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RESUMO 
 

Com este estudo pretendemos conhecer a relação existente entre as estratégias de estudo e a 

ansiedade face às avaliações dos alunos do ensino superior. 

A amostra é constituída por 45 alunos, com idades compreendidas entre os 17 e os 43 anos 

(média=19,9 anos e desvio padrão=4,79 anos). 

Para avaliarmos as variáveis pretendidas utilizámos um questionário constituído por quatro 

partes: questionário biográfico, “Inventário de estratégias de estudo e de aprendizagem” 

(Weinstein & Palmer, 1990), “Questionário de ansiedade perante os exames” e “Escala de 

ansiedade de Zung” (Ponciano, E., Serra, V. & Relvas, J., 1982). 

Através deste estudo constatámos que os inquiridos apresentam baixos níveis de ansiedade, 

no entanto estes aumentam no período das avaliações, sendo esta ansiedade influenciada pelo 

tipo de avaliação e pelas caraterísticas da disciplina e do professor. Concluímos ainda que os 

alunos possuem elevados níveis motivacionais e demonstram elevado interesse pelo curso, 

possuindo, igualmente, um nível satisfatório de conhecimento e utilização de estratégias de 

estudo e de aprendizagem, de concentração nas tarefas escolares e de gestão do seu tempo.  

 

Palavras-chave: Alunos, ansiedade, avaliações, estratégias de estudo, estratégias de 

aprendizagem 
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PARTE TEÓRICA 

 

1. Ansiedade 

 

1.1. Definição e tipos de ansiedade 

Segundo Neves (1999) a ansiedade é um fenómeno normal no quotidiano do indivíduo, 

podendo apresentar-se com maior ou menor relevância variando, portanto, de intensidade, de 

situação e de pessoa para pessoa. 

O termo ansiedade tem sido objeto de diferentes interpretações e é, muitas vezes, 

confundido com angústia pelo que muitos autores consideram que ansiedade e angústia têm o 

mesmo sentido: para Porot (1977) a angústia refere-se aos aspetos físicos e a ansiedade aos 

psíquicos.  

Groen (1974, citado por Neves, 1999) define ansiedade como a antecipação de uma 

situação frustrante, ou que coloca em perigo a vida do indivíduo ou do seu grupo social ou 

ameaça a sua homeostasia. Para Serra, Ponciano & Relvas (1982, citados por Neves, 1999) a 

ansiedade pode apelidar-se de “condições de impulso”, “estímulo perturbador de resposta”, de 

“emoção” ou de “estado clínico”. 

A ansiedade engloba também uma importante função adaptativa, pois “constitui uma 

resposta adaptativa da pessoa a uma significação de perigo ou ameaça, visando preparar o 

organismo para uma ação defensiva imediata ou urgente” (Joyce-Moniz, 1993, citado por Neves, 

1999). 

Le Gall (1978) distingue ansiedade de medo quanto à presença do objeto: no medo o objeto 

está presente e na ansiedade está ausente, sendo apenas pressentido e temido. Beck (1976, citado 

por Neves, 1999) distingue ansiedade de medo, definindo o medo como a constatação real de um 

perigo e a ansiedade como a emoção que acompanha essa constatação; assim, a ansiedade é 

sentida objetivamente pelo indivíduo quando este sente medo (Beck, 1976; Emery & Greenberg, 

1985, todos citados por Neves, 1999). 

 

1.2. Ansiedade em situações escolares 

Segundo Pereira (1991), a ansiedade escolar é, geralmente, associada aos testes em si, no 

entanto considera que esta interpretação é demasiadamente restritiva e que esta se pode encontrar 

presente também nos momentos de aprendizagem e preparação; Cruz (1988a) concorda com esta 
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ideia, ao falar em designação de “ansiedade em realizações escolares”. Também Covington 

(1985), citado pela mesma autora, corrobora esta opinião, pois a ansiedade nos exames não se 

apresenta como um fenómeno “situacional e isolado”, uma vez que esta se manifesta na 

preparação para o exame, assim como durante a sua realização, ou seja, durante o “ciclo de 

realização”. 

Segundo Cruz (1988b), a ansiedade nos exames é percebida como “um processo 

transacional medido cognitivamente”, sendo constituído por três componentes: “transações entre 

as exigências ambientais e os recursos pessoais; processo de avaliação cognitiva e do 

processamento de informação; processo de confronto e comportamentos que permitem ao 

indivíduo lidar com as situações” (s.p.).  

Para Pereira (1991) a ansiedade sentida nos testes apresenta uma natureza cognitiva e 

emocional, em que a vertente cognitiva se revela sob forma de baixa auto-confiança e auto-

derrotismo, que se manifesta em atitudes de fuga, bloqueio ou paralisia; já a vertente emocional 

revela-se sob a forma de alterações fisiológicas centradas na ativação do organismo, 

manifestando-se em sentimentos de desconforto gerados pela perceção dessa mesma ativação. 

Estas duas vertentes fornecem ao indivíduo informações relativas ao seu estado de ansiedade, 

pelo que “a ansiedade nos testes pode funcionar como um círculo vicioso ou uma espiral que 

parece não ter fim” (Ellis, 1978, s.p.), ou seja, o indivíduo avalia a sua própria reação a uma 

situação de ansiedade, mas esta avaliação pode aumentar-lhe ainda mais a ansiedade funcionando 

como “ansiedade acerca da própria ansiedade” (Ellis, 1978, s.p.) Deste modo, e efetuando uma 

analogia às avaliações escolares ou à preparação destas, podemos perceber que o aluno ao 

efetuar, num determinado momento, uma auto-avaliação do seu desempenho, pode concluir que 

este naquele momento se apresenta negativo, pelo que vai aumentar a sua ansiedade e prejudicar 

o desempenho nos momentos seguintes; assim, se quando o aluno se encontra a preparar uma 

avaliação sente que esta preparação não está a funcionar, pode começar a aumentar a sua 

ansiedade agravando, deste modo ainda mais, as dificuldades que sentiu quando se auto-avaliou, 

o mesmo acontecendo durante a realização de uma avaliação. 

Pereira (1991) divide a ansiedade nos exames em três etapas. A primeira etapa ocorre antes 

do exame acontecer, na qual intervêm o estado de confiança do indivíduo, o nível de ansiedade e 

as expetativas relativamente ao grau de dificuldade do teste e ao resultado que se espera. A 

segunda etapa ocorre durante o exame propriamente dito, na qual intervém também o papel e o 

impacto do diálogo interno-cognições experimentadas (Cruz, 1985, citado por Pereira, 1991). Por 

fim, após a realização do exame e conhecimento dos resultados, é importante a forma como cada 

indivíduo valoriza os resultados obtidos, assim como a reação ao sucesso ou ao insucesso.  

Segundo Spielberger (1979, citado por Pires, 1985), em situações de stress moderado a 

elevado, os indivíduos mais ansiosos tendem a ter menor rendimento do que os menos ansiosos, 
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o que se deve à componente cognitiva “preocupação”, que se verifica em situações de exame 

(Wine, 1971; Sarason, 1972, todos citados por Pires, 1985). 

Segundo Le Gall (1978) a ansiedade escolar é desenvolvida pelo medo da mudança e é 

responsável por um grande número de fracassos que não se justificam com a falta de inteligência 

nem com a carência de zelo por parte do aluno, pelo que a maior parte dos casos de insucesso 

escolar, salvo raras exceções de défice de inteligência, são devidos a uma inadaptação ansiosa ao 

meio escolar. O autor considera ainda que as modificações/inovações que ocorrem 

continuamente no meio escolar e que vão desde a simples chamada ao quadro até à pergunta 

inesperada que o professor coloca, passando pela vida social escolar, pela mudança de 

professores e consequente mudança de exigências e métodos de trabalho, são todas situações 

ansiógenas que podem levar a que os alunos “se refugiem numa impressão de dificuldade, de 

confusão, até de impotência, mais ou menos acentuada que os diminui, os isola e por vezes os 

oprime” (Le Gall, 1978, p.36). 

Para Le Gall (1978) a ansiedade escolar não se restringe apenas à escola, pois o aluno 

enfrenta ainda as exigências familiares, onde se exige, de uma forma mais ou menos declarada, 

resultados escolares incutindo aos alunos a ansiedade que muitas vezes os pais também sentem. 

Assim, a ansiedade do aluno é constituída por três formas distintas: a tendência ansiosa, a 

ansiedade da família e a ansiedade dos professores. Deste ponto de vista, os pais e os professores 

têm um papel ativo no combate à ansiedade do aluno, pois antes de mais são estes que não devem 

transmitir ansiedade relativamente ao sucesso do aluno para que este não seja “contagiado”. 

Também é importante não esquecermos que o nível de ansiedade depende de algumas 

variáveis, às quais faremos uma breve referência: alguns estudos apontam para níveis de 

ansiedade mais elevados no sexo feminino em relação ao masculino (Veiga, 1982, citado por 

Neves, 1999); elativamente à variação da ansiedade ao longo da carreira de estudante, Ribeiro 

(1993, citado por Neves, 1999) refere que, apesar dos alunos utilizarem mais estratégias de 

coping, que lhes permitem reduzir os estados depressivos, verifica-se um aumento da ansiedade à 

medida que o aluno progride na sua carreira de estudante. 

 

1.3. Ambivalência da ansiedade 

Podemos distinguir entre dois tipos de ansiedade: a ansiedade adaptativa e a ansiedade 

patológica. A ansiedade adaptativa deve ser associada à expressão emocional e manifesta-se 

através de aspetos como o pânico ou manifestações fisiológicas como dificuldades 

cardiovasculares ou respiratórias; a ansiedade patológica é associada à irracionalidade, ao 

exagero e irrealidade de um medo que não é considerado válido pela sociedade onde o indivíduo 

se insere (Joyce-Moniz, 1993, citado por Neves, 1999).  
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É ponto assente que é necessária uma certa quantidade de ansiedade no nosso quotidiano 

para nos ativar e para nos levar a agir. A ansiedade deixa de ser normal para passar a patológica 

quando o indivíduo ansioso deixa de ser capaz de dar resposta aos desafios que se lhe 

atravessam, necessitando de ajuda, que não tem forçosamente que se apresentar sob a forma de 

medicação (Montgomery 2000); Rees (1974, citado por Neves, 1999) considera que a ansiedade 

se apresenta como patológica quando esta afeta a atividade do indivíduo ou o seu bem-estar. 

Para Paulino & Cordeiro (1986, citados por Neves, 1999) existe um nível a partir do qual a 

ansiedade, qualitativa ou quantitativamente, se torna patológica sendo sentida pelo indivíduo 

como dolorosa e paralisante das suas ações.  

A ansiedade apresenta-se como um fenómeno ambivalente: para uns é um entrave à 

resolução dos problemas e, para outros, é como um catalizador à sua resolução - “A ambivalência 

da ansiedade é tal que algumas pessoas ansiosas não desejariam trocar a sua ansiedade de objeto 

pela serenidade” (Le Gall, 1978, p.40). Segundo Le Gall (1978), a ambivalência da ansiedade 

revela-se numa situação de exame, em que alguns alunos resolvem o exame numa atitude 

combativa e de alerta e outros numa atitude de fuga ou de abandono; os alunos adotam o tipo de 

atitude conforme o seu caráter e estado pessoal atual.  

