992).
Dentre as variáveis referentes aos recursos psicológicos, a autoeficácia é o fator
cognitivo que desempenha o papel mais influente no exercício da agência humana, pois ela está
veemente ligada com os aspectos motivacionais (AZZI, 2014).
Para Bandura (1986), precursor da teoria da autoeficácia, é com base em autopercepções
de capacidade que as pessoas escolhem quais desafios empreender, quanto esforço gastar no
empreendimento e por quanto tempo perseverar diante das dificuldades. Se as discrepâncias
percebidas entre padrões pessoais e realizações são motivadoras ou desencorajadoras, é
provável que sejam determinadas pela autopercepção de capacidade das pessoas para atingirem
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suas metas. Aqueles que desconfiam de suas capacidades são facilmente desencorajados pelo
fracasso, ao passo que aqueles que são altamente seguros de sua eficácia, para a realização de
metas, intensificam os seus esforços quando percebem que suas performances são insuficientes
e perseveram até que sejam bem-sucedidas.
Principalmente no aspecto comportamental, entre os mecanismos de autoinfluência,
nenhum é mais focal ou permeável do que a crença na eficácia pessoal. A menos que as pessoas
acreditem que, por suas ações, possam produzir efeitos positivos e evitar resultados indesejados,
as mesmas têm pouco incentivo para agir ou perseverar diante das dificuldades. De acordo com
Anderson, Goodman e Schlossberg (2012), a autoeficácia positiva permite que uma pessoa lide
com um novo problema, com uma expectativa otimista de que ele será solucionado, ou seja,
que é possível lidar com a situação de maneira eficaz.
No que se refere à resiliência, por definição, entende-se o processo dinâmico em que os
indivíduos apresentam uma adaptação positiva nos âmbitos ambientais, sociais e individuais,
apesar das experiências significativas de adversidade (LUTHAR; CICCHETTI, 2000;
ZIMMERMAN et al., 2013). De acordo com Luthar, Cicchetti e Becker (2000), a resiliência
não se refere a um traço de personalidade ou a um atributo do indivíduo, todavia representa um
constructo bidimensional que implica exposição à adversidade e à manifestação de resultados
relativamente positivos.
Embora cada variável que compõe os recursos psicológicos tenha sido conceituada
separadamente, salienta-se sua sobreposição. De acordo com Vernon e Allport (1931), somente
uma visão holística de traços de personalidade, capacidades ou outras construções específicas
pode fornecer subsídios para uma compreensão mais integrada do indivíduo. Ou seja, a
personalidade não é a soma de elementos isolados, mas uma estrutura abrangente que determina
esses elementos.
2.2.3 Descrição das variáveis que integram o fator “Suporte”

Em se tratando do terceiro fator, suporte, este se refere às pessoas e outros ativos que
ajudam o indivíduo durante a transição. Essa categoria representa tanto os componentes sociais
e de comunicação - tais como as relações íntimas, unidades familiares, rede de amigos,
instituições e comunidades – bem como as funções que lhes são atribuídas; quanto aos recursos
materiais disponíveis (opções) (ANDERSON; GOODMAN; SCHLOSSBERG, 2012). De
acordo com Cruz (2008), o suporte social implica em ter em conta quais as fontes de suporte
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social, a sua proximidade em relação ao indivíduo e quais as provisões ou benefícios sociais
que podem ser fornecidos.
Em se tratando dos relacionamentos íntimos, as pessoas, frequentemente, remetem às
virtudes de relacionamentos pessoais tais como os conjugais, todavia, às vezes, a pessoa com
quem se tem mais intimidade pode não ser o melhor apoio em uma determinada circunstância.
De acordo com Schlossberg (2007), a maioria das pesquisas confirma a importância de se ter
uma pessoa com quem se possa compartilhar honesta e abertamente as confissões, não se
restringindo aos relacionamentos conjugais.
Ainda de acordo com a autora, a unidade familiar tem sido, há muito tempo, objeto de
estudo de sociólogos, muitos deles que tentaram definir as qualidades da família que contribuem
para a capacidade de se adaptar a uma crise ou para facilitar o processo de adaptação de um de
seus membros. Sobre esse aspecto, a autora destaca o trabalho de Levine (1976), que indicou
que aqueles que recebem apoio dos pais se adaptam melhor a uma nova situação do que aqueles
cujos pais desaprovam sua ação, por exemplo.
A família pode ser uma fonte importante para dar e receber afeto, afirmação, assistência
e, às vezes, feedback6 honesto. Na maior parte da vida, os relacionamentos permanentes são
constituídos entre avós, pais e filhos. Embora possam ocorrer ambivalências nesse tipo de
relacionamento, percebe-se que eles são centrais para o sentimento de bem-estar (ANDERSON;
GOODMAN; SCHLOSSBERG, 2012).
A rede de amigos também constitui um importante sistema de apoio social. O apoio de
amigos ajuda a amenizar o estresse, todavia o tipo de apoio que eles fornecem se difere do que
é oferecido pela unidade familiar. Anderson, Goodman e Schlossberg (2012) destacam o
trabalho de Rubin (1985), a qual constatou que as amizades ajudam no processo de
desenvolvimento ao longo da vida, muitas vezes se tornando pessoas que se juntam no percurso
à maturidade, que facilitam a separação da família e que estimulam a individualidade no
desenvolvimento.
Ao se referir ao suporte por parte de instituições e comunidades, Schlossberg (1981)
integra a concepção de Lipman-Blumen (1976), que inclui nessa categoria as organizações
ocupacionais, instituições religiosas, grupos políticos, bem como as instituições que promovem
bem-estar social e outros grupos de apoio à comunidade, dentre outras agências externas as
quais um indivíduo pode recorrer para obter ajuda. Segundo Schlossberg e seus colaboradores

6

Consoante a Hattie e Timperley (2007), o feedback é conceituado como informações fornecidas por um agente
(por exemplo, professor, colega, livro, pai/ mãe, experiência) em relação a aspectos do desempenho ou da
compreensão de uma pessoa.
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(SCHLOSSBERG, 1981; ANDERSON; GOODMAN; SCHLOSSBERG, 2012), a necessidade
desse tipo de suporte se tornou mais amplamente reconhecida devido à proliferação de
programas de aconselhamento, que podem assumir a forma de seminários, palestras, workshops
ou simplesmente grupos de discussão, destinados a pessoas que experimentam transições.
No que se refere às funções do suporte, conforme apresentado por Schlossberg (2007),
Kahn e Antonucci (1980) identificaram três funções de um sistema de apoio. Essas funções
referem-se ao afeto, à afirmação (uma expressão de entendimento do ato como apropriado ou
compreensível) e à assistência.
2.2.4 Descrição das variáveis que integram o fator “Estratégias”

Em conformidade com o que é apresentado na conjectura de Schlossberg e
colaboradores, a Teoria Social Cognitiva entende que os eventos ambientais, os fatores pessoais
e o comportamento, operam em um processo de interação e determinismo recíproco, tal como
o modelo triádico representado na figura 5.
Figura 5 – Comportamento humano segundo a reciprocidade triádica
COMPORTAMENTO
(atos, escolhas, declarações verbais)

FATORES PESSOAIS
(crenças, expectativas,
atitudes, conhecimento)

FATORES AMBIENTAIS
(recursos, consequências,
ambiente físico)

Fonte: Pajares e Olaz (2008) - (adaptado).

Desse modo, o sujeito é situado em um ambiente que envolve o entrelaçamento desses
três fatores e, portanto, a ação agêntica é marcada pelos contornos contextuais postos pela
reciprocidade triádica, ou seja, o sujeito determina parcialmente seu ambiente e por ele é
influenciado (AZZI, 2014, p. 27). Nesse sentido, pode-se considerar que os fatores pessoais têm
influência sobre o próprio comportamento e, inclusive, sobre o modo pelo qual os indivíduos
experimentam o seu contexto físico e social.

42

Albert Bandura, psicólogo canadense, propositor de várias teorias, dentre elas a Teoria
Social Cognitiva, atribui ao comportamento humano um componente cognitivo. Para ele, a
agência humana está alicerçada em quatro capacidades estritamente humanas, quais sejam:
intencionalidade,

pensamento

antecipatório,

autorreatividade

e

auto

reflexividade

(BANDURA, 2008).
A intencionalidade é um atributo precedente do desenvolvimento de planos de ação e
estratégias para se alcançar os objetivos. Bandura (2008) ressalta que, em grande parte das
situações, as estratégias envolvem outros agentes, sobretudo quando vinculadas a grupos de
pessoas nos quais o direcionamento é determinado pela intencionalidade coletiva.
A segunda propriedade da agência humana, o pensamento antecipatório, possibilita ao
indivíduo o estabelecimento de metas e a reflexão sobre os possíveis resultados do que se é
visado. De acordo com Azzi (2014), essa antecipação possibilita maior direcionamento e
motivação para a ação. Trata-se de uma representação do futuro como a tomada de referência
para a motivação e para a ação posterior. Sem o estabelecimento de metas é impossível o
estabelecimento de estratégias, pois estas devem ser coerentes com os objetivos
No que versa à autorreflexivilidade, destaca a metacognição. Esta é comumente definida
como uma capacidade mental em que o indivíduo monitora e controla seu processo cognitivo.
Essa capacidade possibilita verificar se a estratégia utilizada está ou não sendo adequada para
o alcance das metas.
Já a quarta propriedade agêntica, concernente à autorreatividade, refere-se à
possibilidade de o sujeito modificar, por meio de processos autorregulatórios, suas intenções e
concretizar o que outrora fora planejado. Em um conceito mais abrangente, “a autorregulação
é um processo consciente e voluntário de governo, pelo qual possibilita a gerência dos próprios
comportamentos, pensamentos e sentimentos, ciclicamente voltados e adaptados para obtenção
de metas pessoais e guiados por padrões gerais de conduta” (POLYDORO; AZZI, 2009, p. 1).
Essa capacidade humana possibilita a adequação ou mudanças de estratégias quando percebidas
insuficientes para o alcance dos objetivos.
Desse modo, por meio dos processos autorregulatórios, o sujeito tem a possibilidade de
direcionar seu comportamento, seja de maneira agêntica, por meio do exercício do
autodirecionamento dos pensamentos, sentimentos e ações; bem como de intervir nos fatores
ambientais que interferem no seu desempenho. No entanto, é importante salientar que as
intervenções, seja no âmbito individual ou ambiental, podem ocorrer de forma delegada, ou
seja, direcionada por recursos externos (AZZI, 2014).
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Em suma, a concepção de agência humana é central na Teoria Social Cognitiva. Bandura
(2008) acredita que a agência envolve a capacidade de escolhas de dar curso às ações motivadas
e, ao mesmo tempo, motivar e regular a execução desses comportamentos para alcance dos
cursos de ação. O autor enfatiza que a agência humana pressupõe a capacidade de
autorregulação do próprio comportamento com vistas ao alcance das metas. Nesse contexto, a
escolha e utilização de estratégias é fundamental para o alcance de objetivos e, em se tratando
de evento de transição, é fundamental a utilização de estratégias pelo sujeito, de forma a facilitar
a sua adaptação à nova realidade.
Concernente a isso, Schlossberg e seus colaboradores (SCHLOSSBERG; WATERS;
GOODMAN, 1995; ANDERSON, GOODMAN; SCHLOSSBERG, 2012) conceituam as
estratégias como ações ou táticas que o indivíduo utiliza para lidar com uma transição. A
respeito desse fator, a teoria incorpora a abordagem de Pearlin e Schooler (1978), que
distinguiram três tipos de estratégias de enfrentamento, sendo: (1) aquelas que modificam a
situação, (2) as que controlam o significado da transição ou do problema e (3) as que controlam
os níveis de estresse. Inobstante, Schlossberg apresenta um quarto tipo de estratégia: saber
quando não fazer nada ou tomar uma inação deliberada.
No sistema dos 4 S’s, essas estratégias são identificadas como sendo busca de
informações, tomadas de ações diretas de intervenção e ações de inibição. Em particular, as
ações de inibição caracterizam-se principalmente pela habilidade de estabelecer o foco da
atenção para o alcance dos objetivos.
Ademais, de acordo com Anderson, Goodman e Schlossberg (2012), as estratégias estão
diretamente relacionadas com as crenças positivas e a disposição de formas de resolução de
problemas por meio de habilidades sociais, podendo-se recorrer ao apoio social ou ao
aproveitamento de recursos materiais disponíveis que possam contribuir com o processo de
transição.
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3 ESTUDOS CORRELATOS

