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A recente reforma do Ensino Superior permitiu aos adultos, que não tendo 

escolaridade obrigatória concluída, ingressar no Ensino Superior ao abrigo 

do regime de ingresso para maiores de 23 anos. O objectivo deste estudo é 

avaliar o impacto desta reforma no empowerment individual. A uma amostra 

que engloba 242 sujeitos de ambos os sexos e de diferentes universidades de 

carácter público e privado foi aplicado um questionário e vários 

instrumentos que permitiram avaliar o empowerment.  Os resultados serão 

apresentados e discutidos. 

 

Palavras-Chave: Empowerment – Motivações – Expectativas - Ensino 

Superior 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O empowerment constitui uma área de interesse científico há mais de 25 anos. 

Contudo, após um período centrado nos aspectos “negativos” do ser humano, 

nomeadamente na doença, novas abordagens científicas sobre o empowerment têm 

permitido uma mudança de paradigma, focalizando-se actualmente nos aspectos 

positivos e nas suas potencialidades. Observando o regresso maciço à Universidade na 

sequência da implementação da reforma do Ensino Superior na sociedade portuguesa, 

pretende-se estudar o impacto deste recente fenómeno social.  

Conceito em voga durante os anos de 1980 e 1990, o conceito de empowerment é 

frequentemente utilizado na Psicologia das Organizações, na Gestão de Recursos 

Humanos, em Psicologia Comunitária, em Sociologia, em Gerontologia e Cuidados de 

Enfermagem (Ryles, 1999 citado por Tap, 2004). Ainda e no seguimento de Whetton, 

Cameron e Woods (2000), o conceito do empowerment, que tem as suas raízes na 

psicologia, sociologia e  na teologia, é um conceito que apareceu na literatura moderna 

sob varias formas desde os anos de 1950, predominantemente ligado ao campo da 

gestão empresarial.  

Estes autores constataram que em períodos de incerteza e de mudança é difícil às 

chefias estimularem eficácia visto os colaboradores sentirem-se mais vulneráveis e 
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dependentes das decisões das chefias. O empowerment apareceu como conceito 

fundamental para desbloquear o potencial de eficácia da população laboral na 

modernidade caracterizada por mudanças por vezes caóticas e condições de elevada 

competitividade.  

A partir desta reflexão tentaremos perceber até que ponto este conceito se pode 

aplicar à população universitária com a reforma do ensino superior e com o regime 

especial de ingresso no ensino superior para maiores de 23 anos. A questão que se põe 

é: como se reflecte esta possibilidade de retomar os estudos superiores sem se ter os 

estudos secundários completos no sentimento de empowerment pessoal? A noção de 

empowerment é definida geralmente como “dar oficialmente autoridade, delegar poder 

de forma legal, autorizar a, reconhecer habilidades e capacidades a alguém”
1 

(Grove, 

1971, citado por Fox, 1998 em Tap, 2004). Igualmente a noção de empowerment 

psicológico ou subjectivo, fundamental para esta investigação, e tal como Spreitzer 

(1995) a formulou, ganha relevo. Diferencia-se as “práticas” de empowerment que 

aparecem aqui como sendo um meio, enquanto o  empowerment psicológico  como 

sendo um fim a atingir (Sagie e Koslowsky, 2000 citado por Tap 2004). Quatro 

sentimentos são determinantes neste constructo de empowerment psicológico (cf. 

Thomas e Velthouse, 1990 e Spreitzer, 1995, citados por  Tap e Oubrayrie-Roussel, 

2004): a) o sentimento de significação, onde existe um elevado nível de concordância 

entre as crenças e os valores pessoais e os seus próprios comportamentos, papel 

profissional e fins propostos; b) o sentimento de auto-eficácia (ou competência), que 

significa a crença na posse de aptidões e habilidades necessárias para melhorar ou 

conseguir realizar uma tarefa correctamente (Bandura, 1982); c) o sentimento de auto-

determinação, que significa a crença na posse da autonomia necessária ou de controle 

dos factores que afectam a performance pessoal e d) o sentimento de impacto pessoal no 

meio ambiente de trabalho, o que implica um controle sobre a totalidade do trabalho e 

dos seus resultados.  