 

1.4. Coping e respostas à ansiedade e coping em contexto escolar 

Segundo Pereira (1991), as respostas à ansiedade podem ser constituídas por três 

componentes: componente cognitiva, vegetativa e motora: a componente cognitiva apresenta 

maior subjetividade e relaciona-se com tudo aquilo que o indivíduo perceciona e da forma como 

carateriza determinada situação. A componente vegetativa está intimamente ligada ao sistema 

nervoso vegetativo e prende-se com a ativação fisiológica que se opera no indivíduo quando este 

se encontra numa situação de ansiedade, manifestando-se por fenómenos como aumento da 

frequência cardíaca, da tensão arterial, da sudação e secura da boca, entre outros; é, muitas vezes 

através desta componente que o indivíduo sente, objetivamente, que está perante uma situação de 

ansiedade. A componente motora encontra-se ligada às “respostas de fuga e evitamento 

desencadeadas pela ansiedade” (Pereira, 1991, s.p.). Este tipo de respostas de fuga e evitamento 

pode, segundo a mesma autora, alterar significativamente o modo de vida do indivíduo, 

condicionando o seu quotidiano. 

O termo coping, de origem anglo-saxónica, provém do verbo to cope, que significa gerir 

com sucesso ou ser capaz de lidar com algo ou alguém difícil. Assim, o termo coping não se 

apresenta como um conceito de fácil tradução, no entanto podemos traduzi-lo como: “formas de 

lidar com” ou “estratégias de confronto” (Pereira, 1991). 

Monat & Lazarus (1985, citados por Pereira, 1991, p.34) referiram-se ao termo como 

“esforços para lidarem com situações de dano, ameaça ou desafio, quando não está disponível 
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uma rotina ou uma resposta automática”. Os autores citados anteriormente consideram que os 

conceitos de “dano”, “ameaça” e “desafio” variam conforme a perceção que cada indivíduo 

estabelece de cada situação em particular e da noção que cada um tem de tempo, uma vez que 

este se apresenta como uma variável chave na diferenciação dos três conceitos. Assim, “dano” 

refere-se a uma situação marcadamente negativa como doença, morte, problemas económicos, 

perda de relacionamentos importantes, entre outros. Os mecanismos de coping quando ocorre o 

“dano”, são dirigidos para o presente, segundo Pereira (1991, p.34), através de uma 

“reinterpretação do mal acontecido ou mesmo de tolerância à situação”. Por seu lado, uma 

situação de “ameaça” refere-se à expetativa de um acontecimento de índole negativa, à 

semelhança do “dano”, mas que ainda não ocorreu; os mecanismos de coping são, neste caso, 

orientados para o futuro. Numa situação de “desafio”, ao contrário das anteriores, o indivíduo 

sente-se capaz de ultrapassar as dificuldades com que se depara, “podendo as avaliações provocar 

emoções positivas do tipo satisfação” (Folkman, 1984, citado por Pereira, 1991, p.34); pelo 

contrário, nas situações de “dano” e “ameaça” o indivíduo gera emoções negativas como a cólera 

e o medo. 

Para Lazarus & Folkman (1984, citados por Sarmento, 2004) o conceito de coping define-

se como o conjunto de mudanças comportamentais e cognitivas para enfrentar condições internas 

ou externas que o sujeito não está preparado para enfrentar. 

Segundo Folkman et al. (1986, citados por Pereira, 1991) a avaliação cognitiva é um 

processo segundo o qual o indivíduo perceciona a importância de um determinado aspeto 

relativamente ao seu bem-estar e é desencadeado em três tipos de avaliação: primária, secundária 

e reavaliação. Na avaliação primária, o indivíduo analisa a importância de determinada situação 

para o seu bem-estar; esta avaliação pode repercutir-se positiva, irrelevante ou negativamente no 

indivíduo, sendo que, se negativamente, podem apresentar-se sob a forma de dano, ameaça ou 

desafio. Na avaliação secundária, o indivíduo procura estratégias que lhe permitam combater as 

dificuldades ou maximizar os benefícios. Na reavaliação o indivíduo revê as avaliações primária 

e secundária e efetua novamente uma análise da importância que a situação constitui para si e 

para o seu bem-estar; nesta fase, o indivíduo incorre no risco de gerar stress se percecionar que 

não é capaz de lidar com a situação. 

As estratégias de coping não podem ser encaradas como um processo estático, uma vez que 

constantemente modificamos a nossa situação ou a forma como a avaliamos (Lazarus, 1993, 

citado por Sarmento, 2004). Para White (1985, citado por Pereira, 1991) coping diz respeito às 

medidas que planeamos tomar e que terão, necessariamente, que passar por alterações 

significativas nos nossos costumes ou à resolução de um problema através de novas atitudes, 

diferentes daquelas a que o indivíduo está habituado. Estas mudanças drásticas acarretam, muitas 

vezes, sentimentos negativos como “a ansiedade, o desespero, a culpa, a vergonha ou o pesar”. 
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Em resumo, para White, coping traduz “uma necessidade de adaptação em situações difíceis” 

(Pereira, 1991, p.35). 

Já Folkman (1984) vê o coping como uma forma encontrada pelo indivíduo, em termos 

cognitivos e comportamentais, para resolver questões que podem induzir stress.    

Para Serra (1988, citado por Pereira, 1991) as estratégias de coping desempenham funções 

de proteção, que se desenrolam de três formas diferentes: 1) enfrentando ou alterando as 

condicionantes problemáticas: o indivíduo procura percecionar uma forma de lidar com o 

problema, ou atua no sentido da sua resolução; 2) controlando o significado da situação: o 

indivíduo tenta contornar o problema, utilizando, por exemplo, comparações positivistas como 

“podia ser pior” ou banalizando os acontecimentos ou ainda fugir ao problema, evitando-o. “As 

estratégias que tentam diminuir as emoções são de vários tipos, como por exemplo fumar, comer 

ou beber em excesso, realizar mais exercícios físicos, ingerir medicamentos ou mesmo rezar, 

entre outros” (Lazarus et al., 1984, citados por Pereira, 1991, p.36); 3) suportando o mais 

possível os danos emocionais causados pela situação: tranquilizando-se o mais possível e 

suportando as consequências emotivas causadas pela situação. 

Já Lazarus et al. (1984, citados por Pereira, 1991) consideram que o coping tem duas 

funções principais: 1) preparação emocional, de forma a que o indivíduo possa enfrentar a 

situação, ou seja, “coping focado para a emoção” (Compas, 1987, citado por Pereira, 1991); 2) 

alteração da conduta do indivíduo de forma a resolver ativamente a situação indutora de stress, 

ou seja, coping focado para o problema.  Folkman & Lazarus (1985) referem que a escolha entre 

estes dois tipos de coping é determinada pela avaliação que o sujeito faz da situação, ou seja, se o 

sujeito avalia a situação como alterável, utiliza o coping orientado para o problema; se, por outro 

lado, o sujeito avalia a situação como inalterável, utiliza o coping orientado para a emoção. 

Compas (1987) concluiu que os alunos mais motivados, mais persistentes, mais 

concentrados e que utilizam estratégias de coping mais eficazes são aqueles que obtêm melhores 

resultados e necessitam de menos ajudas, ao contrário daqueles que obtêm piores resultados. 

Cooley (1989, citado por Pereira, 1991) refere que os alunos que utilizam mais estratégias de 

coping orientadas para o problema são também aqueles que vêem os exames como menos 

ameaçadores; pelo contrário, os alunos que utilizam mais estratégias de coping orientadas para a 

emoção, vêem mais os exames como uma ameaça. 
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2. Estratégias de aprendizagem 

 

2.1. Definição 

Apesar dos diversos estudos acerca de estratégias de estudo e de aprendizagem, é difícil 

encontrar entre os autores e bibliografia um conceito que unanimemente defina “estratégias de 

aprendizagem”. 

González & Turón (1992, citados por André, 2004) consideram que as estratégias de 

aprendizagem são mecanismos de ação, gerais ou específicos, que pretendem, numa tarefa 

inteletual, facilitar a aprendizagem e o conhecimento. As estratégias de aprendizagem são 

sequências de procedimentos ou planos com vista ao cumprimento de metas de aprendizagem, 

enquanto esses procedimentos sequenciados representam tácticas ou técnicas (Schmeck, 1988, 

citado por André, 2004).   

Alexander & Judy (1988, citados por Lourenço, 1996) defendem uma abordagem 

motivacional definindo estratégias de estudo como mecanismos utilizados para alcançar 

determinados fins evocados intencionalmente antes, no decorrer e após a tarefa. 

Mayer (1988, citado por Ribeiro, 1994) refere que estratégias de aprendizagem são 

comportamentos executados pelo sujeito para facilitar o processamento da informação (por 

exemplo, sublinhar ideias ou parafrasear uma nova informação). Há ainda outros que as 

consideram como procedimentos planeados para a concretização de um objetivo evocado antes, 

durante e após a realização da tarefa (Levin & Pressley, 1985, citados por Ribeiro, 1994). 

Segundo Weinstein & Mayer (1986, citados por Lourenço, 1996) as estratégias de 

aprendizagem são representadas por um conjunto de ações deliberadas, compreendidas desde a 

análise do problema, passando pela utilização de técnicas específicas e terminando na 

implementação das estratégias a aplicar. Para Derry & Murphy (1986, citados por André, 2004) 

as estratégias de aprendizagem são uma abordagem específica a uma determinada tarefa de 

aprendizagem, desde o planeamento de atuação, que levará ao êxito, até à aplicação de 

procedimentos de aquisição de conhecimento ou superação das etapas da tarefa, incluindo a 

consciencialização dos seus atos durante a fase de aprendizagem. Deschler & Schumaker (1986, 

citados por Lourenço, 1996) consideram que as estratégias de aprendizagem funcionam como 

táticas que visam facilitar a aquisição de conhecimentos e/ou competências. 

Para André (2004) podemos entender as estratégias de estudo como: ações tomadas pelo 

sujeito de forma a ajudar no processamento de informação; comportamentos que o sujeito utiliza 

para a realização dos objetivos associados à aprendizagem; planos compostos por um conjunto de 

procedimentos e por uma organização de meios com vista à concretização dos objetivos. 
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Para Nisbet & Shucksmith, 1986 e Danserau, 1985, citados por Lourenço (1996), estas 

estratégias são “consequências integradas de procedimentos ou atividades que se escolhem com o 

propósito de facilitar a aquisição, armazenamento e/ou utilização de informação” (p.60). Outros 

autores, como Beltrán, García, Moraleda, Calleja & Santiuste (1987, citados por André, 2004) 

encaram as estratégias de aprendizagem como mecanismos mentais facilitadores da aquisição de 

conhecimentos, possuindo um caráter manipulável e intencional.  

Silva & Sá (1993, citados por Ribeiro, 1994) definem-nas como planos elaborados pelos 

estudantes para alcançar os seus objetivos de aprendizagem e, a nível mais específico, como 

procedimentos utilizados para resolver uma tarefa. Monereo (1994, citado por André, 2004) 

descreve-as como processos através dos quais o aluno toma decisões (intencionais) selecionando 

e recuperando os conhecimentos para a concretização de uma tarefa determinada, tendo em conta 

as caraterísticas da situação educativa.  

Alguns autores tentaram reunir consenso em torno do conceito “estratégias de 

aprendizagem”. Assim, para Beltrán (1993, citado por André, 2004) o conceito de estratégia 

possui duas caraterísticas essenciais: visa melhorar a aprendizagem, através da adoção de 

atividades ou operações mentais e é planeada e possui intencionalidade. 