A partir de uma revisão sistemática de literatura (SAMPAIO; MANCINI, 2007) nas
bases dos periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior), na BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações) e no recurso de
buscas do Google Acadêmico, pôde-se identificar diversos estudos que utilizaram a teoria de
análise da adaptação humana à transição de Schlossberg e seus colaboradores
(SCHLOSSBERG, 1981; SCHLOSSBERG; WATERS; GOODMAN, 1995), em diferentes
situações de mudança. Alguns desses estudos apresentam análises abrangentes sobre o processo
de transição, enquanto que outros focalizam determinadas variáveis dos quatro fatores do
modelo.
É importante ressaltar que, embora o modelo de análise da adaptação humana de
Schlossberg seja utilizado neste trabalho como recurso de observação do processo de transição
ao ingresso na vida acadêmica universitária, seu modelo pode ser aplicado em diferentes
situações de mudança, conquanto se enquadre nas características que categorizam o evento
como de transição (SCHLOSSBERG; WATERS; GOODMAN, 1995; SCHLOSSBERG, 2011;
ANDERSON; GOODMAN; SCHLOSSBERG, 2012).
Dentre os que examinaram a transição em eventos normativos (aqueles que ocorrem
previsivelmente no decurso de vida), podem-se mencionar os trabalhos de Arthur e Hieber
(1996), Coccarelli (2010), Powers (2010), Bejerano (2014) e de Deps e Cara (2018), que
analisaram o processo de transição ao ingresso no ensino superior; o de Vieira (2012), que
verificou a transição do ensino superior para o mercado de trabalho; bem como os de Deps
(1981), Goodman e Pappas (2011), Cara, Boechat e Deps (2018), que pesquisaram a transição
de professores universitários à aposentadoria. No que se refere àqueles que focalizaram eventos
não normativos, pode-se citar os de Lacerda (2007), que examinou o processo de readaptação
à vida após AVC (Acidente Vascular Cerebral); e o de Winter (2014), que analisou o processo
de transição de crianças que passaram aos cuidados do estado.
Acredita-se que refletir sobre as constatações desses e de outros trabalhos enriquece o
escopo teórico, o que pode conduzir a uma melhor compreensão sobre as questões que
envolvem o processo de transição. Portanto, considerando o interesse principal desta pesquisa,
destina-se esta parte a breves descrições daqueles que focalizaram o processo de transição ao
ingresso no ensino superior. Foram utilizadas, como critério de inclusão desses estudos, as
especificidades em que tais pesquisas foram desenvolvidas, de modo a explicitar, sobretudo, as
interferências das dimensões individuais e contextuais.
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Arthur e Hieber (1996) observaram uma amostra efetiva de 94 estudantes matriculados
em programas acadêmicos de dois anos do SAIT (Southern Alberta Institute of Technology),
Canadá. Os resultados de seu estudo levantam preocupações sobre a insuficiência de repertórios
de enfrentamento de estudantes. Conforme os autores, a transição para o ensino superior é
caracterizada por uma mudança para uma nova situação em que estratégias de enfrentamento
antigas e familiares nem sempre são apropriadas. Dentre as recomendações provenientes de
suas constatações, três podem ser destacadas: Primeiro, as preocupações apresentadas pelos
estudantes precisam ser exploradas no contexto dos significados idiossincráticos ligados às
demandas dos estudantes; Em segundo lugar, os recursos disponíveis para os alunos precisam
estar visíveis; e, em terceiro lugar, as intervenções precisam considerar as forças existentes dos
alunos e não interferir nas estratégias de enfrentamento existentes, caso sejam suficientes.
Ainda segundo os autores, algumas recomendações podem representar demandas adicionais
para os estudantes que já estejam se sentindo sobrecarregados. A intervenção efetiva requer a
avaliação da natureza das demandas e do repertório de enfrentamento existente do aluno, bem
como a assistência para aprender novas maneiras de aprimorar os esforços do aluno para
gerenciar as transições.
Coccarelli (2010) analisou o processo de transição de estudantes recém ingressos no
ensino superior que se identificaram com dificuldades de aprendizagem. Os dados foram
coletados em duas universidades públicas no sudoeste dos Estados Unidos. Um total de cinco
alunos e um membro da equipe do departamento de atendimento a estudantes com deficiência
foram entrevistados. Seu estudo destaca que as características individuais foram as que
causaram maior impacto no processo de transição desses estudantes. O autor não focaliza
conclusões sobre o processo de transição em si, no entanto menciona as recomendações
sugeridas pelos entrevistados, que poderiam contribuir para o processo de transição. Dentre
essas recomendações, o autor enfatiza o incentivo aos alunos para definirem suas metas a curto
e a longo prazo, e o suporte acadêmico para orientá-los, principalmente, durante o processo de
transição.
Powers (2010) explorou como a situação, o apoio, o autoconhecimento e as estratégias
se relacionavam com o processo de transição de quatorze estudantes do sexo masculino que
abandonaram o curso após dois anos de ingresso em uma universidade pública. Sua abordagem
se deu antes da entrada, durante o curso e após a decisão de abandonar a faculdade. Powers
focalizou temas referentes aos aspectos pessoal e institucional. Embora os participantes da
pesquisa de Powers (2010) estivessem empregando estratégias para superar os desafios do
cotidiano acadêmico, eles perceberam dificuldades para seguir com o curso mediante outras
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responsabilidades que tinham na vida. A autora constatou que, ao passo em que os estudantes
avançavam na transição, a percepção de responsabilidade aumentava. A autora ressalta que a
maioria dos sujeitos iniciou a transição com um número razoável de condições facilitadoras
para o êxito dessa transição, o que poderia contribuir para suas permanências, entretanto, no
decorrer do processo, surgiram dificuldades que ultrapassaram a capacidade dos participantes
de superá-las, resultando na evasão do curso.
Bejerano (2014) investigou o processo de transição de 197 estudantes do High School
para a faculdade. O mesmo observou como o apoio de pares, dos familiares e dos professores,
bem como as características pessoais, o comprometimento da pessoa e as estratégias de
enfrentamento estavam relacionados à adaptação dos participantes. Os resultados da observação
de Bejerano (2014) revelaram que a autoestima foi o mais forte preditor do ajustamento,
seguido pelo comprometimento educacional, apoio do professor, dos pares e da família. Os
estudos anteriores, bem como o que será apresentado a seguir, não exploraram o papel do
comprometimento educacional no processo de adaptação. Os resultados do seu estudo
revelaram a importância desse aspecto no processo de adaptação. Ao contrário de sua hipótese,
as estratégias de enfrentamento não foram preditores significativos na adaptação à transição. O
autor ressalta que o ajustamento não é apenas um processo que acontece psicologicamente, mas
que também ocorre entre os indivíduos.
Deps e Cara (2018) examinaram o processo de transição e adaptação de 56 estudantes
recém-ingressos em cursos de formação de professores da UENF (Universidade Estadual do
Norte Fluminense Darcy Ribeiro). Trata-se de uma universidade pública localizada no interior
do norte do estado do Rio de Janeiro (região norte Fluminense), Brasil. Assim como neste
trabalho, a observação ocorreu por meio da aplicação de um questionário, elaborado conforme
as variáveis que integram os quatro fatores do modelo de análise da adaptação humana à
transição de Schlossberg e de seus colaboradores (SCHLOSSBERG; WATERS; GOODMAN,
1995; ANDERSON; GOODMAN; SCHLOSSBERG, 2012). Quanto aos resultados do estudo,
o suporte, principalmente institucional e social, foi o fator mais determinante para o êxito na
transição acadêmica. Os aspectos privilegiados pelos estudantes como facilitadores de suas
adaptações refletiram o contexto sócio-histórico da época em que a pesquisa foi desenvolvida.
Verificou-se que, para esses estudantes, a adaptação estava mais relacionada ao atendimento de
suas necessidades básicas, que lhes proporcionavam as condições necessárias para a demanda
acadêmica. Dentre essas condições, foram ressaltados os recursos de natureza institucional, tais
como os oferecidos pela universidade (Restaurante universitário, bolsas de estudo, suporte
acadêmico dos professores e ensino de qualidade) e pelos municípios de origem dos estudantes,
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principalmente aqueles que residiam distante da instituição de ensino e que dependiam do
transporte fornecido por tais municípios para se deslocarem até a universidade. Os relatos dos
alunos também demonstraram que o apoio familiar, principalmente de natureza emocional e
financeiro, teve importante participação nesse processo.
Os estudos que abordaram questões inerentes ao processo de transição ao ensino
superior, realizados por Arthur e Hieber (1996), Coccarelli (2010) e Powers (2010),
diferenciam-se deste trabalho nos seguintes aspectos: o primeiro analisou o processo de
transição incluindo somente estudantes com dificuldades de aprendizagem; o segundo verificou
a relação da inadequação do processo de transição com o abandono do curso pelos alunos; e o
terceiro focalizou estudantes de curso de dois anos, além disso em um contexto sócio-histórico
diferenciado dos demais apresentados. O estudo de Deps e Cara (2018) também se diferenciam
por se tratar de estudantes de uma universidade pública. O estudo de Bejerano (2014), o mais
próximo do que se relata neste trabalho, ocorreu em um contexto com características distintas
da realidade sociocultural proposta aqui.
Ainda que os estudos supracitados tenham se utilizado do modelo de análise de
Schlossberg e colaboradores (SCHLOSSBERG; WATERS; GOODMAN, 1995); e constatado
os impactos decorrentes da transição à vida universitária, essas constatações não se aplicam em
totalidade às condições que se distinguem da realidade em que as pesquisas foram
desenvolvidas, o que também justifica o desenvolvimento deste e de novos trabalhos.
No Brasil, até então, além das investigações de Deps e Cara (2018), não foi identificado
nenhum outro estudo sobre a transição de estudantes ao ensino superior, que tenha utilizado
estritamente o modelo de Schlossberg e colaboradores.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

4.1 Natureza do estudo

Trata-se de um estudo de caso de natureza exploratória, descritiva e com abordagem
quanti-qualitativa, em que se observou as experiências de estudantes recém-ingressos em cursos
de graduação da modalidade presencial de uma universidade privada e com fins lucrativos.
Conforme enfatizada nesta pesquisa, a observação seguiu como fundamento os pressupostos da
teoria de análise da adaptação humana à transição, desenvolvida por Schlossberg e seus
colaboradores (SCHLOSSBERG, 1981; SCHLOSSBERG; WATERS; GOODMAN, 1995;
SCHLOSSBERG,

2007;

SCHLOSSBERG,

2011;

ANDERSON;

GOODMAN;

SCHLOSSBERG, 2012).

4.2 Local do estudo

O estudo foi realizado em uma universidade de grande porte localizada na zona urbana
do município de Campos dos Goytacazes, região norte do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Tal
instituição possui campi em diferentes municípios, inclusive em outros estados.
Entre os cursos de licenciatura e bacharelado da modalidade presencial de ensino, a
instituição observada dispunha de oito cursos em nível superior de graduação, em diferentes
áreas do conhecimento. No entanto, no semestre em que a pesquisa foi aplicada, foram iniciadas
novas turmas (1º período), apenas para os cursos de Educação Física (Licenciatura e
Bacharelado), de Nutrição, de Enfermagem e de Engenharia Civil, todos no período noturno.
De acordo com levantamento realizado na instituição, em se tratando da estrutura, a
universidade era dotada de biblioteca, auditório, mini auditório, núcleo de prática jurídica, sala
de júri simulado e sala para prática de lutas, além de laboratórios de informática, de anatomia,
de cineantropometria, de práticas corporais, de avaliação nutricional, de técnicas dietéticas, de
microscopia, de produtos e processos, de enfermagem, de química e de biofísica.

4.3 Sujeitos

Inicialmente, pensou-se em coletar uma amostra de estudantes de apenas um curso e
com características específicas, de modo a delimitar a pesquisa conforme as especificidades dos
sujeitos, entretanto chegou-se ao entendimento da necessidade de se enquadrar estudantes com
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características distintas, com o intuito de possibilitar a identificação de condições comuns que
poderiam implicar favorável ou desfavoravelmente no processo de transição.
Portanto, considerando se tratar de uma pesquisa que analisa o processo de transição e
de adaptação no ingresso ao ensino superior, como critério de seleção dos participantes,
convocou-se apenas os estudantes matriculados no primeiro período dos cinco cursos que foram
oferecidos na universidade no primeiro semestre de 2018.
Participaram do estudo 65 mulheres (51,6%) e 61 homens (48,4%), totalizando 126
respondentes, com idade variando entre 17 e 49 anos (média = 25,08). Esses participantes
estavam distribuídos nos cursos assim como apresentado na tabela 3.
Tabela 3 – Quantitativo de participantes por curso

Curso

Quantitativo

Percentual

Educação Física (licenciatura e bacharelado)

58

46,0

Nutrição

40

31,7

Engenharia Civil

15

11,9

Enfermagem

13

10,3

Total

126

100

Fonte: dados da pesquisa.

