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«As alterações que acontecem na vida de um sujeito em
transição estão relacionadas com a maneira como se explora, se
percebe e como a própria transição o influencia (Schlossberg,
Waters, & Goodman, 1995). Segundo Lima, Torres e Fraga
(2005), a transição que o aluno experimenta do ensino
secundário para o ensino superior é considerada, por muitos,
uma das mais importantes no percurso escolar. Este nível de
ensino constitui, para o estudante, um período de evolução não
só a nível académico, mas também emocional e pessoal,
promotora do desenvolvimento em várias dimensões da sua
existência, a partir de uma autorreflexão (Gomes & Taveira,
2004). Algumas transformações recentes que se observam nos
sistemas educativos, como o prolongamento da escolaridade, as
crescentes dificuldades de inserção no mercado de trabalho e
de emancipação financeira, os estilos mais flexíveis dos
relacionamentos afetivos e a permanência mais longa na casa
dos pais são relevantes para o tema em apreço (Mello &
Camara no, 2006). Estudos recentes sobre a transição para a
vida adulta mostram que as experiências de vida e as
expetativas das gerações mais jovens parecem ser mais
complexas e menos previsíveis do que as dos seus
predecessores. Isso sugere que os modelos tradicionais e
lineares de transição se tornam cada vez mais inapropriados
para o contexto de mudança social e económica das últimas
décadas (Mello & Camarano, 2006. As alterações no processo
de transição parecem ser de duas ordens, as quais afetam as
esferas da escola, do trabalho e da família. As primeiras, de
ordem pública, envolvem o aumento da escolarização e as
dificuldades de inserção profissional dos jovens. Estes passam a
ficar mais tempo na escola ou retornam a ambientes de
formação e profissionalização (Mello & Camarano, 2006). As
segundas remetem para um projeto de transição do ensino
secundário para o ensino superior, que frequentemente não é
exclusivo do aluno, sendo partilhado com igual intensidade pela
sua família e pelos seus amigos. A transição não se confina a
um plano estritamente pessoal, mas invade, quase que
naturalmente, o plano familiar, assim como o social, de maneira
que as responsabilidades do jovem aluno tornam-se maiores no
quadro de uma nova e desconhecida instituição, novos colegas,
novos processos de aprendizagem, novas exigências, novas
responsabilidades e novas rotinas, muitas vezes, longe da
família e dos amigos (Nico, 1997). Um estudo desenvolvido por
Seco, Pereira, Dias, Casimiro e Custódio (2005) sobre a
transição do ensino secundário para o ensino superior permitiu
concluir que, relativamente aos níveis de autonomia, nem
sempre os estudantes apresentam uma maturidade apropriada
a tais desafios. Toda a transição envolve riscos, estímulos e
stresse, rodeando-se de alguma desadaptação inicial.»
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