Para Justicia & Cano (1993, citados por André, 2004) o consenso acerca da sua definição 

engloba as seguintes caraterísticas: as estratégias são ações da iniciativa do aluno (Palmer & 

Goetz, 1988);; constituem-se por uma sequência de atividades geralmente controladas, 

deliberadas e planificadas pelo aluno (Garner, 1988). 

Assim, e de acordo com Pozo & Postigo (1993, citados por André, 2004) os aspetos mais 

consensuais em torno da definição de estratégias de aprendizagem são: as estratégias necessitam 

de planificação e controlo da sua execução, relacionando-se desta forma com a metacognição; 

necessitam que o sujeito selecione os recursos em função das necessidades da tarefa e da 

consciência relativamente à sua adequação; são constituídas por elementos mais específicos 

(técnicas ou táticas de aprendizagem). 

 

2.2. Tipos de estratégias de estudo e de aprendizagem 

Seguidamente, iremos, para “facilitar a vida aos nossos estudantes”, referir algumas 

estratégias de estudo e de aprendizagem. 

Garcia & Pintrich (1994, citados por André, 2004) distinguem três tipos de estratégias que 

se relacionam e visam tutelar o comportamento de estudo: 1) estratégias de planeamento, onde o 

sujeito utiliza conhecimentos previamente adquiridos para planificar a utilização de estratégias 

cognitivas, como por exemplo, estabelecer objetivos de estudo e questões antes da leitura; 2) 

estratégias de monitorização, em que o sujeito verifica se compreende a informação, colocando 
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questões e gerindo o tempo na realização de um exame; 3) estratégias de regulação do 

pensamento e do comportamento, como por exemplo, reler uma parte do texto que ainda não foi 

compreendido ou, em situação de exame, passar uma pergunta para a qual ainda não se tem uma 

resposta formulada. 

Numa outra abordagem, Nisbet & Schucksmith (1986, citados por Lourenço, 1996) 

consideram uma hierarquização das estratégias de aprendizagem por três níveis: 1) estratégia 

central, que não é modificável e se relaciona com o estilo/método de aprendizagem estando 

ligada às atitudes e motivações; 2) macroestratégias que se modificam/aperfeiçoam com a idade e 

com a experiência e exigem que o aluno se conheça a si próprio em questões como as suas 

capacidades, dificuldades e problemas de aprendizagem; estas estratégias podem ser ensinadas e 

determinam a aquisição e uso das microestratégias, podendo proporcionar uma alteração nas 

caraterísticas afetivas e motivacionais do indivíduo; 3) microestratégias que se apresentam como 

as mais fáceis de transmitir e se relacionam com os métodos de estudo, sendo específicas de cada 

tarefa. 

Weinstein & Mayer (1986, citados por Lourenço, 1996) propuseram uma divisão, em que 

cada uma das classificações é constituída por métodos utilizados pelos alunos no seu método de 

estudo: 1) estratégias de ensaio para as tarefas de aprendizagem básica que se relacionam com os 

conhecimentos básicos e apresentam-se sob a forma de, por exemplo, processos de repetição; 

estas estratégias influenciam a atenção e codificação na memória a curto prazo, facilitando a 

compreensão da nova informação (André, 2004); 2) estratégias de ensaio para tarefas de 

aprendizagem complexa que se relacionam com ações, como por exemplo, copiar ou sublinhar 

textos no decorrer de uma aula; 3) estratégias de elaboração para tarefas de aprendizagem básica 

que implicam construção e associação simbólica do que está a ser transmitido, como por 

exemplo, construções verbais; 4) estratégias de elaboração para tarefas de aprendizagem 

complexa que implicam o relacionamento com conhecimentos anteriormente adquiridos, como 

por exemplo, estabelecer analogias e deduções; 5) estratégias de organização para tarefas de 

aprendizagem básica que implicam a transformação da informação para um modelo mais 

acessível, com o objetivo de facilitar a compreensão, como por exemplo, definir categorias ou 

esquematizar; 6) estratégias de organização para tarefas de aprendizagem complexa que 

implicam a hierarquização da informação, como por exemplo, criar diagramas concetuais e 

resumos; 7) estratégias de monitorização da compreensão que implicam o auto-conhecimento e 

conhecimento das tarefas, o estabelecimento de objetivos e a avaliação da satisfação desses 

mesmos objetivos, assim como a revisão das estratégias quando os objetivos não são alcançados; 

8) estratégias da monitorização da realização que implicam a auto-verificação e monitorização da 

satisfação dos objetivos; 9) estratégias afetivas que ajudam a criar um clima adequado à 

aprendizagem, incluindo o relaxamento e escolha de horários e locais mais adequados ao estudo. 
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Para André (2004) não basta o aluno dispor de estratégias, sendo também necessário que 

este esteja predisposto a orientar a sua conduta para resolver as tarefas com que é confrontado. O 

autor destaca, então, estas estratégias de apoio que se resumem a: 1) aspetos pessoais, como a 

motivação (procura de êxito, auto-eficácia, auto-reforço), afeto (controlo de emoções, auto-

estima, responsabilidade) e atitudes sociais (formação, mudança); 2) aspetos espaciais, como o 

local de estudo (luminosidade, som, etc); 3) aspectos temporais, como a distribuição do tempo 

pelas tarefas a resolver; 4) outros aspetos, como o controlo da ansiedade, organização, etc.  

Weinstein & MacDonald (1986, citados por Lourenço, 1996) dividiram as estratégias de 

aprendizagem em quatro grupos: 1) estratégias de aquisição de conhecimentos que estabelecem a 

ligação entre os conhecimentos já adquiridos e a nova informação de maneira a fornecer-lhe 

significância, favorecendo, assim, a memorização, como é o caso das analogias e das conclusões; 

2) estratégias de monitorização da compreensão que servem para identificar falhas na 

compreensão, detetar dificuldades e para controlar se se alcançam os objetivos estabelecidos à 

partida; 3) estratégias de estudo ativo que se relacionam mais com métodos de estudo como tirar 

notas e apontamentos; 4) estratégias de suporte que dizem respeito a um conjunto de métodos 

coadjuvantes da aprendizagem, tais como a organização do estudo assim como a escolha do 

tempo e do local, concentração, atenção e formas de lidar com a ansiedade ou frustração. 

Danserau (1985, citado por André, 2004) divide as estratégias de aprendizagem em duas 

grandes categorias: estratégias principais, primárias ou fundamentais, como a compreensão-

retenção e a recuperação-utilização; estratégias de apoio ou de suporte, como a fixação de 

objetivos, a concentração, a auto-monitorização e a auto-instrução. 

A partir de estudos anteriormente realizados, Zimmerman & Martinez – Pons (1986, 1988, 

1990, citados por Lourenço, 1996) propõem uma divisão em catorze categorias: 1) auto-avaliação 

da qualidade do trabalho desenvolvido (Bandura & Cervone, 1983, 1986); 2) organização e 

transformação do material (Baird, 1983; Corno, 1983); 3) estabelecimento de objetivos e 

planeamento da aprendizagem (Bandura & Schunk, 1981); 4) procura da informação (Baird, 

1983); 5) registos de auto-monitorização (Spater & Kanfer, 1977); 6) estruturação do meio 

(Thoresen & Mahoney, 1974); 7) auto-concequências (Mace & Kratochwill, 1985); 8) repetição e 

memorização (McCombs, 1984; Paris, Newman & Jacobs, 1984); 9) procura de apoio junto dos 

pais (Zimmerman, 1981); 10) procura de apoio junto dos professores (Zimmerman, 1981); 11) 

procura de apoio junto dos colegas (Zimmerman, 1981); 12) revisão de notas (Wang, 1983); 13) 

revisão de textos (Wang, 1983); 14) revisão de artigos (Wang, 1983). O objetivo de cada uma 

destas estratégias é fomentar a auto-regulação: as estratégias de organização e transformação, 

repetição e memorização e planificação auto-regulam a nível pessoal; as estratégias de auto-

avaliação e auto-consequências auto-regulam em termos de comportamento, enquanto as 

estratégias de estruturação do meio, procura de informação, revisões e procura de apoio são as 

que potencializam a realização escolar e a aprendizagem.      
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Nisbet & Shucksmith (1987, citados por André, 2004) propõem estratégias que consideram 

importantes para o sucesso escolar: formulação de questões (estabelecer hipóteses, definir 

objetivos, estabelecer ligação entre a tarefa presente e outras já realizadas); planificação 

(estabelecer táticas e calendarizações, determinar os recursos físicos ou mentais necessários para 

o cumprimento de um objetivo); controlo (adequar constantemente o esforço e as respostas às 

metas traçadas inicialmente); comprovação (rever as metas traçadas antes de realizar a tarefa); 

revisão (rever os objetivos e, se necessário, estabelecê-los novamente); auto-avaliação (avaliar a 

concretização e os resultados obtidos finda a tarefa). Todas estas estratégias visam proporcionar 

ao aluno um clima favorável para a aprendizagem, reunindo condições para a implementação de 

estratégias de estudo. 

 

2.3. Importância das estratégias de estudo e de aprendizagem 

Almeida (1996, citado por André, 2004) constata que algumas das dificuldades de 

aprendizagem diagnosticadas nos alunos se devem à carência de estratégias de estudo e de 

conhecimento acerca da sua aplicação. Nesta mesma linha, Lourenço (1996) refere que, segundo 

alguns estudos, fatores como a incapacidade de organização e de planificação do estudo estão na 

origem das principais dificuldades apresentadas por alunos com dificuldades de aprendizagem. 

Estas estratégias, no entender de Lorenço (1996), fazem ainda mais sentido à medida que o aluno 

progride na escolaridade, uma vez que aumenta o grau de dificuldade, pois este aumento deve-se 

a um incremento da quantidade e complexidade de informações e, por isso, torna-se ainda mais 

pertinente a utilização destas estratégias. 

Para Ribeiro (1994), diversos estudos demonstram que os alunos com melhores resultados 

utilizam com maior frequência estratégias de aprendizagem, conhecem-nas melhor e sabem 

aplicá-las conforme as situações, desenvolvendo, desta forma, o seu processamento de 

informação; pelo contrário, os alunos com piores resultados são os menos capazes de utilizar as 

estratégias de estudo, revelando também um menor conhecimento acerca destas, sendo também 

os indivíduos que mais emocionalmente respondem com implicações negativas para a 

aprendizagem.   

Vários estudos levados a cabo na área das estratégias de aprendizagem concluíram que “os 

alunos que utilizam sistematicamente estratégias de estudo eficazes ou que obtêm maiores 

benefícios dos treinos de estratégias são bons alunos em termos de aprendizagem e apresentam 

bons níveis de conhecimentos de base” (Silva & Sá, 1989 e 1993, citados por Lourenço, 1996, 

s.p.) 

Contudo, apesar das estratégias de estudo exercerem comprovadamente um efeito positivo 

no rendimento do aluno, estas por si só não são suficientes, uma vez que existem outros fatores 

que se revestem de igual importância, em especial os fatores motivacionais, pois sabemos que a 
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motivação desencadeia a utilização das estratégias de estudo, além de regular o esforço que o 

aluno despende. Assim, ao aluno não basta conhecer e saber aplicar as estratégias de estudo, pois 

também terá que se conhecer a si próprio, assim como conhecer as suas capacidades e acreditar 

nas suas potencialidades. 

É, portanto, necessário que o aluno controle o seu comportamento relativamente à 

aprendizagem em aspetos como a ansiedade, a concentração, o planeamento, a gestão de tempo e 

as competências de estudo propriamente ditas (Lourenço, 1996). 