A respeito dos estudantes de Educação Física, os mesmos estavam matriculados em
disciplinas das modalidades licenciatura e bacharelado, por esse motivo os considerou como
uma única turma.
De acordo com os dados obtidos por meio do recurso de observação, no que se refere
aos aspectos sociodemográficos, verificou-se se tratar de um grupo heterogêneo,
principalmente em relação à idade, sexo, raça e condição socioeconômica. Não obstante ao que
se apresenta, em razão de os aspectos sóciodemográficos também estarem integrados no quadro
de fatores que os autores da teoria, em que se fundamenta este estudo, consideram interferir no
processo de transição, essas características serão tratadas pormenorizadamente na parte que se
refere aos resultados e discussões.
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4.4 Recurso de observação

Como recurso de observação, foi utilizado um questionário (apêndice C) constando
perguntas fechadas e abertas, elaboradas segundo as variáveis que integram o modelo de análise
da adaptação humana à transição de Schlossberg, Waters e Goodman (1995) - (apêndice A). A
relação das questões que compõem o recurso de observação com as variáveis que integram o
respectivo modelo teórico utilizado estão indicadas no apêndice B.
O referencial das observações contemplou as quatro categorias de variáveis, que os
autores da teoria consideram se relacionar com o desenvolvimento do processo de transição em
etapas da vida. Conforme exposto na fundamentação teórica, tais categorias relacionam-se à
situação, ao autoconhecimento do indivíduo (self) - (dados sóciodemográficos e recursos
psicológicos), ao apoio durante o processo de transição, e às estratégias ou procedimentos que
utiliza para lidar com tal evento.
O questionário foi previamente testado com um grupo de estudantes de outras
instituições não-participantes da pesquisa, e que apresentavam características similares aos dos
sujeitos deste estudo, com a finalidade de avaliar sua adequação. Em decorrência disso, foram
feitas alterações para torná-lo mais acessível à compreensão e obter os resultados com maior
fidedignidade.

4.5 Procedimentos de coleta de dados

Em sentido, em virtude do interesse de se retratar o período de transição, ou pelo menos
as fases que compreendem a entrada e a estadia dos estudantes no ensino superior, optou-se por
aplicar o instrumento de coleta de dados no primeiro período letivo, correspondente ao primeiro
semestre de 2018, quando os participantes, hipoteticamente, já haviam transcorrido situações
inerentes ao ingresso e adaptação na instituição, não necessariamente no curso.
Para a realização da coleta de dados, foi solicitado aos participantes que comparecessem
em dias e horários pré-estabelecidos para responderem aos questionários. Sendo um
quantitativo de quatro turmas, fez-se a coleta dos dados em dois dias, sendo abordados os
estudantes dos cursos de Educação Física e de Enfermagem no primeiro dia e de Nutrição e
Engenharia Civil no segundo.
Para a realização do procedimento, foram reservados 30 minutos, contados a partir do
início das primeiras aulas, respectivamente. Dos 30 minutos reservados à aplicação do

51

questionário, dez minutos foram destinados à explicação dos objetivos da pesquisa e à
orientação para o preenchimento das perguntas.
Os estudantes aparentaram-se entusiasmados por poderem participar do estudo. A
execução do procedimento de coleta de dados também contou com a colaboração de parte dos
técnicos da instituição, para o repasse das informações e direcionamento do pesquisador às
respectivas turmas, e durante a aplicação do instrumento os professores, que estavam em cada
uma das quatro turmas abrangidas, também deram suporte nas discussões e na distribuição dos
questionários.
Na medida em que os estudantes concluíam o preenchimento dos formulários, os
mesmos os colocavam com o anverso sobre a mesa do docente, de maneira que fosse preservado
o anonimato dos participantes, conforme orientação dada previamente. Finalizando, foram
feitos os agradecimentos pelas colaborações dos estudantes.
4.6 Tratamento dos dados

Para o tratamento das respostas das perguntas abertas, foi utilizado o método de análise
de conteúdo proposto por Laurence Bardin (2011). A mesma, em síntese, apresenta um
direcionamento de categorização, ou seja, de classificação e agregação das respostas para
análise. Esse processo permitiu o agrupamento de um número significativo de dados, os quais
foram organizados em duas etapas nas quais, primeiramente, fez-se o isolamento dos elementos
comuns e, posteriormente, fez-se uma classificação.
A análise efetuada do conteúdo concernente às perguntas abertas resultou em
classificação das respostas dos sujeitos em categorias e subcategorias relacionadas e,
posteriormente, fez-se um tratamento quantitativo da incidência das respostas. As respostas às
perguntas fechadas foram tratadas quantitativamente.
Todos os dados foram transcritos no software SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) e operacionalizados por meio de seus recursos, de modo que se pôde fazer tabulações,
cálculos de frequência e percentagem.
Na fase de interpretação dos dados, buscou-se retomar o referencial teórico, bem como
se recorreu a outras referências relacionadas com o objetivo da pesquisa, de forma a dar sentido
à interpretação.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta parte consiste na descrição dos resultados e das reflexões dos aspectos relevantes,
sobretudo no que se refere aos objetivos deste estudo. Como é enfatizado repetidamente, a
presente pesquisa fundamenta-se no modelo de análise da adaptação à transição elaborado por
Schlossberg e seus colaboradores (SCHLOSSBERG, 1981; SCHLOSSBERG; WATERS;
GOODMAN, 1995; SCHLOSSBERG, 2007; SCHLOSSBERG, 2011; ANDERSON;
GOODMAN; SCHLOSSBERG, 2012), que

preconizam que o impacto da adaptação à

transição decorre de quatro conjuntos de variáveis relacionadas à situação em que o evento
ocorre, às características do indivíduo (self) que vivencia a transição, ao suporte recebido
durante o processo de transição e às estratégias de enfrentamento que utiliza.
Ressalta-se que a teoria não exige a análise das variáveis de modo linear, conforme são
apresentadas no modelo, porém orienta adequá-las de acordo com o modo em que se
relacionam, em consonância com as fases que constituem o processo de transição e de
adaptação.
Portanto, para a análise dos resultados, inicialmente focalizou-se as variáveis relativas
aos aspectos sociodemográficos, subcategoria do fator “self’”, pois, desse modo, foi possível
caracterizar os sujeitos, bem como identificar as amostragens conforme as peculiaridades que
interferem no processo de transição e de adaptação. Em seguida, descreve-se o percurso da
transição dos participantes no ensino superior, especificamente no que corresponde aos
períodos anterior e posterior ao ingresso na universidade.

5.1 Aspectos sociodemográficos

Conforme apresentado anteriormente, esta pesquisa analisa o processo de transição de
126 estudantes recém-ingressos em cursos de graduação da modalidade presencial de ensino de
uma universidade privada e com fins lucrativos, localizada no interior do norte do estado do
Rio de Janeiro. Desses participantes, vê-se que encontravam dentre os nascidos entre 1969 e
2001, com uma faixa etária de 17 a 49 anos, conforme classificado na tabela 4.
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Tabela 4 – Faixa etária dos participantes

Faixa etária

Frequência

Porcentagem

De 17 a 20 anos

40

31,7

De 21 a 30 anos

61

48,4

De 30 a 40 anos

20

15,8

Acima de 40 anos

5

4,0

126

100

Total

Fonte: dados da pesquisa.

Analisando-se os resultados da tabela 4, verifica-se que a maioria dos discentes
encontrava-se na faixa etária de 21 a 30 anos (48,4%), e que, conforme a idade aumentava,
diminuía gradativamente a quantidade de respondentes. É importante ressaltar que somente
31,7% dos entrevistados tinham idade entre 17 e 20 anos, o que demonstra uma defasagem em
relação à idade/série dos demais participantes. Entretanto, observando-se a média de idade de
todos os sujeitos da pesquisa, verifica-se que o resultado está próximo da média nacional para
os cursos de graduação na modalidade presencial de ensino, sendo a média de idade dos
participantes igual a 25,8 e a média nacional igual a 26 (INEP, 2011).
Em se tratando do gênero, constata-se uma tênue maioria de mulheres, sendo 65
estudantes do sexo feminino (51,6%) e 61 do sexo masculino (48,4%). Quanto à orientação
sexual dos mesmos, verifica-se que 119 participantes (94,5%) informaram ser heterossexuais,
cinco (4%) declararam ser bissexuais e um (0,8%) homossexual.
A respeito da orientação sexual, não se constatou, nesse estudo, qualquer evidência que
estivesse relacionada com o processo de transição e de adaptação ao ingresso no contexto
universitário. Porém, analisando os dados referentes ao sexo dos sujeitos e os cursos que
realizavam, observou-se uma predominância significativa do sexo feminino nos cursos de
Nutrição e de Enfermagem, e do sexo masculino nos cursos de Educação Física e de Engenharia
Civil, conforme exposto na tabela 5.
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Tabela 5– Relação de sexo por curso

Gênero

Curso

Feminino

Masculino

Educação Física

20

38

Nutrição

32

8

Enfermagem

10

3

Engenharia Civil

3

12

Total

65

61

Fonte: dados da pesquisa.

O resultado apresentado na tabela 5 reflete a concepção hegemônica historicamente
constituída na sociedade, no sentido de que algumas profissões são mais apropriadas para
mulheres enquanto que outras mais apropriadas para os homens. O resultado dessa pesquisa, a
respeito desse aspecto, converge com as constatações de estudos que abordam a relação de
gênero com a formação profissional, principalmente os que identificam a feminização
persistente nos campos da enfermagem (LOPES; LEAL, 2005; SOUZA et al., 2014) e da
Nutrição (SOUZA et al., 2016), bem como os que apontam a prevalência do sexo masculino
em

cursos

no

âmbito

das

engenharias

(CARVALHO;

CASAGRANDE,

2011;

CASAGRANDE; SOUZA, 2011).
No que concerne à etnia, verificou-se que a maioria dos sujeitos é de cor branca (40,5%),
seguido da cor parda (38,1%) e preta (17,5%), conforme apresentado na tabela 6.
Tabela 6 – Etnia dos participantes

Etnia

Frequência

Porcentagem

Branca

51

40,5

Parda

48

38,1

Preta

22

17,5

Indígena

3

2,4

Amarela

2

1,6

126

100

Total

Fonte: dados da pesquisa.
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Não obstante, fazendo-se uma somatória de participantes pardos e pretos, pôde-se notar
um equilíbrio em relação ao quantitativo de brancos, o que resulta em uma representação de
55,5% e 40,5%, respectivamente. Presume-se que essas representações raciais contribuem para
a integração entre os pares, haja vista a diversidade no contexto em que estão inseridos
(SCHLOSSBERG, 1981; NOELS; CLÉMENT, 2015).
Quanto à situação socioeconômica, os participantes foram questionados sobre quais
eram suas condições financeiras em relação ao atendimento de suas necessidades pessoais e/ou
acadêmicas. Desse modo, excluindo-se o valor de uma não-resposta (0,8%), foram obtidos os
seguintes resultados, como exposto na tabela 7.
Tabela 7 – Percepção dos estudantes sobre a condição financeira para o atendimento das necessidades
acadêmicas e/ou pessoais

Escala

Frequência

Percentual

Muito boa

3

2,4

Boa

21

16,7

Razoavelmente boa

70

55,6

Ruim

27

21,4

Muito ruim

4

3,2

125

100

Total

Fonte: dados da pesquisa.

Analisando-se os dados da tabela 7, nota-se uma quantidade expressiva de estudantes
com condição socioeconômica favorável em relação ao atendimento de suas necessidades
acadêmicas e/ou pessoais. Todavia, cabe destacar a quantidade significativa de respondentes
que informaram possuir condição financeira ruim ou muito ruim, total de 24,5%, o que pode
resultar em dificuldades no ajustamento, consequentemente em evasão (SANTOS; SILVA,
2011).
Em se tratando da variável “fase da vida”, considerando-se as etapas comuns do decurso
de vida das pessoas, os participantes foram questionados se os mesmos exerciam alguma
atividade remunerada, qual era seu estado civil e se possuíam filhos.
A respeito da atuação dos participantes no mercado de trabalho, verifica-se que 74
respondentes (58,7%) exerciam atividades remuneradas e 52 (41,3%) não. Na tabela 8, são
apresentados os tipos de atividades remuneradas daqueles que informaram exercer.
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Tabela 8 – Atuação dos participantes no mercado de trabalho

Atuação dos participantes no mercado de trabalho

Frequência

Percentual

Empregados de empresa do setor privado

40

54

Empregados do setor público

12

16,2

Atuam como autônomos

16

21,6

Atuam como estagiários

5

6,7

Possui empreendimento próprio

1

1,3

Total

74

100

Fonte: dados da pesquisa.

Focalizando os estudantes que informaram não possuir ocupação remunerada, foi
solicitado que os mesmos justificassem suas respostas. Desse modo, excluindo sete nãorespostas (13,5%) e agrupando as demais, constatam-se justificativas conforme exposto na
tabela 9.
Tabela 9 – Justificativa dos participantes que informaram não possuir vínculo empregatício

Justificativa

Frequência

Percentual

Não consegue emprego

20

44,4

Prefere se dedicar aos estudos

11

24,4

Recebe auxílio financeiro

5

11,1

Recebe bolsa de estudo

4

8,9

Recebe seguro desemprego

2

4,4

É aposentado por acidente

1

2,2

Tem idade insuficiente (estudante de 17 anos)

1

2,2

Aguarda documento profissional (técnico em enfermagem)

1

2,2

Total

45

100

Fonte: dados da pesquisa.