A fim de se verificar se existe ou não um empowerment psicológico, Whetton et al 

(2000, citados por Tap e Oubrayrie-Roussel, 2004) acrescentam que se deva verificar ou 

poder observar nos sujeitos seis qualidades ou sentimentos: auto-estima, auto-eficácia, 

autodeterminação, controle pessoal, significação e confiança aos olhos dos outros.  

Igualmente e a um nível dos processos psicológicos do empowerment podemos 

observar três processos necessários para se atingir empowerment (Tap e Oubrayrie-

Roussel, 2004): a habilitação, a apropriação e a potencialização. No caso da habilitação, 
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esta é definida como um processo pelo qual um sujeito adquire as competências e o 

reconhecimento pelos outros para agir (que no nosso caso corresponderia à obtenção de 

um diploma de estudos superiores). O sujeito torna-se um “peer” de aceitação plena, 

mas também é certificado por uma instância externa que lhe reconhece a aquisição das 

competências (acreditação pela Universidade). No caso da apropriação esta remete para 

a apropriação do poder adquirido não a um nível externo mas sim a um nível identitário 

e interior do sujeito. O tema é a interiorização construtiva do poder adquirido. O terceiro 

processo, denominado potencialização, refere-se ao processo descrito anteriormente, 

mas transcende-o. Remete a competências que se tornaram adquiridas e à disposição do 

sujeito e que se foram desenvolvendo ao longo do processo de socialização.   

 

2. OBJECTIVOS 

Compreender quais as motivações que estiveram na base da escolha do Curso, e 

como se desenvolve o processo de adaptação à vida académica e analisar as 

especificidades/ diferenças do sentimento de empowerment entre os alunos que entraram 

pelo regime de maiores de 23 anos e os de regime de acesso normal. É um estudo 

exploratório misto e comparativo entre dois grupos, nomeadamente o grupo de alunos 

que entrou pelo regime de maiores de 23 anos e os de regime normal de acesso. 

Pretende-se verificar as diferenças existentes nos grupos, ao nível do empowerment e 

aos processos motivacionais e de adaptação à vida académica. 

 

3. PROCEDIMENTO 

A fim de se avaliar o empowerment foram apresentados a uma amostra de 

conveniência de 242 sujeitos de ambos os sexos e de diferentes cursos e universidades 

de carácter público e privado os seguintes instrumentos: Questionário sócio-

demográfico, Questionário de Ingresso no Ensino Superior, Escala Portuguesa de 

Empowerment. Foram distribuídos a docentes das diferentes universidades conjuntos de 

questionários destinados a alunos do regime de acesso normal e de regime de maiores 

de 23 anos, num total de 400.   

 

4. INSTRUMENTOS 

O questionário sócio-demográfico visa obter informações gerais acerca do 

indivíduo assim como informações específicas do ingresso na universidade (actividades 

académicas em que participa, anos de interrupção dos estudos, etc.) Por sua vez, o 
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Questionário de Ingresso no Ensino Superior foi resultado de duas entrevistas 

qualitativas do tipo semi-directiva realizadas por dois investigadores a dois estudantes 

que entraram ao abrigo do novo regime de Acesso à Universidade (um do sexo 

feminino e outro do sexo masculino). As entrevistas foram submetidas a um processo de 

análise de conteúdo em que salientaram alguns temas. Dois juizes independentes 

transformaram os temas em itens que por sua vez foram analisados por seis juizes 

docentes a fim de se determinar a adequabilidade. Da concordância inter-juizes 

resultaram 25 itens em que seis deles são específicos para os alunos de regime de 

ingresso para maiores de 23 anos. A Escala Portuguesa de Empowerment foi adaptada a 

partir da ETHER (cf. Nunes, Brites & Pires, 2010). 