 

3. Transição/adaptação do estudante ao Ensino Superior  

 

A entrada para o Ensino Superior constitui, para muitos jovens, o final de um longo 

percurso pelo sistema educativo e é, geralmente, uma fase determinante na concretização de 

objetivos pessoais e de projetos de vida. Quando o estudante ingressa no Ensino Superior 

redefine o seu projeto de vida de modo a alcançar objetivos pessoais, sociais e profissionais 

(André, 2004). 

Soares (2000) refere que o ingresso no Ensino Superior constitui, para o aluno, um desafio, 

não só pelas mudanças que produz, mas também pelas adaptações que requer, podendo estas ser 

avaliadas como positivas ou negativas, consoante as caraterísticas e os recursos dos alunos. 

A transição para o Ensino Superior apresenta-se como uma fase com várias alterações, 

como o sair de casa e do grupo social em que se está inserido, e confronta o aluno com diferentes 

exigências que o levam a reformular a sua vida através de uma adaptação e integração obrigatória 

(André, 2004).    

Esta transição constitui, portanto, um conjunto de desafios com que o aluno terá de se 

confrontar e se adaptar utilizando novos métodos e estratégias que o adaptem ao novo contexto 

em que se encontra (André, 2004), implicando, ainda, a rutura de um sistema de equilíbrio até 

que o aluno consiga estabelecer um novo sistema de equilíbrio. Este processo é acompanhado por 

vários sentimentos que vão desde a nostalgia do passado, passando pela ansiedade do presente 

terminando na esperança do sucesso futuro (Maisonneuve, s.d., citado por Soares, 2000). 

Assim, o primeiro ano desta nova fase apresenta-se como uma fase crítica caraterizada 

pelas mudanças na qual o aluno é forçado a resolver vários “conflitos intra e interpessoais” 

(Gonçalves, 2000). Para que o aluno tenha êxito nesta fase de transição, deve desenvolver novas 

competências e estabelecer novas relações interpessoais e aprender a gerir as suas emoções e a 

sua autonomia, desenvolvendo a sua identidade e seguindo os seus objetivos de vida (Chickering 

& Reisser, 1993, citados por André, 2004).  
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Para Almeida, Soares & Ferreira (2000, citados por Soares 2000) a transição para o Ensino 

Superior apresenta-se como um processo complexo, no qual interagem variáveis de índole 

académico e contextual, que determina a forma como o aluno se adapta ao Ensino Superior. Esta 

transição é muitas vezes coincidente com a saída de casa e a conquista da autonomia, levando o 

aluno a adiar a tomada de compromissos como o casamento ou a parentalidade (Prager, 1993, 

citado por André, 2004). 

Segundo Soares (2000) esta fase constitui, para os alunos, uma última oportunidade de 

experimentação antes de assumirem as responsabilidades futuras a nível profissional, social e 

familiar: uns encaram esta fase como a oportunidade de alcançar autonomia e competências 

profissionais, enquanto outros a encaram como missão impossível constituída por um curso que 

não idealizaram, relações sociais e tradições das quais não gostam, estudo que não se traduz em 

sucesso e sentimentos de solidão. 

Schlossberg (1981, citado por Soares, 2000) carateriza as transições como mudanças na 

vida sob a forma de mudança, tais como escolares, de emprego e de divórcio, entre outras. A 

autora considera que estas transições são processos dinâmicos nos quais o indivíduo passa da 

preocupação com a transição para a integração desta como parte da sua vida. Esta autora propõe 

um modelo que estipula que a transição para a adaptação se deve à interação entre três conjuntos 

de fatores: as caraterísticas da transição em causa, que se referem à perceção que o indivíduo tem 

da transição que está a viver; as caraterísticas dos ambientes de pré e de pós-transição; as 

caraterísticas do indivíduo que experimenta a transição. Assim, segundo a mesma autora, o 

indivíduo deve procurar equilíbrio entre os argumentos que possui e que não possui que, 

relacionados com os ambientes de pré e pós-transição, resultam ou não em adaptação.  

Pinheiro (2003) considera que um aluno que ingressa no Ensino Superior será bem 

sucedido se efetuar progressos desde o início, de forma a perceber o novo ambiente educativo 

(académico, social e cultural) e se for capaz de reconhecer os seus próprios recursos pessoais e 

socais, assim como os recursos institucionais e locais do novo ambiente que frequenta.  

Nesta nova fase, o estudante é confrontado com um conjunto de fatores, entre os quais 

Pinheiro (1994, citado por André, 2004) destaca: o adiamento da conclusão dos estudos e 

integração no mundo do trabalho; o prolongamento da dependência dos pais e/ou de instituições 

de apoio; a separação da família motivada pelo distanciamento entre a zona de residência e a 

zona de estudo; o contato com novas realidades sócio-culturais e novas experiências; o elevado 

número de diferentes solicitações a que é sujeito. 

Nesta fase os estudantes, além de se depararem com uma diferença de grau de exigência 

relativamente ao ensino secundário (Gonçalves, 2000) encontram também um conjunto de 

desafios que, segundo alguns autores (Baker, McNeil & Siryk, 1985; Gonçalves & Cruz, 1988; 

Soares, 1998, todos citados por André, 2004), se agrupam nos seguintes domínios: académico (o 
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aluno enfrenta novos ritmos de trabalho, assim como novas formas de avaliação); social (o aluno 

estabelece novos tipos de relacionamento interpessoal na família, com colegas e professores); 

pessoal (o aluno é levado a sedimentar a sua identidade, assim como a desenvolver a auto-estima 

e o auto-conhecimento e a estabelecer uma opinião acerca do mundo que o rodeia); vocacional (o 

aluno é obrigado a definir-se a nível vocacional tomando decisões e assumindo compromissos 

acerca do seu projecto de carreira e de vida). 

Para Pinheiro (2003) a integração social e académica do estudante do ensino superior 

manifesta-se em três níveis: condições mais gerais (política educativa do ensino em que acabou 

de ingressar); condições mais locais (universidade, cidade, faculdade ou departamento em que 

ingressou); condições mais específicas das situações educativas (sala de aula, novas disciplinas, 

colegas, professores e regras). Para o mesmo autor, estes três níveis devem ser coordenados de 

forma a orientar a transição do aluno para esta nova etapa; esta deve optimizar os recursos do 

estudante a nível pessoal, vocacional e educacional para que este evite situações de ansiedade e 

solidão, que o podem conduzir a uma desistência precoce. O estudante deve procurar otimizar os 

seus recursos sociais apoiando-se na família, colegas, namorado/a e amigos que podem ajudar a 

vencer estas contrariedades. 

Assim, todos estes autores citados consideram que os alunos do primeiro ano só conseguem 

sucesso se alcançarem objetivos de natureza académica e pessoal, desenvolvendo-se inteletual e 

academicamente, estabelecendo novos relacionamentos, afirmando a sua identidade, definindo 

um projeto de carreira e perspetivando um estilo de vida, mantendo-se saudável e sentindo-se 

bem. 

As expetativas dos alunos relativamente ao Ensino Superior e a capacidade que a nova 

instituição de ensino possui de lhes corresponder, são outros fatores importantes na transição, 

uma vez que esta capacidade estará na base da satisfação e na motivação dos alunos 

relativamente ao novo ambiente; estes sentimentos, por sua vez, influem na realização das tarefas 

e no sucesso do percurso universitário (Taveira, 2000). Para Taveira (2000) as capacidades 

académicas dos alunos conferem a base de integração do aluno no novo ambiente e o sucesso nas 

relações pessoais é outro fator bastante importante, que engloba a capacidade de estabelecer 

novas relações (com professores, colegas e funcionários) e de reformular as já existentes (família 

e amigos). 

Entre os alunos do primeiro ano observam-se alguns desajustes entre o curso em que 

entraram e aquele que pretendiam entrar, assim como preocupações referentes a saídas 

profissionais e desmotivação que estas acarretam (Alarcão, 2000). Os estudantes desta fase 

demonstram dificuldades na adaptação aos métodos de trabalho do Ensino Superior e confusão 

por não obterem rendimento, mesmo nas disciplinas em que obtinham bons resultados no ensino 

secundário (Alarcão, 2000). 
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O insucesso no Ensino Superior não se deve apenas a dificuldades inteletuais, mas 

sobretudo a um conjunto de dificuldades com que os alunos se deparam ao longo do seu percurso 

académico (Enes, 1999). Segundo Pinheiro (2003) são várias as condicionantes que podem 

conduzir o estudante ao insucesso nesta fase, entre as quais: separação de entes queridos como a 

família, amigos e namorado/a, alteração do ambiente social e académico, desilusão com o curso 

escolhido, métodos de ensino desconhecidos, solidão e frustração. 

Os alunos que ingressam no Ensino Superior na primeira opção de escolha possuem níveis 

de confiança superiores e maior ajustamento académico relativamente aos ingressados na 

segunda e terceira opção (Bessa & Tavares, 2000). O tamanho da instituição, o tipo de relações 

professor/aluno, o tipo de curriculum, os métodos de ensino e a natureza da cultura estudantil são 

fatores determinantes na adaptação e no rendimento do aluno do Ensino Superior (Chickering & 

Reisser, 1993, citados por Tavares & Santiago, 2000). A personalidade e o estilo de integração 

do aluno e dos seus pares da nova instituição constituem também um fator importante na 

adaptação e na progressão do indivíduo no Ensino Superior (Taveira, 2000). 

Os alunos, na universidade, têm sucesso e progridem quando conseguem fazer a transição 

entre o secundário e o superior, ou seja, quando são capazes de se adaptar social, pessoal e 

academicamente ao novo contexto de aprendizagem (Tinto, 1993, citado por Tavares & Santiago, 

2000). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

1. Amostra 

 

Os alunos inquiridos pertencem, maioritariamente ao sexo masculino (64,4% vs 35,6% 

para o sexo feminino); a idade varia entre os 17 e os 43 anos, com uma média de 19,87 anos, um 

desvio padrão de 4,79 anos, uma moda e mediana de 18 anos. 

32 inquiridos (71,1%) mudaram de residência/localidade para vir estudar, enquanto 13 

(28,9%)  não o fizeram e a maior parte dos estudantes não frequentou outros cursos (91,1% = 41 

respostas. Os respondentes escolheram, preferencialmente, o curso que frequentam (60,0%), 

enquanto para 27,7% deles representou a 2ª opção e para 13,3% a 3ª opção; ainda assim, nunca 

pensaram em mudar de curso em 73,3% dos casos (n=33), no entanto essa possibilidade já 

ocorreu algumas vezes a 26,7% deles (n=12) e, dos que já pensaram em mudar de curso, 41,7% 

(5 alunos) evocam razões financeiras para o fazer, a mesma percentagem evoca a solidão como 

principal razão e apenas 16,7% (2 estudantes) refere a desilusão com o curso. 
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2. Caraterização do instrumento de medida utilizado 

 

Para o desenvolvimento do presente estudo elaborámos um questionário que nos fornecesse 

os dados necessários para a concretização do nosso objetivo de estudo. 

Assim, o questionário por nós formulado provém de uma junção de uma primeira parte 

referente aos dados pessoais de cada aluno, a que se seguem três questionários relacionados com 

a problemática que nos propomos estudar: “Inventário de estratégias de estudo e de 

aprendizagem” (Weinstein & Palmer, 1990, citados por Figueira, 1994), “Questionário de 

ansiedade perante os exames”, cedido pela Professora Doutora Susana Ramos e “Escala de 

ansiedade de Zung” (Ponciano, E., Serra, V. & Relvas, J., 1982). 