Como pôde ser observado, a justificativa mais apontada pelos participantes foi a falta
de emprego (44,7%), como também a opção de se dedicar aos estudos (24,4%). Destaca-se que
os cinco que informaram receber auxílio financeiro recebiam dos pais, e que as bolsas dos
quatro estudantes que informaram receber eram provenientes de políticas de suporte estudantil
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das secretarias municipais de educação de seus municípios, o que indica suporte financeiro por
parte da família e de instituições, respectivamente.
No que se refere ao estado civil, os grupos que tiveram maior representatividade são os
daqueles que informaram ser solteiros, total de 87 participantes (69%), e dos que eram casados,
com 31 participantes (24,6%). Em relação a filhos, 30 participantes (23,8%) informaram ser
pais. Para facilitar a análise sobre esses dados, uma análise das respostas foi feito, assim como
apresentado na tabela 10.
Tabela 10 –Estado civil e quantidade de filhos dos participantes da pesquisa

Estado civil

Frequência

Percentual

Solteiro

87

Casado

Possui filhos
Não

%

Sim

%

69%

77

61,1

10

7,9

31

24,6%

14

11,1

17

13,5

União estável

5

4%

3

2,3

2

1,6

Divorciado

3

2,4%

2

1,5

1

0,8

126

100%

96

76,2

30

23,8

Total

Fonte: dados da pesquisa.

Fazendo também uma comparação do estado civil com a idade dos participantes,
constatou-se predominância de solteiros entre de 17 e 30 anos, total de 82 participantes (65,1%),
e uma quantitativo aproximado de casados no entorno dos 30 anos, sendo 14 respondentes
(45,2%) com idades abaixo de 30 anos e 17 (54,8%) com idades acima de 30 anos. Deve-se
ressaltar que, dos 30 participantes que declararam ter filhos, 10 (33,3%) eram solteiros, sendo
cinco com idades entre 18 e 25 anos (8%) e cinco de 25 a 35 anos (8%).
No que concerne ao estado de saúde, todos os estudantes informaram estar saudáveis.
Em suma, em se tratando dos aspectos sociodemográficos, verificam-se condições que
requerem maior atenção, sobretudo por constituírem características que, presumidamente,
podem interferir no impacto da transição dos participantes no ensino superior.
A priori, nota-se que a heterogeneidade dos participantes reflete a realidade
sociocultural do contexto em que a pesquisa foi desenvolvida. Em geral, pressupõe-se que essa
diversidade pode ser um aspecto que pode contribuir, para a integração dos estudantes,
consequentemente para a adaptação dos mesmos. Acredita-se que o fato de uma parte
expressiva de estudantes não possuir vínculo empregatício, ser solteira, bem como não possuir
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filhos, pode favorecer no desempenho dos mesmos em relação às tarefas acadêmicas, sobretudo
em razão da maior disponibilidade de tempo para os estudos.
A defasagem idade/série, a discrepância no quantitativo de homens e mulheres em
determinados cursos e o déficit financeiro para o atendimento das necessidades pessoais e/ou
acadêmicas de uma parte considerável de estudantes, são aspectos que devem ser observados
em estudos posteriores. Ademais, analisando os dados, pôde-se observar a preponderância de
estudantes que exerciam outros papeis sociais, dentre eles deve-se destacar que 74 (58,7%) já
estavam inseridos no mercado de trabalho; 36 (28,6%) eram casados, ou conviviam em união
estável, dos quais 19 (15,1%) possuíam filhos; e 10 (7,9%), embora estivessem solteiros,
também possuíam filhos.
As constatações ora mencionadas serão evidenciadas conforme refletirem no processo
de transição e de adaptação propriamente ditos. Logo, serão enfatizadas, nas partes
subsequentes, que se referem ao período anterior ao ingresso e à entrada dos estudantes na
universidade, respectivamente.
5.2 Análise dos aspectos relacionados ao período antecipatório ao ingresso dos
participantes da pesquisa no ensino superior
Dando sequência à análise dos resultados, a seguir serão enfatizadas as questões
relacionadas ao período que antecede o ingresso dos participantes no ensino superior.
Nesse sentido, no que se refere ao desencadeador da transição, os estudantes foram
questionados sobre as razões que os levaram à entrada em um curso superior de graduação. As
respostas puderam ser agrupadas como apresentadas na tabela 11.
Tabela 11 – Motivos dos participantes para o ingresso em um curso de graduação

Motivos para o ingresso no ensino superior

Frequência

Percentual

Afinidade pela área

81

64,3

Interesse na progressão profissional

12

9,5

Otimismo em relação ao mercado de trabalho

15

11,9

Realização pessoal

12

9,5

Influência de outros

3

2,4

Valor do curso e/ou oportunidade de acessão social

3

2,4

126

100

Total
Fonte: dados da pesquisa.
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Ao analisar os dados da tabela 11, foi percebido que o desencadeador da transição, para
a maioria dos estudantes, estava mais relacionado ao interesse na formação profissional
correspondente ao curso que realizavam, haja vista que 64,3% dos participantes apontaram
afinidade pela área como principal razão para o seu ingresso no ensino superior. Observa-se,
também, que os participantes que informaram interesse em progredir na formação já atuavam
no âmbito profissional, cinco deles como técnicos e os demais de forma indireta. Acredita-se
que isso é positivo como facilitador do processo de transição.
Ainda sobre essa questão, observa-se que, dos 20 participantes que cursavam Educação
Física, apenas um mencionou a afinidade pelo magistério como uma de suas razões pela escolha
do curso. Esse resultado parece convergir com as constatações de Deps e Cara (2018): Os
autores identificaram que os estudantes que cursavam Pedagogia, em maior parte, relataram
que a vocação pelo magistério foi o fator determinante pela escolha do curso de licenciatura;
no entanto, os estudantes das demais licenciaturas (Física, Biologia e Matemática) enfatizaram
que a afinidade pelo conteúdo do curso foi o que lhes motivou, embora alguns também tivessem
relatado que a escolha tenha decorrido da vocação pelo magistério.
Enfatizando os aspectos relacionados ao controle do indivíduo sobre a transição, foram
verificados em quais opções de escolha do curso os estudantes estavam matriculados.
Apresenta-se o resultado na tabela 12.
Tabela 12 – Opção de escolha do curso dos participantes

Opção de curso

Frequência

Percentual

1ª opção

94

74,6

2ª opção

26

20,6

3ª opção

3

2,4

Nenhuma das opções anteriores

3

2,4

126

100

Total
Fonte: dados da pesquisa.

Desse modo, nota-se uma predominância correspondente a 74,6% de estudantes que
realizavam o curso conforme sua primeira opção, o que também é favorável à adaptação dos
mesmos, haja vista uma maior atribuição de valor. Entretanto, é importante considerar a
quantidade significativa de estudantes que não realizavam a primeira opção de curso,
totalizando 25,4%, o que pode indicar que não tiveram controle sobre suas escolhas.
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Tendo em vista a experiência anterior como uma variável importante no processo de
adaptação, os participantes foram perguntados se já haviam ingressado em um curso de
graduação anteriormente e qual foi o tempo de intervalo entre a formação anterior (educação
básica ou superior) e o ingresso na universidade.
No que se refere à formação, foi verificado que 103 estudantes (81,8%) não haviam tido
uma experiência similar anteriormente, a não ser a experiência na educação básica; 17 (13,5%)
já haviam ingressado em um curso de graduação antes, porém não haviam concluído; e sete
(4,8%) já eram formados. Em se tratando do intervalo na formação, 49 participantes (39%)
relataram intervalos de até três meses, enquanto que os demais 77 (61%) informaram
interrupções com duração de seis meses a 29 anos.
Em complementariedade, foi solicitado aos estudantes que consideraram significativo o
intervalo entre o seguimento anterior e o curso em que estavam matriculados, que relatassem
de que modo esse intervalo interferiu em suas adaptações. Ao analisar as respostas desses
participantes, pôde-se fazer agrupamentos, conforme apresentados na tabela 13.
Tabela 13 – Interferência do tempo de intervalo entre a formação anterior (educação básica ou
superior) e o ingresso na universidade

Interferência do tempo de intervalo entre a formação
anterior e o ingresso na universidade
Relataram dificuldades devido à perda de conhecimento e de

Frequência Percentual

42

54,4

4

5,2

1

1,2

Considerou como uma perda em relação ao tempo na vida

1

1,2

Total

48

100

hábito para os estudos
Sentiu-se afetado em decorrência do acúmulo com outras
responsabilidades (laboral e familiar)
Considerou o tempo importante para refletir melhor sobre a
escolha da carreira profissional

Fonte: dados da pesquisa.

De acordo com a tabela 13, verifica-se que a interferência mais apontada pelos
estudantes foi a dificuldade decorrente da perda de conhecimento e do hábito para os estudos.
Embora o acúmulo com outras responsabilidades não tenha tido uma frequência expressiva em
relação ao total de respondentes, é importante ressaltar que essas respostas advém de dois
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participantes que eram casados, possuiam filhos e trabalhavam, e de dois que trabalhavam,
destes um também possuía filhos. Isso retoma as reflexões referentes ao que decorre da
defasagem em relação à idade/série, reforçando a importância de uma abordagem diferenciada
para esse tipo de característica, de modo a amenizar os efeitos decorrentes e propiciar uma
adaptação mais adequada, o que poderá repercurtir na redução do estresse e na melhoria do
desempenho acadêmico.
Quando questionados se haviam buscado informações sobre o novo contexto de ensino,
bem como sobre o curso que pretendiam, 67 (53%) estudantes relataram ter buscado
informações sobre o contexto e sobre o curso, 42 (33,3%) apenas sobre o curso e cinco (4%)
apenas sobre o contexto. Em contrapartida, 12 participantes (9,5%) disseram que não buscaram
qualquer informação. Em razão desse resultado, ressalta-se a quantidade reduzida de estudantes
que informaram obter informações sobre o contexto, o que reforça a importância de se
incentivar ou conduzir à obtenção de informações sobre esse aspecto, de modo a facilitar a
adaptação na instituição.
No que se refere aos meios de busca de informações utilizados pelos estudantes,
verifica-se que 74 participantes (37,9%) recorreram à internet, 63 (32%) aos colegas, 23
(11,8%) a instituições, 22 (11%) aos parentes próximos, um (0,8%) obteve informações com
cônjuge e um (0,8%) com os colegas do próprio trabalho, pois atuava no meio de profissionais
com formação no curso que pretendia; 11 participantes (8,8%) não responderam.
Analisando esses dados, observa-se uma relação da variável “busca de informações” –
subcategoria do fator “estratégias” – e o fator “suporte”, haja vista que os estudantes recorreram
tanto aos suportes de âmbito social (pessoas íntimas, familiares, amizades, instituições) quanto
material (internet), tal como indicado no modelo de Schlossberg e de seus colaboradores
(SCHLOSSBERG;

WATERS;

GOODMAN,

1995;

ANDERSON,

GOODMAN;

SCHLOSSBERG, 2012).
Em se tratando ainda sobre a busca de informações, foi solicitado aos participantes que
assinalassem qual era o nível de escolaridade daqueles com os quais conviviam antes do
ingresso na universidade, bem como o modo com que essas pessoas interferiram no processo
de escolha para o ingresso no curso que realizavam. Os resultados dessas questões são
apresentados nas tabelas 13 e 14, respectivamente.
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Tabela 14 – Nível de escolaridade das pessoas com as quais os estudantes conviviam, antes do
ingresso na universidade

Nível de escolaridade

Frequência

Percentual

Sem escolaridade

2

1,6

Ensino fundamental

12

9,5

Ensino médio

62

49,2

Ensino superior

35

27,7

Pós-graduação

8

6,3

Não souberam informar

7

5,6

126

100

Total

Fonte: dados da pesquisa.

Tabela 15 – Interferência da formação das pessoas com as quais os estudantes conviviam antes do
ingresso no ensino superior

Interferência

Frequência

Percentual

Deram incentivo

38

38,4

Devido às dificuldades por não terem formação

16

16,2

13

13,1

4

4,0

71

71,7

Não houve interferência

28

28,3

Total

99

100

Modos de
Serviu como modelo
interferência
Por não ter pessoas com formação superior
Total

Fonte: dados da pesquisa.

Fazendo uma comparação entre o nível de escolaridade e a interferência acerca do
ingresso dos participantes da pesquisa na universidade, embora tenha-se uma ausência de 27
respostas na questão referente à interferência (21,4%), observou-se certa tendência na
distribuição dos resultados em relação ao grau de formação das pessoas das quais eram
próximas. Ou seja, dentre 39 respondentes que assinalaram que estavam próximos de pessoas
cujo o nível de formação mais elevado era o ensino médio, a inferência se dava
predominantemente por meio de incentivo (apontado por 53,8%), seguido pela modelação
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vicariante7 (apontado por 38,4%), ambos em decorrência das dificuldades enfrentadas por não
possuírem uma formação de nível superior. Por outro lado, de 23 estudantes que assinalaram
que tinham pessoas próximas com maior titulação (graduação ou pós-graduação), a
preeminência também foi o incentivo (apontado por 69,5%), seguido pela modelação (apontado
por 52%), no sentido de que as pessoas lhes serviram como referência. Salienta-se que os
estudantes, que assinalaram que estavam próximos de pessoas com formação de nvel
fundamental ou médio´, recebiam mais incentivo, enquanto que aqueles, que estavam próximos
de pessoas de maior titulação, tiveram maior influência pelo processo de modelação.
Quanto ao grau de satisfação da família a respeito do curso que os participantes
realizavam, utilizando uma escala do tipo Likert de cinco pontos, considerando de muito baixo
a muito alto, também se pode observar um quantitativo elevado de participantes que assinalaram
alto ou muito alto (82,5%) e que também assinalaram médio (15,1%), totalizando 97,6%.
Entretanto, cabe salientar o quantitativo de três participantes que assinalaram muito baixo
(2,4%), conforme exposto na tabela 16.
Tabela 16 – Classificação do grau de satisfação da família em relação ao curso que os participantes da
pesquisa realizavam

Grau de satisfação

Frequência

Percentual válido

Muito alto

74

58,7

Alto

30

23,8

Médio

19

15,1

Baixo

0

0

Muito baixo

3

2,4

126

100

Total

Fonte: dados da pesquisa.