 

5. PARTICIPANTES 

A fim de garantir alguma diversidade geográfica, académica e sócio-jurídica o 

total da amostra de 242 alunos inquiridos reparte-se entre uma  universidade pública 

(Évora) e três universidades privadas (uma de Lisboa e duas do Porto). Uma grande 

parte dos alunos são oriundos das licenciaturas de psicologia/pedagogia e a outra parte 

são alunos de outros cursos, nomeadamente gestão e direito. De um total de 400 

questionários, obtivemos a resposta de 242 participantes com idades compreendidas 

entre os 18 e os 69 anos (M=2,41; DP=1,16) que ficaram em média 7,11 anos sem 

estudar (DP=9,22). Seguidamente apresentamos a caracterização da amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1675 
 

Actas do VII Simpósio Nacional de Investigação em Psicologia 
Universidade do Minho, Portugal, 4 a 6 de Fevereiro de 2010 

Tabela 1: Características socio-demográficas dos participantes 

  Freq. % 

Género Masculino 71 31,7 
N=224 Feminino 153 68,3 

 

Regime de Ingresso RRA 135 56,5 
N=238 RIM23 85 35,6 

 REI 18 7,5 

 
Universidade Frequentada Universidade Autónoma de Lisboa 82 34 

n=241 Lusófona Porto 81 33,6 

 ISLA Gaia 29 12 

 Universidade de Évora 49 20,3 
 

Licenciatura Frequentada Psicologia 98 40,5 

n=242 Psicopedagogia 75 31 
 Gestão 17 7 

 Direito 22 9,1 

 Outros 30 12,4 

 
Nacionalidade Portuguesa 222 91,7 

n=242 Outros 20 8,3 

Legenda: Frequências e Percentagens dos dados socio-demográficos. RRA – Regime 
Regular de Acesso; RIM23 – Regime de Ingresso para maiores de 23 anos; REI – Regime 

Especial de Ingresso 

 

 

6. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

6.1.  Resultados do Questionário de Ingresso e Adaptação ao Ensino Superior 

As características psicométricas do questionário de Ingresso e Adaptação ao 

Ensino Superior (I.A.E.S.) não permitiram, pelos seus valores reduzidos de consistência 

interna, que o mesmo fosse tratado como uma escala composta por várias dimensões. 

Assim, os itens foram analisados de forma  independente, como variáveis. 

Das questões destinadas apenas aos alunos do regime de ingresso para maiores de 

23 Anos (RIM23), utilizadas para especificar a caracterização deste grupo, 

apresentamos os valores obtidos (Tabela 2), e sublinhamos aquelas que possuem valores 

de tendência central mais extremos, nomeadamente, a questão “Decidi ingressar na 

universidade para preencher um vazio na minha vida” (M=2,83, DP= 1,42) e a questão 

“Apesar de ter estado vários anos sem estudar, sinto que estou a evoluir nas minhas 

competências académicas” (M= 4,25, DP= 1,07).   
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Tabela 2: Questões do Questionário IAES 

Questões n Média DP 

ies20.Entrei na universidade apenas por existir o regime de acesso para 

maiores de 23 anos 
81 3 1,54 

ies21.Os outros regimes de ingresso dificultavam o acesso ao ensino 

superior. 
80 2,91 1,32 

ies22.O regime especial de ingresso para maiores de 23 anos, permite 

ultrapassar o insucesso escolar anterior e reingressar nos estudos. 
80 3,1 1,38 

ies24.Decidi ingressar na universidade para preencher um vazio na 

minha vida 
83 2,83 1,42 

ies25.Apesar de ter estado vários anos sem estudar, sinto que estou a 

evoluir nas minhas competências académicas. 
84 4,25 1,07 

Legenda: Valores médios e de dispersão das questões mais relevantes do IAES para o grupo 

RIM23 

 

 

Relativamente à amostra global, a análise dos itens da escala total onde não se 

verificaram diferenças significativas, permite-nos constatar a semelhança de respostas 

nos os dois grupos em itens relativos a factores internos de decisão. 

Contrariamente, encontrámos diferenças significativas entre os alunos do regime 

regular de acesso (RRA) e os alunos RIM23 (Tabela 3), que demonstram a influência de 

alguns factores externos aos alunos na sua decisão de entrar no Ensino Superior. O facto 

da duração do curso ter sido reduzida, assim como a nova possibilidade de ingresso sem 

serem submetidos a exames nacionais são factores significativamente mais valorizados 

pelos alunos RIM23. Por outro lado, as motivações para a escolha do curso ou da 

universidade não são claras, os alunos RIM23 privilegiam simultaneamente a 

localização, uma motivação mais pragmática, e a qualidade do ensino, uma motivação 

mais académica. Ainda assim, neste âmbito, demonstram  significativamente mais 

dificuldades em se adaptar ao ritmo de trabalho exigido. Apesar de ambos os grupos 

apresentarem médias próximas, o ingresso na universidade dos alunos RIM23 associa-

se mais a uma necessidade de qualificação académica independentemente do curso, 

enquanto que os alunos RAA aparentam possuir objectivos vocacionais. 
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Tabela 3: Comparação dos Grupos Relativamente às questões do IAES 