Seguidamente, iremos fazer uma breve descrição de cada um dos instrumentos de medida 

utilizados. 

 

2.1. Questionário biográfico 

A primeira parte do questionário pretende recolher os dados pessoais dos alunos: género, 

idade, eventual mudança de residência para vir estudar, frequência anterior de outros cursos, se 

este curso foi a primeira escolha ou não e se alguma vez colocaram a hipótese de desistir e 

porquê.  

 

2.2. “Inventário de estratégias de estudo e de aprendizagem” 

O “Inventário de estratégias de estudo e de aprendizagem” (Weinstein & Palmer, 1990, 

citados por Figueira, 1994) constitui a segunda parte do questionário. Este inventário é 

constituído por uma escala de avaliação do tipo Likert, com cinco possibilidades de resposta: a) 

nada caraterístico em mim, b) não muito caraterístico em mim, c) um pouco caraterístico em 

mim, d) bastante caraterístico em mim, e) muito caraterístico em mim, constituído por 76 

questões. Estas 76 questões agrupam-se em 10 sub-escalas/categorias/fatores: o fator 1 

(“Atitude”) avalia o interesse atribuído pelos alunos ao Ensino Superior e aos objetivos a que 

com ela se propõem alcançar; o fator 2 (“Motivação”) avalia a autodisciplina, a atenção, a 

responsabilidade e o gosto pelo trabalho com afinco; o fator 3 (“Organização do tempo”) avalia a 

capacidade de gestão, organização e aproveitamento do tempo para as tarefas escolares; o fator 4 

(“Ansiedade”) indica o grau de preocupação com a faculdade e com o seu desempenho; o fator 5 

(“Concentração”) mede a capacidade dos sujeitos direcionarem e focalizarem a sua atenção nas 

tarefas escolares; o fator 6 (“Processamento da informação”) avalia como é que os alunos criam 
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elaborações e organizações verbais e imagéticas para compreender e recordar; o fator 7 (“Seleção 

de ideias principais”) ausculta a capacidade dos alunos em retirarem a informação mais 

importante para estudos futuros; o fator 8 (“Auxiliares de estudo”) avalia a capacidade dos alunos 

em criarem auxiliares que lhes permitam reter melhor os conhecimentos; o fator 9 (“Auto-

verificação”) mede a capacidade do aluno em elaborar a revisão das matérias e de se preparar 

para aulas e avaliações e o fator 10 (“Estratégias de verificação”) avalia a capacidade dos alunos 

em utilizar as estratégias de preparação para as avaliações e estratégias de adaptação às próprias 

avaliações. 

 

2.3. “Questionário da ansiedade perante os exames” 

A terceira parte é constituída pelo “Questionário de ansiedade perante os exames”, cedido 

pela Professora Doutora Susana Ramos, que é constituído por 9 itens principais. Para o 1º item as 

opções de resposta são: 1) “Nada adequado”, 2) “Pouco adequado”, 3) “Adequado” e 4) 

“Bastante adequado”; para o 2º item as opções de resposta são: 1) “Todo o semestre/ano letivo”, 

2) “No fim das matérias lecionadas”, 3) “Uns dias antes dos exames” e 4) “Outra situação”; no 3º 

item temos como opções: “Nada à vontade”, “Pouco à vontade”, “À vontade” e “Bastante à 

vontade”; para o 4º, 5º e 6º item as opções de resposta são: “Nunca”, “Raramente”, 

“Normalmente” e “Frequentemente”; já para os itens 7 e 8 as opções são: “Não interfere pois 

nunca estou ansioso (a)”, “Ansiedade diminui”, “Aumenta de qualquer forma” e “Bloqueio”; no 

item 9 as opções são “Sim” e “Não”.  

 

2.4. “Escala de ansiedade de Zung”  

A “Escala de ansiedade de Zung” (Ponciano, E., Serra, V. & Relvas, J., 1982) constitui a 

quarta parte do questionário, sendo composta por 20 questões com opções de resposta: 

“Nenhumas ou raras vezes”, “Algumas vezes”, “Uma boa parte do tempo” e “A maior parte ou a 

totalidade do tempo” 

 

RESULTADOS 

 

Seguidamente procedemos à apresentação dos resultados de cada parte do questionário. 

1. “Questionário de ansiedade perante os exames” 

• Os alunos, relativamente às suas necessidades, consideram que o seu método de estudo é 

“pouco adequado” em 26,7% dos casos, “adequado” em 64,4% e “bastante adequado” em 8,9% 

das situações. 
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• Relativamente à frequência de estudo, 24,4% dos estudantes refere estudar “todo o 

semestre/ano letivo”, 22,2 % “no fim das matérias lecionadas”, 48,9% “uns dias antes dos 

exames” e 4,4% referem estudar em “outras situações”. 

• Quanto às diversas modalidades de avaliação, verificámos: numa oral, 40,0% dos 

inquiridos sentem-se “nada à vontade”, 44,4% sentem-se “pouco à vontade” e apenas 15,6% dos 

alunos se sentem “à vontade” para a sua realização; para fazer uma discussão de trabalho, 4,4% 

dos alunos sentem-se “nada à vontade”, 53,3% sentem-se “pouco à vontade”, 37,8% sentem-se 

“à vontade” e apenas 4,4% dos alunos se sentem “bastante à vontade”; para fazer um exame 

escrito, 26,7% dos alunos sentem-se “pouco à vontade”, 60,0% sentem-se “à vontade” e 13,3% 

sentem-se “bastante à vontade”; numa oral, 2,2% dos alunos dizem “nunca” se ter sentido 

ansiosos, 15,6% referem que “raramente” se sentem ansiosos, 40,0% dizem que “normalmente” 

se sentem ansiosos e 42,2% admitem que se sentem “frequentemente” ansiosos neste tipo de 

avaliação; no que refere aos exames escritos, 8,9% dos inquiridos dizem “nunca” se terem 

sentido ansiosos, 31,1% responderam que “raramente” se sentiram ansiosos, 48,9% 

“normalmente” sentem-se ansiosos e 11,1% referem sentirem-se “frequentemente” ansiosos; 

relativamente à apresentação de trabalhos, 20,0% dos sujeitos dizem “raramente” sentir-se 

ansiosos, 55,6% sentem-se “normalmente” ansiosos e 24,4% referem sentir-se “frequentemente” 

ansiosos em apresentações. 

• A ansiedade perante as avaliações “nunca” depende do professor para 13,3% dos alunos, 

para 26,7% dos inquiridos o professor “raramente” influencia na ansiedade; já para 51,1% dos 

alunos o professor “normalmente” influencia na ansiedade e para 8,9% destes o professor 

“frequentemente” influencia na sua ansiedade. A matriz da disciplina “nunca” influencia a 

ansiedade perante as avaliações em 6,7% dos casos, enquanto para 31,1% dos alunos “raramente” 

influencia; para 53,3% dos inquiridos a matriz da disciplina “normalmente” influencia na 

ansiedade perante as avaliações e 8,9% dos alunos referem que este factor “frequentemente” 

influencia na sua ansiedade. 

• A ansiedade dos alunos perante a avaliação “nunca” depende do tempo que tiveram para 

estudar em 11,1% dos casos, “raramente” depende do tempo de estudo em 26,7% das situações; 

já em 44,4% dos casos o tempo de estudo “normalmente” influencia a ansiedade e 17,8% dos 

alunos “frequentemente” vê a sua ansiedade perante as avaliações dependente do tempo de 

estudo. A ansiedade dos alunos perante a avaliação “nunca” depende do tempo que tiveram à 

espera do exame em 15,6% dos casos e “raramente” depende do tempo de espera para o exame 

em 40,0% das situações; já em 35,6% dos casos o tempo de espera “normalmente” influencia a 

ansiedade e 8,9% dos alunos “frequentemente” vê a sua ansiedade perante as avaliações 

dependentes do tempo de espera. 
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• 13,3% dos alunos “nunca” se sente influenciado na sua ansiedade perante as avaliações 

pelo tipo de avaliação, enquanto que 28,9% dos inquiridos referem que “raramente” o tipo de 

avaliação influencia a ansiedade perante as avaliações; já 35,6% dos alunos consideram que a sua 

ansiedade perante as avaliações “normalmente” depende do tipo de avaliação e 22,2% verifica 

essa situação “frequentemente”.  

• Antes de ingressar no Ensino Superior, 46,7% dos alunos “nunca” tinham feito uma oral, 

35,6% “raramente” haviam feito uma oral, 15,6% “normalmente” realizavam avaliações orais e 

apenas 2,2% responderam realizar orais “frequentemente”. Até ingressarem no Ensino Superior, 

apenas 2,2% dos alunos “nunca” tinham realizado uma discussão de trabalho, 33,3% dos alunos 

“raramente” realizavam discussões de trabalhos, 48,9% “normalmente” realizavam discussões de 

trabalhos e 15,6% deles efetuavam discussões de trabalhos “frequentemente”. 

• Relativamente às apresentações, e considerando o número de alunos que assistem, como 

fator indutor de ansiedade, 8,9% dos inquiridos referem “não interferir pois nunca estão ansiosos 

(as)”, a “ansiedade diminui” em 11,1% deles, “aumenta de qualquer forma” em 73,3%, enquanto 

6,7% admitem mesmo “bloquear”. Nas apresentações, e considerando o número de professores 

que assistem, como fator indutor de ansiedade, 4,4% dos alunos referem “não interferir pois 

nunca estão ansiosos (as)”, 8,9% sentem que a sua “ansiedade diminui”, 82,2% referem que a 

“ansiedade aumenta de qualquer forma” e 4,4% admitem “bloquear”. 

• O fato de conhecerem antecipadamente o tipo de avaliação num exame “não interfere” na 

ansiedade para 15,6% dos alunos, pois estes referem “nunca estarem ansiosos (as)”; já para 

73,3% dos alunos o fato de conhecerem antecipadamente o tipo de avaliação “diminui a 

ansiedade” e para 11,1% esta “aumenta de qualquer forma”, sendo de referir que nenhum dos 

alunos escolheu a opção de resposta “bloqueio”. 

Para os alunos já terem tido uma má experiência naquela disciplina ou com aquele 

professor, “não interfere na ansiedade” sentida num exame para 11,1% dos inquiridos, pois estes 

referem “nunca estarem ansiosos (as)”; já para 86,7% a “ansiedade aumenta de qualquer forma” e 

2,2% referem mesmo “bloquear”, sendo de salientar que nenhum dos sujeitos selecionou a 

categoria de resposta “ansiedade diminui”.  

• O fato de estarem muito tempo à espera “não interfere” na ansiedade sentida num exame 

por 20,0% dos alunos pois estes referem “nunca estarem ansiosos (as)”; já para 6,7% dos 

inquiridos a “ansiedade diminui”, ao contrário dos 73,3% em que a “ansiedade aumenta de 

qualquer forma” e, mais uma vez, nenhum dos inquiridos escolheu a opção de resposta 

“bloqueio”.    

Por ser a primeira vez que os alunos fazem exame com determinado professor ou a 

determinada disciplina “não interfere” na ansiedade para 26,7% destes pois “nunca estão 
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ansiosos (as)”, para 4,4% a “ansiedade diminui” e para 68,9% dos inquiridos a “ansiedade 

aumenta de qualquer forma”., não havendo também respostas na opção “bloqueio”. 