A grande satisfação das famílias com a entrada de seus entes em um curso superior é
outro aspecto que pode contribuir muito para a adaptação desses estudantes, visto que, havendo
aceitação, é mais fácil a ocorrência de apoio e de um ambiente de afeto. Além disso, a satisfação
transmitida ao estudante pela família pode contribuir para aumentar o seu sentimento de
autoestima.

7

Para Bandura (1925), as influências que ocorrem por meio de experiência direta também podem ocorrer de forma
vicariante, ou seja, pela observação de outras pessoas e das consequências para elas.
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Embora seja uma amostra reduzida, vale salientar que os estudantes que mencionaram
não haver satisfação de suas famílias com o curso que realizavam (2,4%), mencionaram utilizar
de estratégias para lidar com a situação, tais como: buscar força em si mesmo ou em Deus;
dialogar com outras pessoas; evitar falar sobre o assunto ou ignorar; passar mais tempo fora de
casa; e, no dizer de um deles, acreditar no que deseja, no que o faz feliz, que a escolha feita o
trará benefícios no futuro.
Em suma, revendo os aspectos inerentes à fase que antecede à transição ao ingresso no
curso superior, e que podem interferir para que a adaptação na universidade seja bem-sucedida,
destaca-se que a maioria dos estudantes estava realizando o curso de sua preferência, ou seja,
um curso relacionado aos reais interesses pessoais; além disso, as estratégias relacionadas à
busca de informações se apresentaram satisfatórias, sobretudo em compensação às dificuldades
decorrentes do intervalo que parte dos estudantes teve até o ingresso em um curso de nível
superior. Sobre esse aspecto, salienta-se que, embora 76 estudantes (60,3%) tivessem
informado não ter tido pessoas próximas que tivessem passado pela experiência de curso em
nível superior, certas condições, ainda que negativas, foram convertidas em reflexões que
favoreceram nas experiências dos estudantes. Além disso, o suporte afetivo recebido de seus
entes é preditor significativo para o sucesso na adaptação.

5.3 Análise dos aspectos relacionados ao ingresso dos participantes da pesquisa na
universidade

Adentrando em aspectos relacionados ao período posterior ao ingresso dos participantes
na universidade, inicialmente se apresentam os dados relacionados às condições do momento
em que ocorreu tal ingresso. Nesse sentido, utilizando uma escala do tipo Likert de três pontos
(adequado, em parte inadequado ou totalmente inadequado), foi solicitado aos estudantes que
assinalassem suas respostas, bem como as justificassem.
Como resultado, 84 respondentes (66,7%) relataram ter ingressado na universidade em
um período adequado em suas vidas; por outro lado, 35 (27,8%) informaram que o momento
era, em parte, inadequado; e sete (5,6%) percebiam o momento como totalmente inadequado
para os estudos. Quanto às justificativas do primeiro grupo, as respostas foram muito dispersas,
de modo que não foi possível categorizá-las. Contudo, apontavam para condições favoráveis a
uma boa adaptação no ensino superior, como expressas nos seguintes relatos: “Estou dedicado
e empenhado neste momento”; “Pois esta fase é muito importante para o desenvolvimento da
minha vida. Está abrindo um caminho para aquilo que quero ser futuramente”; “Hoje estou bem
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resolvida e tenho certeza do que eu quero”; “Pois agora possuo maior responsabilidade e
independência financeira para arcar com os custos”; “Pois no momento tenho uma fonte de
renda a qual consigo arcar com a minha faculdade”.
Em contrapartida, ao se analisar as respostas dos que assinalaram “em parte inadequado”
ou “totalmente inadequado”, constata-se que elas retratam os déficits que dificultam a vida
acadêmica, remetendo-se, sobretudo, à limitação financeira, relatada por 16 participantes
(12,7%), e ao acúmulo de responsabilidades com o trabalho e com a família, total de 15
respostas (11,9%), como também apontado anteriormente, na tabela 7, e na tabela 13,
respectivamente. É importante ressaltar que as respostas a respeito do acúmulo com outras
responsabilidades advêm de participantes distintos dos que deram suas justificativas na questão
referente à tabela 13. Portanto, pode-se contabilizar um total de 19 respostas (17,1%).
Nessa perspectiva, observa-se ser significativo o quantitativo de estudantes que
informaram ter dificuldades no ajustamento, devido ao acúmulo de responsabilidades. Esse
dado demanda atenção em decorrência das constatações do estudo de Powers (2010), haja vista
que a maior parte dos estudantes que colaborou com sua pesquisa justificou suas evasões dos
cursos de nível superior que realizavam devido ao aumento das responsabilidades. Portanto,
considera-se relevante atentar a essa condição, de modo a prover meios que amenizem os danos
que possam decorrer dessa condição, por conseguinte, contribuir para a permanência dos
alunos.
No que diz respeito à mudança de papel, foi perguntado aos participantes de que modo
eles perceberam mudanças em seu status social após a entrada no ensino superior.
Considerando-se 18 não-respostas (14,2%), pôde-se agrupar as demais conforme apresentado
na tabela 17.
Tabela 17 – Percepção dos estudantes quanto às mudanças no status social decorrente do ingresso no
ensino superior

Percepção do status social decorrente do ingresso na
universidade

Frequência Percentual

Não perceberam mudança no status social

51

47,2

Visto de uma forma melhor pela sociedade

19

17,6

Percebido como mais comprometido

13

12

Percebido como mais inteligente

2

1,8
(continua)
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(conclusão)
Percepção do status social decorrente do ingresso na

Frequência Percentual

universidade
Admiração e respeito

7

6,4

Expansão quantitativa da rede de relacionamento

8

7,4

Aumento de oportunidades

2

1,8

Não se aplica

6

5,6

108

100

Total
Fonte: dados da pesquisa.

Considerando-se a relevância do tempo de deslocamento entre a residência e a
universidade, perguntou-se aos estudantes qual era o tempo de percurso, bem como qual o tipo
de transporte que utilizavam. Quanto ao tempo de percurso, verificou-se uma variação de cinco
minutos a 2h30min. No que se refere ao tipo de transporte, os participantes mencionaram vários,
tais como bicicleta, motocicleta, carro, ônibus público e transporte universitário. Apresenta-se,
na tabela 18, a relação do tipo de transporte e o quantitativo de participantes que os utilizam.
Tabela 18 – Meio de locomoção dos participantes

Categoria

Frequência

Percentual

Utiliza transporte universitário

30

23,8

Utiliza automóvel ou transporte público

6

4,8

Situa-se próximo

15

11,9

Reside próximo

75

59,5

Total

126

100

Fonte: dados da pesquisa.

Observando-se a tabela 18, verifica-se uma quantidade expressiva de estudantes que
residiam distante da universidade, total de 51 participantes (40,4%). Ressalta-se que, desse
grupo, seis levavam até uma hora de trajeto, 23 percorriam de uma a duas horas e um estudante
cerca de 2h30min., diariamente. Referente aos que informaram possuir automóvel, ou que
utilizavam transporte público, três levavam até uma hora de viagem e três estudantes de uma a
duas horas de trajeto. Dos 30 estudantes (23,8%) que informaram utilizar transporte
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universitário, 27 realizavam a primeira opção de curso e três realizavam a segunda opção, ou
seja, conforme desejavam.
Analisando os dados apresentados pelo Censo Demográfico divulgado pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 2011), constata-se que essa condição de residir
distante da instituição de ensino superior é comum a muitos estudantes brasileiros: do total de
estudantes universitários matriculados no ano de 2010, 29%, aproximadamente, não residiam
na mesma cidade em que estudavam.
No que se refere ao grau de estresse sofrido pelos estudantes no processo de adaptação,
aplicou-se uma escala do tipo Likert de cinco pontos (muito alto, alto, médio, baixo e muito
baixo). Desse modo, excluindo-se duas não respostas (1,6%), verifica-se o resultado como
exposto na tabela 19.
Tabela 19 – Percepção dos estudantes sobre o grau de estresse

Categoria

Frequência

Percentual

Muito alto

32

25,4

Alto

35

27,8

Médio

42

33,3

Baixo

16

12,7

Muito baixo

1

0,8

124

100

Total

Fonte: dados da pesquisa.

Madzhie (2017), ao tratar de aspectos relacionados ao estresse, pôde identificar que
situações como conflitos, mudanças de vida e pressão são, entre outros, preditores significativos
na qualidade de vida de estudantes universitários. Seu artigo conclui que os estudantes
experimentam muitos problemas relacionados a condições psicossociais externas que
interferem no desenvolvimento do aluno. Tinto e Cullen (1973), em suas investigações, já
identificavam essa relação, que eles conceituam como forças externas que interferem no
cotidiano acadêmico.
Presumidamente, considera-se que o resultado referente ao estresse, obtido dos
participantes desta pesquisa, salienta como uma variável que reflete veemente na qualidade do
processo de transição e de adaptação, sobretudo por, de acordo com Calais (2007), expressarse predominantemente no período que compreende o entorno do ingresso em cursos superiores.
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Nesse sentido, em razão de as variantes contextuais serem, em certa medida, determinantes dos
resultados a respeito do grau de estresse sofrido pelos participantes, ao decorrer da descrição
dos resultados e das discussões, voltar-se-á a esse aspecto.
Os estudantes foram perguntados sobre quais estratégias eles utilizavam para diminuir
o grau de estresse acarretado, caso o considerassem significativo. Assim, valendo-se das
respostas daqueles que assinalaram médio, alto e muito alto, apresenta-se o conjunto das
respostas na tabela 20.
Tabela 20 – Estratégias dos estudantes para diminuir o grau de estresse

Categoria

Frequência

Percentual

Praticar atividades de lazer

28

36,8

Praticar exercícios físicos

19

25,0

Repousar

14

18,4

Ler ou ouvir música

4

5,3

Procrastinar

4

5,3

Participar de atividades religiosas

3

3,9

Estudar

2

2,6

Estar com companheiro (a)

2

2,6

Total

76

100

Fonte: dados da pesquisa.

Destaca-se que a maioria das estratégias utilizadas pelos estudantes para superação do
estresse encontra respaldo na literatura especializada, que trata os aspectos da autorregulação8,
tais como: exercício físico e lazer (MCCLELLAND et al., 2018), descanso (TODD; MULLAN,
2013), prática religiosa (DIAS, 2014; FERREIRA, 2018) e ter um elo afetivo (COMINI;
SANTOS, 2000; OLIVEIRA; BASTOS, 2000). Em relação à procrastinação - que pode ser
uma atividade positiva para a redução do estresse - no entanto, quando vinculada à aversão e
ao atraso na tarefa, à baixa autoeficácia e à impulsividade, bem como a distração,
desorganização e desmotivação, pode contribuir para o baixo desempenho acadêmico (STEEL,
2007).

8

A autorregulação refere-se à capacidade do sujeito de planejar e implementar pensamentos, sentimentos e ações
desejados, adaptá-los às exigências e transformações do meio, com vistas a alcançar seus objetivos
(ZIMMERMAN, 2000).
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No que se refere ao comprometimento dos estudantes em relação às tarefas acadêmicas,
fez-se uma pergunta utilizando uma escala do tipo Likert de cincos pontos, considerando de
muito baixo a muito alto), assim, obteve-se o resultado conforme expresso na tabela 21.
Tabela 21 – Percepção dos estudantes quanto ao nível de comprometimento com o curso que
realizavam

Classificação do comprometimento

Frequência

Percentual

Muito alto

27

21,4

Alto

53

42,1

Médio

42

33,3

Baixo

4

3,2

Total

126

100

Fonte: dados da pesquisa.