Questões t 
RIM23  RRA  

Média DP Média DP 

iaes1.Entrei na Universidade porque em Bolonha o 

curso que queria foi reduzido para 3 anos 
-4,56** 1,9 1,17 1,25 0,74 

iaes2.Tentaria entrar para o ensino superior 
independentemente do regime de ingresso 

3,67** 3,74 1,35 4,39 1,11 

iaes6.Escolhi esta universidade pela qualidade do seu 

ensino 
-2,6* 2,85 1,26 2,45 1 

iaes7.Escolhi esta universidade pela localização me 
ser conveniente 

-3,44** 3,92 1,37 3,26 1,38 

iaes10.Eu quero tirar uma licenciatura 

independentemente do curso 
-2,19* 1,98 1,32 1,6 1,04 

iaes13.Decidi ingressar na universidade porque estou 
mais livre de obrigações familiares 

-4,31** 2,1 1,39 1,36 0,84 

iaes19.Tem sido difícil adaptar-me ao ritmo de 

trabalho da universidade 
-3,67** 3,07 1,24 2,46 1,16 

Legenda: Correlações significativas (* p<0,05; ** p<0,01) entre os grupos de alunos RRA e 

RIM 23 quanto a questões do  IES 

 

 

6.2. Resultados relativos ao Empowerment 

Ao comparar os dois grupos, relativamente ao Empowerment, apenas no factor 

Adaptação e Resiliência se verificaram diferenças significativas, t (218)=-2,29, p=0,04, 

apresentando os alunos RRA menor resiliência e adaptação (M= 3,39, DP=0,62) que os 

alunos RIM23 (M=3,56, DP=0,6). No que concerne à relação entre a Escala Portuguesa 

de Empowerment e os itens do I.A.E.S., os resultados estatisticamente significativos 

obtidos são apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4: Valores Globais de Correlação entre IAES e as dimensões da EPE 

Q
u
es

tõ
es

 
Adaptação 

e 

resiliência 

Proactividade 
e 

compromisso 

social 

Segurança e 

persistência 

Evitamento e 

desencoraja-

mento 

Frustração e 

controlo 

negativo 

Previsibilidade 

e controlo + 

iaes1. - - - 0,17** - - 
iaes2. 0,15* 0,28** 0,22** 0,22** - - 

iaes6. 0,18** 0,14* 0,18** 0,13* - - 

iaes7. - 0,16* - - - -- 
iaes10. - - - 0,15* 0,22** 0,18** 

iaes12. - - - 0,19** - 0,19** 

iaes13. - - - 0,26** 0,15* 0,2** 
iaes14. 0,19** 0,27** 0,34** -0,21** 0,15* - 

iaes19. - - - 0,24** 0,21** 0,22** 

Amostra 

Total 
  

    

Média 34,63 35,7 24,63 17,34 19,34 23,05 

DP 6,15 5,11 3,52 5,28 3,83 5,54 

RRA       
Média 3,39 3,94 4,06 1,89 3,17 2,9 

DP 0,62 0,54 0,56 0,58 0,63 0,64 

RIM23       

Média  3,56 4,04 4,16 2,05 3,27 2,83 
DP 0,6 0,62 0,63 0,67 0,64 0,77 

Legenda: Correlações significativas (* p<0,05; ** p<0,01) entre as questões do IAES e as 

dimensões da EPE - Escala Portuguesa de Empowerment. 