• Se os alunos souberem antecipadamente que o exame é de resposta de escolha múltipla 

“não interfere na ansiedade” de 20,0% deles, pois “nunca estão ansiosos (as)”; já para 53,3% a 

“ansiedade diminui”, enquanto para 26,7% a ansiedade “aumenta de qualquer forma”, sendo de 

salientar que nenhum dos alunos escolheu a opção de resposta “bloqueio”. Saber 

antecipadamente que o exame é de resposta de desenvolvimento “não interfere na ansiedade” de 

20,0% deles uma vez que “nunca estão ansiosos (as)”; já para 24,4% a “ansiedade diminui”, 

enquanto para 53,3% a “ansiedade aumenta de qualquer forma” e 2,2% admitem mesmo 

“bloquear”. Quando os alunos sabem antecipadamente que o exame é de resposta curta “não 

interfere” na ansiedade de 22,2% deles, pois “nunca estão ansiosos (as)”; já para 55,6% a 

“ansiedade diminui”, enquanto para 20,0% a “ansiedade aumenta de qualquer forma” e 2,2% 

admitem mesmo “bloquear”. 

• 57,8% dos alunos referem que a ansiedade aumenta quando a disciplina exige mais 

trabalho, enquanto os restantes 42,2% não admitem um incremento da ansiedade devido a esse 

fator. O fato da disciplina ser mais difícil leva a que 64,4% dos alunos se sintam mais ansiosos, 

enquanto para os restantes 35,6 % essa dificuldade não se reflete num aumento da ansiedade. 

 

2.“Escala de ansiedade de Zung” (Ponciano, E., Serra, V. & Relvas, J., 1982) 

• Perante os exames, 20,0% dos alunos inquiridos afirmam que “nunca ou raramente” se 

sentem mais nervoso ou ansioso do que o costume, 53,3% afirmam que os exames lhes aumenta 

o nervosismo e ansiedade “algumas vezes” e 26,7% dizem que isso lhe acontece “uma boa parte 

do tempo”. 

• 48,9% dos alunos referem que, perante os exames, “nenhuma ou raras vezes”  se sentem 

com medo sem razão nenhuma para isso; já 40,0% admitem que “algumas vezes” os exames lhe 

causam medo sem que haja razão para isso e 11,1% dos inquiridos referem mesmo que tal 

acontece “uma boa parte do tempo”.   

• 62,2% dos alunos referem que, perante os exames, “nenhuma ou raras vezes”  se sentem 

perturbados ou em pânico; já 33,3% admitem que “algumas vezes” os exames lhe causam 

perturbação ou pânico e 4,4% dizem ainda que isso lhe sucede “uma boa parte do tempo”. 

• Devido aos exames, 71,1% dos alunos referem que “nenhuma ou raras vezes” se sentem 

como se estivessem para “rebentar”, 26,7% dizem que “algumas vezes”, perante os exames, se 

sentem como se estivessem para “rebentar” e 2,2% dos alunos referem que isso lhe sucede “uma 

boa parte do tempo”.  



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 02.03.2014 

 

Nuno Miguel Parreiral dos Santos Couceiro, Susana Isabel 
Vicente Ramos 

22 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

• Em exames, 26,7% dos alunos referem que “nenhuma ou raras vezes” sentem que tudo 

corre bem e que nada de mal acontecerá; já 33,3% referem ter essa sensação “algumas vezes”, 

outros 33,3% referem ter esse sentimento “uma boa parte do tempo” e apenas 6,7% referem que 

isso lhe acontece a “maior parte ou a totalidade do tempo”. 

• Quanto a manifestações sintomáticas face aos exames, verificámos que 44,4% dos 

inquiridos dizem que “nenhuma ou raras vezes” sentem os braços e as pernas a tremer, outros 

44,4% admitem que isso lhe acontece “algumas vezes”, 8,9% dizem que isso lhes sucede “uma 

boa parte do tempo” e só 2,2% referem que o sentem “a maior parte ou a totalidade do tempo”. 

62,2% dos alunos afirmam “nenhuma ou raras vezes” terem dores de cabeça, do pescoço e das 

costas que incomodam, 28,9% deles referem que isso lhes acontece “algumas vezes” e 8,9% 

admitem mesmo que lhes acontece “uma boa parte do tempo”. Perante os exames, 66,7% dos 

inquiridos consideram que “nenhuma ou raras vezes” se sentem fracos e ficam facilmente 

cansados, isso sucede a 24,4% deles “algumas vezes” e “uma boa parte do tempo” a 8,9% dos 

alunos. 37,8% dos alunos “nenhuma ou raras vezes” sentem o coração a bater depressa demais, 

51,1% referem que tal acontece “algumas vezes” e 11,1% “uma boa parte do tempo”. Face aos 

exames, 91,1% dos sujeitos “nenhuma ou raras vezes” têm crises de tonturas que incomodam, 

6,7% dos inquiridos afirmam ter crises de tonturas “algumas vezes” e 2,2% referem que isso 

acontece “uma boa parte do tempo”. Por causa dos exames, 95,6% dos alunos afirmam que 

“nenhuma ou raras vezes” têm crises de desmaio ou a sensação de que vão desmaiar, isso sucede 

“algumas vezes” em 2,2% dos casos e “uma boa parte do tempo” em outros 2,2%. 4,4% dos 

inquiridos afirmam que “nenhuma ou raras vezes” podem inspirar e expirar com facilidade, 6,7% 

afirmam “algumas vezes” inspirar e expirar com facilidade; já 44,4% dizem poder fazê-lo com 

facilidade “uma boa parte do tempo” e outros 44,4% dizem fazê-lo com facilidade “a maior parte 

do tempo ou a totalidade do tempo”. Perante os exames, 91,1% dos alunos dizem “nenhuma ou 

raras vezes” sentir os dedos das mãos e dos pés entorpecidos e com picadas, 4,4% referem ter 

essa sensação “algumas vezes” e 4,4% referem que isso lhe acontece “a maior parte ou a 

totalidade do tempo”, não havendo respostas na opção “uma boa parte do tempo”. Em exames, 

77,8% dos respondentes “nenhuma ou raras vezes” costumam ter dores de estômago ou más 

digestões; já 11,1% deles referem que essa situação lhe ocorre “algumas vezes”, 8,9% dizem que 

tal lhes sucede “uma boa parte do tempo” e 2,2% dizem ter esse problema “a maior parte ou a 

totalidade do tempo”. Devido aos exames, 35,6% dos alunos afirmam que “nenhuma ou raras 

vezes” têm de esvaziar a bexiga com frequência, 48,9% afirmam ter de o fazer “algumas vezes”, 

13,3% “uma boa parte do tempo” e 2,2% “a maior parte ou a totalidade do tempo”. Em exames, 

46,7% dos inquiridos referem que “nenhuma ou raras vezes” têm as mãos habitualmente secas e 

quentes, 24,4% referem verificar essa situação “algumas vezes”, outros 24,4% “uma boa parte do 

tempo” e 4,4% “a maior parte do tempo ou a totalidade do tempo”. Em exames, 42,2% dos 

alunos afirmam “nenhuma ou raras vezes” ficarem com a face quente e corada, 37,8% referem 
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que isso lhe sucede “algumas vezes”, 15,6% dizem que lhe acontece “uma boa parte do tempo” e 

4,4% admitem que lhe acontece “a maior parte ou a totalidade do tempo”. 

Terminamos afirmando que nos itens “sinto o meu coração a bater depressa demais”, 

“tenho crises de tonturas que me incomodam” e “tenho crises de desmaio ou a sensação que vou 

desmaiar” a opção de resposta “a maior parte ou a totalidade do tempo” não foi escolhida por 

nenhum dos inquiridos. 

• Devemos referir que para os itens “sinto-me mais nervoso(a) e ansioso(a) do que o 

costume”, “sinto-me com medo sem razão nenhuma para isso”, “sinto-me facilmente perturbado 

ou em pânico”, “sinto-me como se estivesse para rebentar”, “tenho dores de cabeça, do pescoço e 

das costas que me incomodam” e “sinto-me fraco(a) e fico facilmente cansado(a)” a opção de 

resposta “a maior parte ou a totalidade do tempo” não foi selecionada por nenhum dos 

respondentes. 

• Em exame, 15,6% dos alunos “nenhuma ou raras vezes” se sentem calmos e com 

facilidade de se sentarem e ficarem sossegados, 37,8% deles referem consegui-lo “algumas 

vezes”, 40,0% dizem consegui-lo “uma boa parte do tempo” e 6,7% “a maior parte ou a 

totalidade do tempo”.   

• Perante os exames, 11,1% dos sujeitos dizem “nenhuma ou raras vezes” adormecer 

facilmente e obter um bom descanso durante a noite; já 28,9% referem consegui-lo apenas 

“algumas vezes”, 31,1% dizem consegui-lo “uma boa parte do tempo” e 28,9% referem 

consegui-lo “a maior parte ou a totalidade do tempo”. Em exames, 77,8% dos alunos dizem 

“nenhuma ou raras vezes” terem pesadelos, 17,8% dizem terem pesadelos “algumas vezes”, 2,2% 

“uma boa parte do tempo” e outros 2,2% “a maior parte ou a totalidade do tempo”. 

 

3. “Inventário de estratégias de estudo e de aprendizagem” (Weinstein & Palmer, 1990, 

citados por Figueira, 1994) 

• Relativamente à categoria “Atitude”, que indica o interesse atribuído à faculdade e aos 

objetivos a que com ela se propõem alcançar, numa escala de 8 a 40 valores, o mínimo da 

pontuação alcançada foi de 18 valores e o máximo foi 40 valores, apresentando uma mediana de 

33 valores, uma moda de 33 valores e um desvio padrão de 4,30 valores. Em média, os alunos 

obtiveram uma pontuação de 33,1 valores. 

• No que diz respeito à categoria “Motivação”, que avalia a autodisciplina, a atenção, a 

responsabilidade e o gosto pelo trabalho com afinco, os alunos obtiveram, numa escala de 8 a 40 

valores, um mínimo de 19 valores, um máximo de 37 valores, uma mediana de 28 valores, uma 

moda de 27 valores e um desvio padrão de 4,60 valores. Em média, os sujeitos obtiveram uma 

pontuação de 28,2 valores nesta categoria. 
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• Na categoria referente à “Organização do tempo”, que avalia a capacidade de gestão, 

organização e aproveitamento do tempo para as tarefas escolares, e que consiste numa escala que 

varia de 7 a 35 valores, os inquiridos obtiveram um mínimo de 13 valores e um máximo de 33 

valores, uma mediana de 22 valores, uma moda de 17 valores e um desvio padrão de 5,60 

valores. Em média, os alunos obtiveram uma pontuação de 22,5 valores. 

• Na categoria “Ansiedade”, que indica o grau de preocupação com a faculdade e com o 

seu desempenho e que compreende uma escala entre os 8 e os 40 valores, os inquiridos 

obtiveram um mínimo de 16 valores, um máximo de 35 valores, uma mediana de 26 valores, uma 

moda de 25 valores e um desvio padrão de 4,90; obtiveram, ainda, uma pontuação média de 26,9 

valores. 

• Relativamente à categoria “Concentração”, que mede a capacidade dos sujeitos 

direcionarem e focalizarem a sua atenção nas tarefas escolares e que é analisada numa escala de 8 

a 40 valores, os alunos obtiveram um mínimo de 16 valores, um máximo de 38 valores, uma 

mediana de 27 valores, uma moda de 26 valores e um desvio padrão de 5,00 valores. Em média, 

os alunos obtiveram uma pontuação de 27 valores. 