Observa-se que, em relação ao comprometimento com o curso, a opção “muito baixo”
não foi assinalada pelos participantes, e o grupo que mais se destacou foi o daqueles que
assinalaram “alto”, seguido dos que assinalaram “médio” e dos que assinalaram “muito alto”,
o que equivale a 96,8% do total de estudantes.
Supostamente, o alto nível de comprometimento decorreu do sentimento de pertença na
universidade e no curso que realizavam, especialmente por corresponderem às suas
preferências, além de suas atribuições de valor e de suas expectativas terem se apresentado
positivas, conforme será apresentado adiante nas tabelas 27 e 31 (páginas 74 e 77,
respectivamente). Noutra perspectiva, pode-se relacionar esse resultado com os dados
apresentados na tabela 22, na qual se observa um quantitativo significativo de participantes que
assinalaram ter tido alto nível de dificuldade para o atendimento das demandas acadêmicas,
haja vista que o comprometimento pode ser compreendido como uma estratégia para compensar
os déficits relacionados a esse aspecto.
Quanto ao nível de dificuldade no processo de transição à vida acadêmica, foi solicitado
aos estudantes que assinalassem suas respostas conforme uma escala do tipo Likert de cinco
pontos (de muito baixo a muito alto). Desse modo, constata-se que a maioria deles (73,8%)
indicou nível de dificuldade médio ou baixo. Todavia, deve-se ressaltar uma quantidade
significativa de participantes que assinalaram ter tido alto nível de dificuldade, total de 23,8%
de respondentes, tal como apresentado na tabela 22.
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Tabela 22 – Nível de dificuldade dos estudantes em relação aos desafios acadêmicos

Classificação da dificuldade

Frequência

Percentual

Alto

33

23,8

Médio

63

50

Baixo

30

23,8

Total

126

100

Fonte: dados da pesquisa.

Ainda em se tratando do nível de dificuldade dos participantes em relação à demanda
acadêmica, foi solicitado que os mesmos justificassem suas respostas, caso as considerassem
significativas. Desse modo, foram obtidas 34 justificativas dos que assinalaram nível médio
(42%), 33 dos que assinalaram nível alto (40,7%) e 14 (17,3%) dos que assinalaram nível de
dificuldade baixo, somando-se 81 respostas. Entretanto, fazendo-se a análise das justificativas
apresentadas, constatou-se que aquelas, cujos participantes assinalaram nível de dificuldade
médio, repetem as respostas apresentadas pelos estudantes que responderam ter nível alto de
dificuldade, com exceção de um participante que mencionou ter dificuldade para interagir
socialmente, e outra que mencionou ter dificuldade em disciplinas online. Por conseguinte,
considera-se dispensável repetir as demais respostas desse grupo. Apresenta-se nas tabelas 23
e 24, as justificativas dos que assinalaram nível de dificuldade alto e baixo, respectivamente.
Tabela 23 – Justificativas dos estudantes que mencionaram alto nível de dificuldade acadêmica

Justificativas para as dificuldades acadêmicas

Frequência

Percentual

16

48,5

Dificuldade para conciliar com outras responsabilidades

11

33,3

Dificuldade de adaptação à nova condição

4

12,1

Não respondeu

2

6,6

Total

33

100

Dificuldade para atender ao nível de exigência do curso em
decorrência de: formação básica ineficiente; dificuldade para
aprender, principalmente algumas matérias; intervalo nos
estudos

Fonte: dados da pesquisa.
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Tabela 24 – Justificativas dos estudantes que mencionaram baixo nível de dificuldade acadêmica

Justificativas para poucas dificuldades acadêmicas

Frequência

Percentual

Formação básica de qualidade/ boa experiência anterior

11

78,5

Gosta de estudar

2

14,3

Facilidade de adaptação à nova condição

1

7,1

Buscou informações

1

7,1

Total

14

100

Fonte: dados da pesquisa.

Analisando os resultados apresentados na tabela 23, observa-se que a dificuldade para
atender às exigências do curso, seguida da dificuldade para conciliar com outras
responsabilidades, foram os fatores mencionados pelos alunos como causas principais de suas
dificuldades acadêmicas.
A princípio, cabe ressaltar que, segundo Santos e Silva (2011), uma das vertentes de
compreensão da evasão em cursos de nível superior é o despreparo dos estudantes para as
exigências da vida acadêmica, o que resulta em condição insuficiente em habilidades
importantes, que auxiliem o estudante universitário. Nesse sentido, observa-se a demanda de
uma atenção mais voltada para esse aspecto, de modo que se possa desenvolver estratégias
compensatórias que possibilitem maior qualidade no processo de aprendizagem.
Quanto às dificuldades decorrentes do acúmulo com outras responsabilidades, pode-se
supor que decorrem do grau de estresse identificado entre os participantes que a relataram ter.
De fato, à medida que a idade avança, as pessoas tendem a experimentar níveis de estresse
maiores e mais frequentes e de diferentes tipos de estressores (PAPALIA; FELDMAN, 2013).
É importante notar que, embora uma grande parte dos participantes tivesse informado
levar mais de uma hora para se deslocar à universidade diariamente, essa condição não foi
mencionada diretamente como um fator que dificultasse a adaptação.
Em contrapartida, as respostas dos estudantes, que informaram ter tido nível baixo de
dificuldade no processo de transição, reforçam a importância de uma formação básica de
qualidade, bem como a importância da dedicação aos estudos pelo estudante, como aspectos
fundamentais para o êxito nos estudos e para uma boa adaptação no curso superior.
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Em se tratando do compartilhamento com os pares, os participantes foram questionados
se buscaram se aproximar de algum colega a fim de facilitar sua adaptação na universidade.
Quanto a isso, 120 deles (95,2%) responderam que sim, e os demais (4,8%) responderam que
não. Solicitou-se àqueles que informaram recorrer aos colegas para obter suporte, que
relatassem de que modo os colegas contribuíram. Nessa questão, 582 respostas foram obtidas,
e foram agrupadas de acordo com suas similaridades, assim como apresentadas na tabela 25.
Tabela 25 – Tipos de suporte recebido pelos colegas da universidade

Tipos de suporte

Frequência

Percentual

Auxiliar na realização de uma tarefa

74

12,7

Facilitar a integração no grupo

63

10,8

Incentivar a autoconfiança em relação ao curso

56

9,6

Tornar o ambiente mais aprazível

54

9,3

Compreender o sistema de avaliação utilizado pela instituição

52

8,9

Estabelecer metas acadêmicas

48

8,2

Ensinar estratégias de aprendizagem

45

7,7

Ouvir as dificuldades pessoais

44

7,6

Dar continuidade às metas acadêmicas estabelecidas

43

7,4

Compreender a estrutura física da instituição

36

6,2

Localizar os serviços oferecidos pela instituição

36

6,2

Compreender a organização administrativa da instituição

31

5,3

Total

582

100

Fonte: dados da pesquisa.

Observando as respostas dos alunos, apresentadas na tabela 25, constata-se o quanto é
importante a mediação entre os pares, visto que da interação entre eles pode resultar
contribuições importantes de natureza cognitiva, emocional, comportamental, social, além de
facilitar o entendimento sobre a logística da instituição.
Reforçando os aspectos relacionados ao suporte, questionou-se sobre o apoio recebido
dos familiares para o ingresso e permanência na universidade. Assim, 106 participantes (84%)
responderam ter recebido apoio e, embora o grau de aceitação por parte da família tenha sido
predominantemente muito alto, 20 estudantes (15,9%) informaram não ter recebido suporte,
principalmente de cunho financeiro.
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A respeito do tipo de suporte recebido da universidade, obteve-se, na questão
correspondente, 67 respostas, o equivalente a 53% do total de respondentes. Dentre as respostas,
nota-se convergências, conforme a tabela 26.
Tabela 26 – Percepção dos estudantes sobre o suporte recebido da universidade

Percepção sobre o suporte da instituição

Frequência Percentual

Ensino de qualidade

32

47,7

Redução do valor da mensalidade por meio de bolsas de estudo

15

22,4

Infraestrutura de qualidade

12

18

Suporte de professores

5

7,4

Flexibilidade no horário de chegada e saída

3

4,5

Total

67

100

Fonte: dados da pesquisa.

A partir desse resultado, constata-se que todos os estudantes manifestaram atributos
positivos em relação à instituição, dos quais se destaca o ensino de qualidade. Sobre esse
aspecto, embora 48,5% dos participantes tivessem mencionado ter tido dificuldade para atender
ao nível de exigência do curso que realizavam, os mesmos avaliaram o nível adequado,
principalmente por se tratar de uma formação de ensino superior. Isso reforça a importância de
as instituições utilizarem de estratégias para adequação dos estudantes ao nível acadêmico, de
modo a contribuir para um melhor aproveitamento, consequentemente, refletindo na qualidade
da formação acadêmica.
Quanto à satisfação pelo curso que realizavam, numa escala do tipo Likert de cinco
pontos, considerando de muito alto a muito baixo, apenas os três itens mais elevados foram
assinalados, obtendo-se o resultado conforme expresso na tabela 27.
Tabela 27 – Satisfação dos estudantes em relação ao curso que realizam

Categoria

Frequência

Percentual

Muito alto

24

19

Alto

68

54

Médio

33

27
(continua)

74

Categoria

Frequência

(conclusão)
Percentual

Baixo

0

0

Muito baixo

0

0

126

100

Total

Fonte: dados da pesquisa.

A análise dos dados da tabela 27 remete ao resultado concernente ao grau de estresse
(tabela 18); não obstante, 53,2% dos estudantes tenham manifestado que em decorrência de
seus ingressos na universidade tenham tido seus níveis de estresse alto ou muito alto, 73% dos
respondentes consideraram alta ou muito alta sua satisfação com o curso que realizavam. Desse
modo os resultados parecem evidenciar que o nível alto de estresse não interferiu com a
satisfação dos participantes com o curso, possivelmente essa satisfação decorra do fato de terem
conseguido ingressar em um curso de nível superior.
No que tange à percepção dos estudantes sobre os ganhos decorrentes do ingresso no
ensino superior, foi solicitado que informassem, por ordem de importância, até três respostas
inerentes a essa questão. Desse modo, foram obtidas 126 respostas dos respondentes (100%),
somando 303 respostas, das quais, excluindo-se valores inferiores a 1%, pôde-se categorizar
188 delas (62%), como apresentadas na tabela 28.
Tabela 28 – Avaliação dos respondentes sobre os ganhos decorrentes do ingresso no curso de
graduação

Ganhos obtidos

Frequência

Percentual

Conhecimento

81

43,1

Responsabilidade

26

13,8

Amizades

21

11,2

Formação profissional

15

8,0

Experiência

14

7,4

Realização pessoal

14

7,4

Otimismo

8

4,3

Status

5

2,7

Melhoria da autoestima

4

2,1

188

100

Total

Fonte: dados da pesquisa.
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Analisando os resultados apresentados na tabela 27, os ganhos decorrentes do ingresso
no curso superior decorrem dos reflexos na aquisição de conhecimento, na personalidade e nas
relações sociais do indivíduo. Vê-se, assim, o quanto o ingresso na universidade pode contribuir
para a autoestima e satisfação pessoal das pessoas e que, por si, é um fator facilitador para a
permanência na instituição, não obstante as dificuldades que passam no decorrer dessa
permanência.
No que se refere às perdas resultantes do ingresso dos participantes no curso superior,
esta pesquisa também obteve a cooperação dos 126 estudantes, culminando em 210 respostas
disponibilizadas por eles. Considerando apenas as respostas com frequência superior a 1%,
pode-se representá-las conforme a tabela 29.
Tabela 29 – Avaliação dos respondentes sobre as perdas decorrentes do ingresso no curso de
graduação

Perdas decorrentes do ingresso na universidade
Diminuição do tempo com reflexo nos relacionamentos

Frequência Percentual
126

73,7

Aumento de gastos/ diminuição da renda

27

15,8

Estresse

18

10,5

Total

171

100

pessoais

Fonte: dados da pesquisa.

As perdas provenientes do ingresso na universidade decorrem principalmente da
diminuição do tempo para relacionamentos sociais e das finanças. Dentre os que relataram falta
de tempo, 30 (17,5%) relacionaram ao tempo de descanso, nove (5,3%) ao tempo de lazer e três
(1,8%) ao tempo com a família.
A respeito das estratégias que os estudantes utilizaram para lidar com os desafios da
realidade acadêmica, apresentam-se na tabela 30 as categorias elaboradas conforme as respostas
obtidas:
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Tabela 30 – Estratégias utilizadas pelos estudantes para facilitar sua adaptação ao ensino superior

Estratégias para facilitar a adaptação no ensino

Frequência

Percentual

Dedicar-se mais

21

31,3

Manter o foco

21

31,3

Juntar-se a colegas mais interessados

11

16,4

Pensamento positivo

8

11,9

Buscar informação

4

6,0

Organizar-se financeiramente

2

3,0

Total

67

100

superior

Fonte: dados da pesquisa.