 

 

Apesar de significativas, os valores obtidos revelam a existências de correlações 

baixas a moderadas, o que não permite retirar conclusões que não sejam consideradas 

abusivas e ambivalentes. As questões do IAES correlacionam-se com dimensões da 

EPE tanto positivas como negativas. Apenas a questão 14 (decidi ingressar na 

universidade por uma questão de realização pessoal) apresenta um valor de correlação 

moderado (r=0,34, p<0,01) com a dimensão Segurança e Persistência o que sugere um 

processo motivacional interno de auto-realização pessoal e profissional. Efectuou-se 

uma correlação desta questão com as dimensões da EPE independente para cada grupo, 

encontrando valores significativos em ambos, embora superiores no grupo RRA 

(r=0,35, p<0,001) comparativamente ao grupo RIM23 (r=0,25, p<0,05), valores que 

espelham uma maior preponderância dos factores motivacionais internos associados à 

concretização dos objectivos pessoais no grupo RRA, e que são confirmados pela 

correlação negativa com a dimensão Evitamento e Desencorajamento (r= -0,28, 

p<0,01). Encontrou-se uma correlação significativa entre esta questão e a dimensão 
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Proactividade e Compromisso Social (r=0,31, p<0,001) relativa a questões como o 

entusiasmo na realização de projectos e a capacidade de trabalhar em grupo e liderança. 

 

8. DISCUSSÃO 

O regime de acesso ao ensino superior para maiores de 23 anos é, no geral, sentido 

como uma oportunidade que permitiu aos alunos retomar um percurso escolar 

interrompido, para alguns durante muitos anos, e marcado por algum insucesso escolar. 

Os RIM23 sentem de uma forma positiva este ingresso na universidade, em termos do 

seu próprio desenvolvimento académico, embora sintam mais dificuldades de adaptação  

às exigências impostas do ritmo académico que os alunos que fizeram o percurso 

académico regular, sem grandes interrupções. 

Retomando a definição de Grove (1971, citado por Fox, 1998 em Tap, 2004) da 

noção de empowerment, “dar oficialmente autoridade, delegar poder de forma legal, 

autorizar a, reconhecer habilidades e capacidades a alguém”, apesar das dificuldades de 

adaptação sentidas pelos alunos (derivadas de períodos longos sem estudar, com lacunas 

ao nível dos hábitos académicos e das bases teóricas necessárias, entre outras), a 

valorização e o reconhecimento de outras capacidades relativas à sua experiência de 

vida podem ser entendidos como um primeiro passo para a ultrapassagem das 

dificuldades de forma positiva. Tal poderá potenciar os processos individuais de 

empowerment, confirmado pelos valores observados de Adaptação e Resiliência, 

superiores no grupo dos alunos RIM23. 

A motivação principal para o ingresso no ensino superior, nos dois grupos, 

prende-se com uma necessidade de auto-realização, embora estes processos pareçam 

operacionalizar-se de forma distinta em cada um dos grupos. Nos alunos RRA, esta 

necessidade associa-se positivamente, em maior grau com as dimensões do 

empowerment:  Segurança e Persistência e Proactividade e Compromisso Social; e  

negativamente com a dimensão Evitamento e Desencorajamento, embora as médias de 

ambos os grupos, em todas as dimensões, sejam aproximadas.  

Pela actualidade do tema, derivado das recentes reformas do Ensino Superior a 

nível nacional, o presente estudo é pioneiro e responde à necessidade da comunidade 

académica (também ela em fase de adaptação), de melhor responder às necessidades 

destes alunos (RIM23), potenciando o seu empowerment, mas mantendo 

simultaneamente a exigência inerente a um curso superior.  
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Apontamos como limitações encontradas o facto dos dados terem sido recolhidos 

num único ano lectivo, o facto da amostra não ser homogénea nas suas características, e 

a impossibilidade de tratar o instrumento I.A.E.S. como uma escala, devido à fraca 

robustez das suas propriedades psicométricas, apesar do mesmo ter sido construído de 

forma rigorosa, respeitando os procedimentos científicos constantes da literatura 

metodológica. 

Exige-se uma continuidade da recolha de dados, que permita obter uma 

representatividade da amostra, e cuja comparação com os dados agora apresentados 

possibilite um conhecimento mais aprofundado da realidade académica actual, em 

mudança de paradigma. 

Em paralelo, e como parte da investigação mais alargada onde se insere o presente 

estudo, é pertinente fazer incidir a análise na possível relação do empowerment com 

outros processos psicológicos, nomeadamente com as estratégias de coping e com a 

auto-estima. 
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