• Na categoria “Processamento da informação”, que contempla a utilização de elaboração 

imagética e verbal para compreender e recordar, os inquiridos obtiveram, nesta categoria, que é 

avaliada numa escala de 8 a 40 valores, um mínimo de 17 valores, um máximo de 38 valores, 

uma mediana de 27 valores, uma moda de 27 valores e um desvio padrão de 4,60 valores; 

obtiveram, ainda, um valor médio de 27 valores. 

• Relativamente à categoria “Seleção de ideias principais”, que sonda a capacidade dos 

alunos em retirarem a informação mais importante para estudos futuros, e que é medida numa 

escala de 5 a 25 valores, os inquiridos obtiveram um mínimo de 11 valores e um máximo de 25 

valores, uma mediana de 18 valores, uma moda de 16 valores e um desvio padrão de 2,70 

valores. A média obtida pelos inquiridos foi de 18 valores.  

• A categoria referente aos “Auxiliares de estudo”, que avalia a capacidade dos alunos em 

criarem auxiliares que lhes permitam melhor reter os conhecimentos, é medida numa escala de 8 

a 40 valores. Os respondentes obtiveram, nesta categoria, um mínimo de 18 valores, um máximo 

de 35 valores, uma mediana de 26 valores, uma moda de 25 valores e um desvio padrão de 3,90 

valores. Em média, os alunos obtiveram 25,9 valores. 

• Em relação à categoria “Auto-Verificação”, que mede a capacidade do aluno em elaborar 

a revisão das matérias e de se preparar para aulas e avaliações, e que é avaliada numa escala de 8 

a 40 valores, os alunos obtiveram um mínimo de 17 valores, um máximo de 35 valores, uma 

mediana de 27 valores, uma moda de 27 valores e um desvio padrão de 4,40 valores, sendo o 

valor médio alcançado de 26,1 valores. 
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• Relativamente à categoria “Estratégias de verificação”, que avalia a capacidade dos 

alunos em utilizar as estratégias de preparação para as avaliações e estratégias de adaptação às 

próprias avaliações, e que é medida numa escala de 8 a 40 valores, os inquiridos obtiveram um 

mínimo de 18 valores, um máximo de 37 valores, uma mediana de 29 valores, uma moda de 28 

valores e um desvio padrão de 4,70 valores; a média foi de 28,5 valores. 

 

4. Total do inventário 

No que concerne à totalidade do inventário, a amostra analisada situou-se entre os 204 

valores de valor mínimo e os 330 valores de valor máximo. Os alunos obtiveram uma mediana de 

258 valores e o valor mais vezes verificado foi os 252 valores (moda), a média alcançada foi de 

263 valores, com um desvio padrão de 30,7 valores.  

Finalmente, procedemos através do Alpha de Cronbach, ao cálculo da consistência interna 

de cada um dos fatores, assim como do total do inventário: onossos valores são bastante 

aproximados aos obtidos pela autora, sendo todos superiores a 0,70 com excepção para o factor 8 

(α = 0,68). Relativamente ao total do inventário, o valor de Alpha de Cronbach obtido é de 0,94, 

o que indica que este instrumento de medida tem uma boa consistência interna, uma vez que é 

superior a 0,90.  

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

1. Análise dos resultados obtidos no “Questionário de ansiedade perante os exames” 

 

Depois de analisar as respostas dadas pelos alunos, podemos concluir que a maioria dos 

respondentes julga utilizar um método de estudo adequado, o que nos sugere que os resultados 

alcançados satisfazem as suas pretensões. Estes resultados podem ser explicados por uma boa 

adaptação destes alunos ao Ensino Superior, que deverá acontecer de forma mais rápida e eficaz 

pela especificidade dos cursos em questão. Segundo Tinto (1993, citado por Tavares & Santiago, 

2000), os alunos universitários obtêm sucesso e conseguem progredir quando conseguem efetuar 

uma transição eficaz entre o Ensino Secundário e o Ensino Superior, ou seja, quando se 

conseguem adaptar social, pessoal e academicamente ao novo contexto de aprendizagem. 

A ansiedade na avaliação sentida pelos inquiridos varia conforme o tipo de avaliação: os 

alunos preferem exames com respostas do tipo escolha múltipla ou resposta curta a exames do 

tipo resposta de desenvolvimento. Na nossa opinião esta realidade pode dever-se a um conjunto 

de fatores: relativamente aos exames do tipo escolha múltipla, os alunos parecem preferi-las 
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porque a resposta está presente na própria pergunta, pois mesmo que não saibam a resposta 

podem sempre acertá-la da mesma forma que outros que a saibam; além disso, pode tornar-se 

mais fácil copiar por colegas do lado. Relativamente às respostas de desenvolvimento, os alunos 

parecem temê-las por não apresentarem as vantagens que a resposta de escolha múltipla 

apresenta e ainda porque muitos alunos demonstram dificuldades em expressar as suas ideias e 

podem, muitas vezes, deter o conhecimento sem no entanto o conseguir expressar, prejudicando 

desta forma o seu aproveitamento. Quanto aos exames de resposta curta, que estabelecem a 

ligação entre os dois tipos mencionados anteriormente, reunindo caraterísticas de um e de outro 

tipo e, por isso, situando-se entre estes também nas preferências dos alunos. 

Os alunos demonstraram sentirem-se pouco à vontade em orais e em discussões de 

trabalhos e à vontade em exames, o que se deve, quanto a nós, ao tipo de avaliação a que os 

alunos foram habituados no Ensino Secundário, no qual a avaliação é feita, sobretudo, à base de 

exames escritos e raramente se efetuam orais ou discussões de trabalhos como se pode concluir 

neste mesmo questionário. Foram raros os alunos que participaram em orais e apenas cerca de 

metade participaram em discussões de trabalhos. A pouca à vontade demonstrada pelos alunos 

quando confrontados com novos tipos de avaliação vai de encontro aos novos desafios de índole 

académica encontrados pelos alunos de 1º ano (Baker, McNeil & Siryk, 1985; Gonçalves & 

Cruz, 1988; Soares, 1998,  todos citados por André, 2004). 

Quando estão para ser avaliados, seja através de uma oral, de um exame ou de uma 

apresentação de trabalhos, os alunos inquiridos sentem-se mais ansiosos. Sabemos que a 

ansiedade perante as avaliações é uma caraterística normal dos alunos, pois segundo os trabalhos 

de Cruz (1988a) o processo de avaliação do aluno, quer seja sob a forma de exames ou de 

trabalhos, desperta neste uma ansiedade relativa à avaliação. No entanto, a ansiedade manifesta-

se menos nos exames do que nas orais e nas apresentações de trabalhos. Quanto a nós, a maior 

ansiedade sentida nas orais e discussões de trabalhos vai de encontro ao referido anteriormente, 

ou seja, aos novos tipos de avaliações, que por serem novas causam maior ansiedade. A 

ansiedade escolar é, normalmente, associada aos exames, embora não se restrinja a esses 

acontecimentos (Pereira, 1991).  

Está amplamente estudado que as avaliações provocam ansiedade não apenas no momento 

da sua realização, mas também durante a sua preparação (Covington, 1985), sendo esta ansiedade 

desenvolvida pelo medo da mudança e responsável por um grande número de fracassos que não 

se explicam pela falta de inteligência nem pela carência de zelo por parte do aluno (Le Gall, 

1978). 

Para os alunos inquiridos, a ansiedade que sentem nas avaliações é influenciada pelo 

professor e pela matriz da disciplina. Pensamos que a ansiedade provocada por uma disciplina ou 

professor em particular se deve a experiências negativas vividas ao longo da carreira de 

estudante, sejam causadas por baixos resultados obtidos no passado àquela disciplina, que pode 
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induzir desânimo aprendido (Peterson  & Seligman, 1984, citados por Pereira, 1991), ou 

causadas por um mau relacionamento com o professor, derivado de acontecimentos passados ou 

por ansiedade sentida pelo próprio acerca do sucesso dos seus alunos, que depois é transmitida 

aos alunos (Le Gall, 1978).  

A ansiedade dos alunos perante os exames parece aumentar se a disciplina é mais 

trabalhosa e sobretudo se é mais difícil. O aluno, ao considerar a disciplina como trabalhosa ou 

difícil, terá que balancear negativamente as suas capacidades relativamente ao trabalho com que 

se depara. Estes resultados vão de encontro à opinião de Cruz (1988b) que refere que a ansiedade 

nos exames é um processo transacional medido cognitivamente constituído por três 

componentes: “transacções entre as exigências ambientais e os recursos pessoais; processo de 

avaliação cognitiva e processamento de informação; processo de confronto e comportamentos 

que permitem ao indivíduo lidar com as situações”(s.p.).  

 

2. Análise dos resultados obtidos na “Escala de ansiedade de Zung” 

 

A “Escala de ansiedade de Zung” (Ponciano, E., Serra, V. & Relvas, J., 1982) engloba 

diversos sintomas fisiológicos e psicológicos, que revelam ansiedade, se os alunos os 

identificarem como caraterísticas suas; por outro lado possui também aspetos fisiológicos e 

psicológicos, que revelam ausência de ansiedade se os alunos se identificarem com eles. 

No que concerne aos resultados obtidos nesta parte do questionário podemos afirmar que, 

na esmagadora maioria, os estudantes por nós inquiridos apresentam um baixo índice de 

ansiedade, uma vez que se identificam muito pouco com os aspetos que denunciam ansiedade e, 

pelo contrário, identificam-se bastante com os aspetos que revelam uma ausência de ansiedade. 

O sucesso escolar, por sua vez, impedirá que se verifique um fenómeno ansiógeno causado 

pelo insucesso, no qual a auto-avaliação negativa efetuada por um indivíduo gera mais ansiedade 

e esta, por sua vez, vai reforçar os comportamentos negativos que conduziram o sujeito ao 

insucesso (Pereira, 1991). Assim, e resumindo, uma integração eficaz e precoce conduz ao 

sucesso escolar e este, por sua vez, leva à inibição da ansiedade. 

Outro aspeto que nos parece contribuir significativamente para os baixos níveis de 

ansiedade registados é o fato da amostra em questão ser constituída maioritariamente (cerca de 

dois terços) por alunos do sexo masculino, sexo este que, segundo Veiga (1982, citado por 

Neves, 1999), em meio estudantil, apresenta menores níveis de ansiedade relativamente ao sexo 

feminino.  
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3. Análise dos resultados obtidos no “Inventário de estratégias de estudo e de 

aprendizagem” 

 

• Relativamente a este questionário iremos efetuar a análise por fator. 

Assim, o Fator 1, “Atitude”, é analisado numa escala de 8 a 40 valores e pretende avaliar o 

interesse atribuído pelos alunos à faculdade e aos objetivos a que com ela se propõem alcançar. O 

Fator 2, “Motivação”, é também analisado numa escala de 8 a 40 valores e pretende avaliar a 

autodisciplina, a atenção, a responsabilidade e o gosto pelo trabalho com afinco. Na nossa 

opinião, estes duas categorias têm bastantes fatores associados e, portanto, iremos analisá-las em 

conjunto. Os inquiridos apresentam um valor médio de 33,1 valores na categoria “Atitude”, o que 

nos indica que estes demonstram um elevado interesse e atribuem bastante importância à 

Faculdade. No que diz respeito à categoria “Motivação”, os alunos apresentam um valor médio 

de 28,2 valores, e, à semelhança da categoria anterior, os respondentes apresentam bons índices 

motivacionais.  