Observa-se que, diferentemente dos resultados das observações de Arthur e Hieber
(1996), as estratégias utilizadas pelos estudantes desta pesquisa apresentam-se relevantes para
o sucesso da transição e adaptação no ensino superior. Essas convergem com as atitudes e
comportamentos valorizados e estimulados pelos teóricos da autorregulação; ou seja, na
“dedicação ao estudo” que mencionaram, está implícito o esforço e o comprometimento; no
“manter o foco”, está implícito o controle da atenção; no “juntar-se a colegas mais
interessados”, está implícita a mediação dos colegas e a utilização deles como andaime; no
manter o “pensamento positivo”, pode contribuir para a crença de autoeficácia; no “buscar
ajuda”, está implícito o reconhecimento das próprias limitações; a “organização financeira”
decorre da autoavaliação dos aspectos externos que podem contribuir para facilitar ou dificultar
o alcance dos objetivos pretendidos. Vê-se, assim, que os estudantes parecem conscientes das
estratégias adequadas para superação das dificuldades.
Perguntados sobre quais eram suas expectativas profissionais, oito estudantes (6,3%)
informaram que ainda não tinham expectativas, os demais, desconsiderando 15 respostas não
categorizáveis (11,9%) e excluindo-se dez não-respostas (7,9%), fez-se uma amostra de 93
respostas (73,9%), que puderam ser classificadas em categorias, assim como apresentado na
tabela 31.
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Tabela 31 – Expectativas dos estudantes em relação aos aspectos profissionais

Expectativas profissionais

Frequência

Percentual

Se realizar profissionalmente

52

51,5

Conquistar um emprego

15

14,9

Melhorar as condições de vida

12

12,9

Conquistar um emprego melhor

9

9,7

Dar aula

1

1,1

Ter uma formação acadêmica

1

1,0

Total

93

100

Fonte: dados da pesquisa.

Observa-se, analisando os dados da tabela 31, que os estudantes percebem no ingresso
ao curso superior um meio para se realizar profissionalmente e adquirir um melhor emprego,
ou condições de vida. Essa expectativa positiva em relação ao retorno que o curso que realizam
possa oferecer no futuro, pode contribuir para as suas permanências na instituição e levá-los a
enfrentar as dificuldades que surgirem com maior determinação. Por conseguinte, pode também
ser um fator facilitador em suas etapas de transição.
Foi perguntado aos estudantes se o contexto em que viviam era ou foi tão desfavorável
que o ingresso na universidade só foi possível em decorrência de uma grande determinação.
Dentre os participantes, 55 (43,7%) informaram que não e 54 (42,9%) informaram que sim.
No que se refere às experiências de transição ao ingresso no ensino superior, foi
solicitado aos sujeitos que as descrevessem. Nessa questão, foram obtidas as respostas de 95
estudantes (75,4%), que foram agrupadas em três categorias. Na primeira, foram incluídas
respostas em que os participantes não mencionaram qualquer problema que pudesse interferir
negativamente no processo de transição; na segunda, foram consideradas respostas
parcialmente positivas, haja vista que alguns problemas foram mencionados; e, na terceira,
foram classificadas aquelas em que os pontos negativos foram mais salientados (tabela 32).
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Tabela 32 – Experiência anterior à transição ao ingresso no ensino superior

Tipos de experiências

Frequência

Percentual

Positiva

55

57,9

Parcialmente positiva

31

32,6

Negativa

9

9,5

Total

95

100

Fonte: dados da pesquisa.

Desse modo, não obstante alguns problemas que dificultam o processo de transição e
adaptação ao ingresso no ensino superior terem sido relatados, presume-se que a qualidade
desse processo para os participantes desta pesquisa é positiva, sobretudo em decorrência dos
suportes sociais e institucionais que recebem, do apoio da família e, sobretudo, da valorização
e comprometimento dos estudantes para o enfrentamento dos desafios e para a realização das
tarefas acadêmicas. Ressalta-se que os ganhos dessa transição foram mais salientados, e que as
expectativas dos estudantes em relação à conclusão do curso e à realização posterior, são
otimistas, o que contribui na compensação das perdas. Além disso, o período de permanência
do processo de transição é previsível.
Ademais, cabe ressaltar que o ingresso em uma universidade, bem como em um curso
de nível superior, para os participantes desta pesquisa, estavam veemente relacionados com a
satisfação pessoal, sobretudo no que diz respeito à resiliência, haja vista 54 estudantes (42,9%)
terem informado que viviam em condições desfavoráveis e que seu ingresso não seria possível,
senão por uma grande determinação, o que pode ter promovido maior valorização e
comprometimento.
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6 CONCLUSÃO

Conforme apresentado, este trabalho analisa o processo de transição e de adaptação de
126 estudantes recém-ingressos em cursos de graduação de uma universidade privada do
interior do norte do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Como fundamento teórico, foram
utilizados os quatro conjuntos de variáveis que Schlossberg e seus colaboradores
(SCHLOSSBERG;

WATERS;

GOODMAN,

1995;

ANDERSON;

GOODMAN;

SCHLOSSBERG, 2012) preconizam como associados a eventos de transição em etapas da vida.
No que concerne aos resultados, a análise indicou que as características individuais dos
participantes, bem como as propriedades relacionadas aos aspectos contextuais, apresentavam
condições predominantemente favoráveis, que refletiram na qualidade do processo de transição
e adaptação na vida acadêmica, não obstante, alguns aspectos requer atenção investigativa.
Dentre os atributos positivos observados, destaca-se que a maioria dos participantes
realizava os cursos conforme suas primeiras opções, o que indica que tiveram controle sobre
um aspecto primordial da situação. Constata-se que os suportes institucionais foram
determinantes para esse resultado.
De acordo com a percepção dos respondentes, além de a universidade oferecer ensino e
estrutura de qualidade, lhes possibilito o ingresso no curso por meio da flexibilização dos
custos, principalmente por meio da oferta de bolsas de estudo, quer integral, quer parcial. Além
disso, o transporte universitário concedido pelos municípios, sobretudo para estudantes que
residiam distante da instituição, deram maiores possibilidades de ingresso no curso que
desejavam. Esses dados revelam que as ações de suporte institucional para a qualidade da
transição ao ingresso em nível superior não se restringem àquelas por parte da instituição de
ensino, o que reforça a importância de ações governamentais que possam prover subsídios que,
além de possibilitarem o ingresso em cursos do interesse dos estudantes, propiciem também a
expansão das possibilidades de acesso à formação superior.
Outro tipo de suporte que se apresentou relevante nesse tipo de transição foi o suporte
social, principalmente por parte dos colegas e dos familiares dos estudantes. Verificou-se que
o compartilhamento entre os pares contribuiu para o processo de adaptação, no qual a
colaboração para a realização das tarefas e para a integração no grupo foram os mais
mencionados. Por parte dos familiares, presume-se que a satisfação em relação ao curso que os
participantes realizavam foi um forte preditor para a qualidade do processo de transição.
Ressalta-se que apenas três dos 126 participantes mencionaram níveis de insatisfação advindos
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de seus familiares, não obstante as estratégias que foram mencionadas por esse grupo serviram
como recurso eficaz para o enfrentamento.
Embora Anderson, Goodman e Schlossberg (2012) ressaltem a mudança de papel como
uma variável que reflete o grau de impacto de uma dada transição, no caso dos participantes
desta pesquisa, esse aspecto não foi tão significativo. Sendo o ingresso no ensino superior uma
etapa de continuidade dos estudos, é importante considerar que as experiências anteriores, a
facilidade para a busca de informações e a aproximação com os pares, tenham decorrido da
apropriação de muitos comportamentos inerentes à vida estudantil. Em contrapartida, o status
de estudante universitário auferiu aos sujeitos atributos positivos em relação à avaliação das
pessoas que permeiam seus contextos sociais.
Além dos aspectos mencionados, analisando as características pessoais dos sujeitos,
constatou-se que a maioria é de classe média e que há um equilíbrio em sala de aula na
quantidade de estudantes de raça branca e parda ou preta, por conseguinte supõe-se que essa
heterogeneidade possa ser enriquecedora para o grupo, ao mesmo tempo que possibilitou o
suporte em suas diferenças e similaridades.
No que se refere à avaliação em relação aos ganhos e perdas decorrentes do ingresso no
ensino superior, ressalta-se a predominância de ganhos, principalmente na aquisição de
conhecimento e na expansão das relações sociais, decorrendo em melhoria da autoestima e
satisfação pessoal. No que se refere às perdas, as mais apontadas relacionam-se à diminuição
do tempo livre e aumento dos gastos. Não obstante, as expectativas dos estudantes se
apresentam otimistas, sobretudo em relação à realização pessoal e profissional.
Pelo exposto, poder-se-ia concluir que os sujeitos desta pesquisa vivenciaram uma
transição positiva às suas adaptações, não fosse alguns aspectos constatados que requerem a
atenção, visto que poderiam comprometer, tanto no momento do ingresso no curso quanto
posteriormente.
A respeito dessas condições, inicialmente ressalta-se o alto nível de estresse mencionado
por 53,2% dos respondentes. Presume-se que, em maior parte, esse resultado advém do
quantitativo elevado de participantes que estavam com idade avançada em relação à idade que
seria regular para o ingresso no nível superior, total de 68,2%. Embora a média de idade dos
sujeitos estivesse próxima da média nacional para os cursos de graduação na modalidade
presencial de ensino, de acordo com os resultados verifica-se que essa defasagem decorreu em
dificuldades, devido a muitos já estarem na fase adulta e terem que conciliar a nova realidade
com outras responsabilidades, como trabalho e família.
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Além disso, constata-se que o atraso no ingresso no curso, para grande parte dos
estudantes, implicou também em dificuldades no aspecto acadêmico: 33,3% dos respondentes
consideraram que o intervalo entre a formação anterior e o ingresso na universidade decorreu
em perda de conhecimento e de hábito para os estudos. Associado a isso, as deficiências na
formação na educação básica também foram apontadas pelos participantes como preditores
significativos no processo de adaptação. Não obstante, constata-se que as dificuldades em
relação a esse aspecto foram reduzidas em decorrência das estratégias utilizadas pelos
estudantes, das quais salientaram o comprometimento e a busca de informações, principalmente
por meio de colegas.
Cabe aqui ressaltar que, apesar de 18,5% dos participantes terem informado levar mais
de uma hora para se deslocar à universidade, isso não foi mencionado como um desencadeador
do estresse sofrido. Quanto às estratégias utilizadas para reduzir o grau de estresse, os resultados
remetem às constatações do estudo de Bejerano (2014), no qual evidenciou que o
comprometimento e o suporte social foram os preditores mais importantes do sucesso no
processo de transição e de adaptação dos participantes de sua pesquisa. Presume-se que a
qualidade da transição dos sujeitos deste estudo também tenha decorrido, em certa medida, do
suporte social e dos esforços dos estudantes para atenderem às demandas acadêmicas.
É importante também destacar que, apesar de 41,2% dos estudantes terem assinalado
não exercer atividades remuneradas, apenas 8,7% informaram se dedicar apenas aos estudos,
enquanto que os demais informaram que não conseguiam emprego ou que recebiam algum tipo
de suporte financeiro, a maior parte proveniente da família ou de instituições. Supõe-se que
esse resultado tenha relação com a predominância de participantes que informaram possuir
condição socioeconômica razoavelmente boa, ruim ou muito ruim, total de 80,2%, o que
também pode ter contribuído para o alto nível de estresse.
Ademais, embora este trabalho não tenha se aprofundado em questões relativas a
predominância do gênero masculino ou feminino em determinados cursos, ressalta-se a
discrepância no quantitativo do sexo masculino e feminino nas amostras. Por conseguinte, esse
é um aspecto que requer um maior aprofundamento, haja vista a escassez de trabalhos que
abordam a integração de grupos de minorias no contexto de sala de aula, sobretudo em nível
superior.
Exposta a realidade, primeiramente, sugere-se às instituições que possuem estudantes
com características similares a de parte desse grupo que promovam meios que favoreçam a
retomada dos hábitos para os estudos de forma adequada, de modo que os recém-ingressos não
tenham prejuízos acadêmicos, principalmente no período que compreende o de adaptação, bem
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como promovam a interação entre os pares, sobretudo por meio de aplicação de trabalhos em
grupo, propiciando, aos estudantes, principalmente aqueles com melhor desempenho, a
oportunidade de atuarem como mediadores da aprendizagem de seus colegas.
Além disso, pode-se sugerir também que as instituições promovam o contato dos
estudantes com profissionais de suas respectivas áreas de estudo, ou agentes que possam darlhes incentivos ou que lhes sirvam como referência, considerando muitos terem relatado ter
recebido incentivos e reforços vicários daqueles que lhes eram próximos, como fatores que
favoreceram na adaptação.
Considerando-se também a relevância dos déficits financeiros para o atendimento das
demandas acadêmicas, sugere-se implantação de convênios para a oferta de estágios
remunerados, nos quais os estudantes possam conciliar com os estudos, dando-lhes, além da
integração no campo de trabalho de suas respectivas áreas, possibilidade de complementarem
suas rendas.
Ressalta-se que não é possível obter um parâmetro que possa ser aplicado com vistas a
solucionar os problemas de modo geral, todavia, ao se considerar as necessidades pessoais e
contextuais dos alunos sob cada uma das quatro categorias de variáveis propostas por
Schlossberg e seus colaboradores (SCHLOSSBERG; WATERS; GOODMAN, 1995;
ANDERSON; GOODMAN; SCHLOSSBERG, 2012), seja em nível individual ou coletivo,
constata-se ser possível que certas iniciativas podem ser tomadas de modo a proporcionar
melhores condições para o sucesso acadêmico dos estudantes.
Ademais, sugere-se a aplicação do modelo teórico em estudos longitudinais que possam
verificar como os estudantes perpassam todo processo de transição, à medida que eles iniciam,
atravessam e saem desse processo.
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APÊNDICE A – Adaptação gráfica do sistema dos 4 S’s de Schlossberg, Waters e Goodman (1995)

APROXIMANDO
AS TRANSIÇÕES
Eventos ou não-eventos que
resultam em mudança
Tipo: previsto ou imprevisto
Contexto: pessoal, interpessoal ou social
Impacto: grau de mudança na vida

RECURSOS POTENCIAIS – 4 S’s
ativos/ passivos
SUPORTE
SITUAÇÃO
 Tipos de suporte social
 Evento ou não-evento
Íntimo, unidade familiar, amizade,
Características:
comunidade, instituições.
- Desencadeador
- Compartilhamento com os pares
- Momento (bom ou ruim)
- Funções
- Controle (interno e externo)
- Mudança de papel
 Opções
- Duração (permanente, temporária ou incerta)
- Experiência anterior (similar a atual)
- Grau de estresse
- Avaliação (ganhos e perdas)
SELF
 Características individuais
- Estado socioeconômico, gênero e orientação
sexual, idade e fase da vida, etnia/ cultura
 Recursos psicológicos
- Desenvolvimento do ego, otimismo, autoeficácia, comprometimento, atribuição de valor,
espiritualidade e resiliência

ESTRATÉGIAS
 Respostas de enfrentamento
- Funções
- Estratégias
Busca de informações,
ação direta, ação de inibição
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APÊNDICE B – Relação das perguntas do questionário com as variáveis do sistema dos
4 S’s

CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

 Características
individuais

SELF
 Recursos
psicológicos

- Idade
- Gênero
- Orientação sexual
- Etnia/ cultura
- Fase da vida
- Estado socioeconômico
- Desenvolvimento do ego
- Otimismo
- Autoeficácia
- Comprometimento
- Atribuição de valor
- Espiritualidade
- Resiliência
- Desencadeador
- Momento
- Controle
- Mudança de papel
- Duração
- Experiência anterior
- Grau de estresse
- Avaliação

SITUAÇÃO

 Tipos de suporte
social
SUPORTE

Relações íntimas
Suporte familiar
Suporte da comunidade
Suporte de instituições
- Compartilhamento com os pares

 Opções

ESTRATÉGIAS

 Respostas de
enfretamento

QUESTÕES
CORRESPONDENTES
1
2
2.1
3
4; 5
6; 7
34; 35
23; 34
22
20
17;
31
19;
16; 16.1
13; 13.2; 15; 15.1; 18
15; 15.1; 15.1.1; 21
36
12; 15
25
20; 24; 24.1; 26
11.1; 29; 29.1; 30
32
27; 28
8; 14.1; 32

Busca de informações
- Estratégias

Ação direta
Ação de Inibição

3
25.1; 30.1; 33
26.1
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APÊNDICE C – Questionário de coleta de dados

Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF
Centro de Ciências do homem – CCH
Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem – PPGCL

1 SOLICITAÇÃO DE COOPERAÇÃO:
Prezado(a) estudante,
Na condição de aluno do curso de mestrado em Cognição e Linguagem da UENF,
realizo uma pesquisa com o objetivo de verificar como a etapa de transição ao ingresso no
ensino superior é vivenciada por estudantes. Sua participação respondendo às perguntas deste
questionário é muito importante para se conhecer como esse período de adaptação está sendo
experienciando. Esclareço que, na divulgação dos resultados, será mantido absoluto sigilo das
respostas individuais; sua identificação é dispensada.
Esperando contar com sua colaboração, e solicitando o obséquio de sua resposta,
antecipadamente agradeço.
Em caso de dúvida, solicite esclarecimentos pelo e-mail ou telefone:
pesquisainterdisciplinar.info@gmail.com/ (22) 2739-7206
Cordiais Saudações!
Gláucio Roberto B. de Cara
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem

96

QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS

1ª PARTE: CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE

1.

Idade: ________

2.

Gênero:
( ) Masculino.
( ) Feminino.
2.1 Orientação sexual:
( ) Heterossexual.
( ) Homossexual.
( ) Outro: ____________________________________________________________

3. Cor/raça:
( ) Branca.
( ) Preta.
( ) Parda.
( ) Amarela.
( ) Indígena.
4.

Estado civil:
( ) Solteiro(a).
( ) União estável.
( ) Casado(a).
( ) Divorciado(a).
( ) Viúvo(a).

5. Possui filhos?
( ) Não.
( ) Sim.
6. Dos itens abaixo, assinale a(s) ocupação(ões) remunerada(s) ou fonte(s) de remuneração
que possui:
( ) Estagiário.
( ) Servidor público.
( ) Empregado de empresa do setor privado.
( ) Proprietário de empresa ou de firma individual.
( ) Trabalhador autônomo.
( ) Recebo auxílio financeiro (bolsa de estudos).
( ) Não possuo ocupação remunerada.
6.1.

Caso não possua ocupação remunerada, justifique sua resposta apontando o
motivo:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

97

7. Como você classifica seu status socioeconômico, tomando como referência o
atendimento de suas necessidades acadêmicas e/ou pessoais?
( ) Muito boa.
( ) Boa.
( ) Razoavelmente boa.
( ) Ruim.
( ) Muito ruim.
8. Conforme os itens mencionados abaixo, assinale a quais você tem facilidade de acesso
em sua comunidade:
( ) Biblioteca.
( ) Livrarias.
( ) Eventos culturais.
( ) Cinema.
( ) Outros:____________________________________________________________
9. Em Campos você reside:
( ) Não tenho residência em Campos.
( ) Com seus pais.
( ) Em casa de outros parentes (avós, tios, primos).
( ) Em república de estudantes.
( ) Sozinho.
( ) Outros: ___________________________________________________________
10. Que tipo de transporte você utiliza predominantemente para frequentar o curso?
( ) Transporte público próprio para estudantes universitários.
( ) Transporte privado próprio para estudantes universitários.
( ) Transporte público não exclusivo para estudantes universitários.
( ) Carro próprio.
( ) Carro de outra pessoa.
( ) Motocicleta.
( ) Bicicleta.
( ) Nenhum (locomove-se a pé).
( ) Outro: ____________________________________________________________
10.1. Qual o tempo de percurso entre a sua casa e a Universidade? ________________
11. Qual é o nível de escolaridade mais alto das pessoas com as quais convivia antes do seu
ingresso na universidade?
( ) Sem escolaridade.
( ) Ensino fundamental (1º grau) incompleto.
( ) Ensino fundamental (1º grau) completo.
( ) Ensino médio (2º grau) incompleto.
( ) Ensino médio (2º grau) completo.
( ) Superior incompleto.
( ) Superior completo.
( ) Mestrado e/ou doutorado.
( ) Não sei informar.
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11.1. De que forma o nível de escolaridade da sua família influenciou no seu ingresso
no ensino superior?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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2º PARTE – RELAÇÃO DO ESTUDANTE COM A FASE DE TRANSIÇÃO DO
INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR
12. Você já havia ingressado em um curso de nível superior anteriormente?
( ) Não.
( ) Sim, mas não o concluí.
( ) Sim, o estou cursando concomitantemente.
( ) Sim, mas já o conclui.
13. Você premeditava ingressar no ensino superior?
( ) Não.
( ) Sim.
13.1 Se assinalou "sim" na questão anterior, responda: Foi no ano previsto?
( ) Não.
( ) Sim.
13.2 Se respondeu "não" na questão anterior, justifique.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
14. Antes do seu ingresso na universidade, você buscou informações sobre o contexto e/ou
especificamente sobre o curso que realiza?
( ) Não.
( ) Sim. Apenas sobre o contexto.
( ) Sim. Apenas sobre o curso.
( ) Sim. Sobre o contexto e sobre o curso.
*se assinalou “sim”, responda:
14.1 Qual(is) meio(s) você utilizou para obter tais informações?
( ) Parentes próximos.
( ) Amigos.
( ) Internet.
( ) Instituições.
( ) Outro (s): ____________________________________________________
15. Após a conclusão do ensino médio, ou de outro curso de nível superior, você ficou
algum tempo afastado dos estudos, dedicando-se a alguma atividade remunerada ou não
remunerada?
( ) Não.
( ) Sim.
15.1. Por quanto tempo durou o intervalo entre a conclusão do seu último curso e o seu
ingresso na universidade? ________________________________________________
15.1.1. De que modo o intervalo entre a conclusão de seu último curso (médio ou
superior) e seu ingresso no curso atual interfere na sua experiência de vida universitária,
bem como em seu desempenho acadêmico?
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
16. Você considera seu ingresso na universidade adequado ao atual momento de sua vida?
( ) Não.
( ) Sim.
16.1 Justifique sua resposta:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
17. Caso tenha uma religião, como você avalia a relação entre sua crença e o seu ingresso
na universidade?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
18. O curso que você realiza corresponde a:
( ) 1ª opção de escolha.
( ) 2ª opção de escolha.
( ) 3ª opção de escolha.
( ) Nenhuma das opções anteriores.
19. Quais motivos o fizeram optar pelo curso que realiza?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
20. Qual grau de satisfação você atribui ao curso que realiza?
( ) Muito alto.
( ) Alto.
( ) Médio.
( ) Baixo.
( ) Muito baixo.
21. De que forma o seu status social foi modificado após o seu ingresso no ensino superior?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
22. Como você classifica seu nível de dedicação ao curso que realiza?
( ) Muito alto.
( ) Alto.
( ) Médio.
( ) Baixo.
( ) Muito baixo.
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23. Como você classifica a sua capacidade para realizar as tarefas acadêmicas:
( ) Muito alta.
( ) Alta.
( ) Média.
( ) Baixa.
( ) Muito baixa.
24. De modo geral, qual nível de dificuldade você atribui ao seu processo de adaptação ao
ensino superior?
( ) Muito alto.
( ) Alto.
( ) Médio.
( ) Baixo.
( ) Muito baixo.
24.1. Justifique a resposta assinalada anteriormente:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
25. Como você avalia o grau de estresse que é acarretado pela nova rotina?
( ) Muito alto.
( ) Alto.
( ) Médio.
( ) Baixo.
( ) Muito baixo.
25.1 Caso tenha percebido um nível de estresse elevado, o que você costuma fazer
para aliviar a tensão?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
26. Por ordem de relevância, descreva três principais ganhos e três principais perdas
decorrentes do seu ingresso no curso superior.
Ganho: 1 - ____________________________________________________________
Ganho: 2 - ____________________________________________________________
Ganho: 3 - ____________________________________________________________
Perda: 1 - _____________________________________________________________
Perda: 2 - _____________________________________________________________
Perda: 3 - _____________________________________________________________
27. Você buscou se aproximar de algum colega a fim de facilitar sua adaptação no ensino
superior?
( ) Não.
( ) Sim.
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28. Dentre as opções abaixo, assinale a(s) resposta(s) que corresponde(m) ao suporte que
você recebe de seus colegas:
( ) Compreender a estrutura física da instituição.
( ) Compreender a organização administrativa da instituição.
( ) Compreender o sistema de avaliação utilizado pelo curso.
( ) Localizar os serviços oferecidos pela instituição.
( ) Ensinar estratégias de aprendizagem.
( ) Auxiliar na realização de uma tarefa.
( ) Estabelecer metas acadêmicas.
( ) Incentivar a autoconfiança em relação ao curso.
( ) Facilitar a integração no grupo.
( ) Ouvir as dificuldades pessoais.
( ) Tornar o ambiente mais aprazível.
( ) Dar continuidade às metas acadêmicas estabelecidas.
( ) Outros:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
29. Você tem recebido algum tipo de apoio de sua família que tenha facilitado o seu
ingresso e adaptação no ensino superior?
( ) Não.
( ) Sim.
29.1. Justifique:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
30. Como você avalia o grau de aceitação da sua família em relação ao seu ingresso no
curso que realiza atualmente?
( ) Muito alto.
( ) Alto.
( ) Médio.
( ) Baixo.
( ) Muito baixo.
30.1. No caso de insatisfação de seus familiares, quais procedimentos você utiliza para
superar a ausência de apoio?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
31. O contexto ao seu redor é ou foi tão desfavorável que o seu ingresso na universidade
só foi possível em decorrência de uma grande determinação de sua parte, aliada ao
apoio de alguém que lhe é muito significativo (pessoa do seu contexto familiar ou
não)?
( ) Sim.
( ) Não.
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32. O que você tem encontrado na universidade onde estuda que tem facilitado a
realização do seu curso ou a sua permanência na mesma?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

33. Diante dos desafios que o ingresso em um novo curso sempre traz, quais estratégias ou
procedimentos você tem utilizado para facilitar ou para inibir interferências
desfavoráveis ao seu desempenho ou permanência na universidade?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
34. Quais são suas expectativas profissionais em decorrência do seu ingresso no ensino
superior?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
35. Quais são suas expectativas pessoais em decorrência do seu ingresso no ensino superior?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
36. Descreva como tem sido a sua experiência de ingresso no ensino superior.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