Na nossa opinião, estes resultados estão estreitamente ligados ao fato de, para a maioria dos 

alunos (60%), o curso que frequentam ter constituído a sua primeira escolha. Alarcão (2000) 

refere que os desajustes entre o curso pretendido e o curso em que entraram afetam diretamente a 

motivação dos alunos. Taveira (2000) refere ainda que a capacidade que a nova instituição 

apresenta para corresponder às expetativas dos alunos relativas ao Ensino Superior estará na base 

da satisfação e motivação relativas ao novo ambiente. Também Bessa & Tavares (2000) referem 

que os alunos que ingressam no Ensino Superior na sua primeira opção possuem níveis de 

confiança superiores aos ingressados na segunda e terceira opção. Ainda a sustentar a nossa 

opinião está o fato de 73,3% dos inquiridos terem respondido “nunca” terem pensado em mudar 

de curso e dos 26,7% que admitiram ter pensado nessa possibilidade “algumas vezes”, cerca de 

83,3% apresentaram a solidão e as dificuldades financeiras como motivo e apenas 16,7% 

apresentaram a desilusão com o curso como razão para ter pensado nessa possibilidade. 

• No que diz respeito ao Fator 3, 2Organização do tempo”, é analisado numa escala de 7 a 

35 valores e pretende avaliar a capacidade de gestão, organização e aproveitamento do tempo 

para as tarefas escolares. Os alunos questionados apresentam um valor médio de 22,5 valores 

nesta categoria, o que traduz uma capacidade média de organização do tempo; no entanto, se 

compararmos esta categoria com as duas anteriores, verificamos um decréscimo nos valores 

alcançados pelos alunos que, quanto a nós, se pode dever às mudanças nos métodos de trabalho 

que o aluno enfrenta na transição do Ensino Secundário para o Ensino Superior, nomeadamente a 

nível do ritmo de trabalho. Gonçalves (2000) refere que, nesta fase, os estudantes além de se 

depararem com uma diferença de grau de exigência relativamente ao Ensino Secundário ainda 
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são confrontados com um conjunto de desafios, entre eles, desafios académicos nos quais os 

alunos enfrentam novos ritmos de trabalho. Também Alarcão (2000) refere que os estudantes 

desta fase revelam dificuldades na adaptação aos métodos de trabalho do Ensino Superior. 

• Relativamente ao Fator 4, “Ansiedade”, é analisado numa escala de 8 a 40 valores e 

pretende avaliar o grau de preocupação com a faculdade e com o seu desempenho. Os inquiridos 

apresentam um valor médio de 26,9 valores, o que representa que os alunos apresentam níveis de 

ansiedade algo significativos. Os resultados obtidos nesta categoria parecem apresentar uma 

ligeira contradição com os resultados obtidos através da análise ao “Questionário da ansiedade 

perante os exames”. Quanto a nós, a explicação para esta contradição pode residir na baixa 

fiabilidade desta categoria, uma vez que é a que apresenta o valor Alpha mais baixo, perto do 

inaceitável, e a maior diferença negativa relativamente ao Alpha obtido pelo autor. Assim, os 

resultados obtidos nesta categoria poderão não representar corretamente as caraterísticas dos 

alunos inquiridos. 

O Fator 5, “Concentração”, é analisado numa escala de 8 a 40 valores e pretende avaliar a 

capacidade dos sujeitos em direcionarem e focalizarem a sua atenção nas tarefas escolares. Os 

alunos apresentaram um valor médio de 27 valores, o que nos indica que estes conseguem 

concentrar-se satisfatoriamente nas tarefas escolares. Na nossa opinião este resultado é um pouco 

inesperado, atendendo à irreverência dos alunos em questão e ao fato de, muitas vezes, os alunos 

se apresentarem com uma postura de desfrute desse mesmo ano, premiando assim o feito 

acabado de conseguir, a entrada no Ensino Superior. Soares (2000) refere que esta fase constitui, 

para os alunos, uma última oportunidade de experimentação antes de assumirem as 

responsabilidades futuras a nível profissional, familiar e social. Por outro lado, esta caraterística 

demonstrada pelos alunos pode ter uma relação com a conjuntura atual, na qual as oportunidades 

de emprego escasseiam e a competitividade é cada vez mais feroz e onde há cada vez menos 

espaço para falhas ou percas de tempo a entrar no mercado de trabalho. Este resultado pode, 

portanto, apresentar-se como um indicador de mudança na postura dos alunos causada pela 

perceção das dificuldades que lhes esperam no futuro.  

• O Fator 6, “Processamento da informação”, é analisado numa escala de 8 a 40 valores e 

pretende avaliar com que eficácia os alunos criam elaborações e organizações verbais e 

imagéticas para compreender e recordar. Os alunos obtiveram, nesta categoria, um valor médio 

de 27 valores, o que nos indica que estes conseguem satisfatoriamente organizar o seu estudo 

dando-lhe significância, o que lhes permitirá ainda uma melhor memorização. Não encontrámos, 

na bibliografia consultada, nenhuma explicação para que estes estudantes obtivessem este 

resultado. 

• O Fator 7, “Seleção de ideias principais”, é analisado numa escala de 5 a 25 valores e 

pretende avaliar a capacidade dos alunos em retirarem a informação mais importante para 
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estudos futuros. Os inquiridos obtiveram um valor médio de 18 valores, o que nos indica que 

estes possuem uma boa capacidade para selecionar a informação mais importante quando estão a 

estudar, otimizando desta forma o seu estudo. Não encontrámos, nos autores pesquisados, uma 

explicação para este resultado. Na nossa opinião, esta capacidade demonstrada pelos inquiridos 

pode ter uma conexão com o tipo de relacionamento dos alunos entre si, pois as boas relações 

entre os alunos e o espírito de camaradagem promovem a transmissão de conhecimentos dos 

alunos mais antigos para os recém chegados. Nesta transmissão, verificamos muitas vezes, a 

partilha de informações acerca das disciplinas e dos professores, assim como das matérias mais 

importantes que costumam figurar nas avaliações ano após ano. A transmissão dos enunciados de 

avaliações de anos anteriores, que em muitos casos se assemelham ou se repetem nos anos 

seguintes, também é para nós uma explicação para os resultados obtidos, assim como a 

transmissão de resumos de ano para ano com melhoramentos sucessivos visando a aproximação 

ao que é costume ser perguntado nas avaliações parece-nos ser também um fator de grande 

importância.  

• O Fator 8, “Auxiliares de estudo”, é analisado numa escala de 8 a 40 valores e pretende 

avaliar a capacidade dos alunos em criarem auxiliares que lhes permitam melhor reter os 

conhecimentos. Os respondentes obtiveram um valor médio de 25,9 valores, o que nos indica que 

estes possuem uma capacidade satisfatória para recorrerem a técnicas de suporte ou materiais que 

lhes permitam tornar mais eficaz a sua aprendizagem. À semelhança dos anteriores, este 

resultado não encontra uma sustentação na nossa pesquisa bibliográfica. Na nossa opinião, os 

respondentes obtiveram uma classificação satisfatória na utilização de auxiliares de estudo pois já 

desenvolveram, ao longo dos vários anos de estudo anteriores, o conhecimento de si próprios 

enquanto estudantes assim como das estratégias pessoais que se revelam mais eficazes na 

aquisição de novos conhecimentos.  

• O Fator 9, “Auto-verificação”, é analisado numa escala de 8 a 40 valores e pretende 

avaliar a capacidade do aluno em elaborar a revisão das matérias e de se preparar para aulas e 

avaliações. No que diz respeito a esta categoria, os alunos obtiveram um valor médio de 26,1 

valores o que nos indica que os inquiridos conhecem satisfatoriamente a importância das revisões 

e auto-avaliações como forma de monitorizar o seu conhecimento. Apesar de não termos 

encontrado na bibliografia uma justificação para este resultado, pensamos que o estudo em grupo 

que muitas vezes se verifica entre os alunos, principalmente aqueles que residem com colegas, 

funciona como uma ferramenta importante na preparação para as avaliações, uma vez que os 

alunos podem confrontar ideias e descobrir lacunas no seu estudo. 

• O Fator 10, “Estratégias de verificação”, é analisado numa escala de 8 a 40 valores e 

pretende avaliar a capacidade dos alunos em utilizarem as estratégias de preparação para as 

avaliações e estratégias de adaptação às próprias avaliações. Os alunos obtiveram nesta categoria 

um valor médio de 28,5 valores, o que nos indica que estes são capazes de se preparar bem para 
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os testes e sabem adaptar-se a diferentes tipos de testes e de questões. Uma vez mais a nossa 

pesquisa bibliográfica não nos permite sustentar estas conclusões. Na nossa opinião, os 

resultados obtidos para o Fator 10 são influenciados pela transmissão de informações dos alunos 

mais antigos para os recém chegados acerca da estrutura que, normalmente, se verifica nas 

avaliações.  

 

Concluindo, ao analisarmos os resultados obtidos do Fator 6 ao Fator 10, podemos concluir 

que os alunos conhecem e utilizam de uma forma satisfatoriamente eficaz as estratégias de estudo 

e aprendizagem. Apesar de não encontrarmos uma explicação direta para este fato, podemos, no 

entanto, correlacioná-lo com outros obtidos neste trabalho.  

A elevada motivação e interesse que os alunos apresentam pela faculdade e pelo curso, de 

acordo com os resultados obtidos nos Fatores 1 e 2, tem, na nossa opinião uma relação positiva 

com o conhecimento e correta utilização de estratégias de estudo. Para Ribeiro (1994) a 

motivação desencadeia a utilização de estratégias de estudo e regula o esforço que o aluno 

despende e para André (2004) as estratégias de aprendizagem não se relacionam apenas com os 

recursos cognitivos que o aluno utiliza perante uma situação de aprendizagem, mas também com 

outros fatores de extrema importância, como a disposição e a motivação. Assim, pensamos que o 

fato dos alunos obterem bons resultados nos Fatores 1 e 2 influencia positivamente os resultados 

dos Fatores 6 a 10.     

 

CONCLUSÕES 

 

Como principais conclusões, podemos referir que os alunos 

 

 1) Apresentam baixos índices de ansiedade, utilizando estratégias de coping eficazes. 

 2) Se daptaram com facilidade ao Ensino Superior. 

 3) Preferem exames com resposta tipo escolha múltipla a exames de resposta curta ou de 

desenvolvimento e a ansiedade que sentem varia consoante o tipo de resposta que 

constitui o exame, ou seja, sentem mais ansiedade se tiverem que responder com 

respostas de desenvolvimento e menos ansiedade se o exame for de escolha múltipla. 

 4)  Ficam mais ansiosos quando estão para ser avaliados, no entanto sentem-se mais à 

vontade e menos ansiosos a realizar exames do que a realizar apresentações de trabalho 

ou orais.  

 5) Consideram que a sua ansiedade é influenciada pelo professor e disciplina em questão. 
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 6) Ficam mais ansiosos se encaram a disciplina como mais trabalhosa, mas sobretudo se a 

encaram como mais difícil. 

 7) Apresentam elevados níveis de motivação e interesse pela faculdade e pelo curso. 

 8) Apresentam um nível satisfatório em termos de concentração nas tarefas escolares, na 

aplicação de estratégias de estudo e de aprendizagem e na gestão do seu tempo pelas 

tarefas escolares.  
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