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RESUMO 
 

O presente estudo tem por objectivo conhecer as estratégias de estudo e de aprendizagem 

dos alunos, assim como avaliar os seus níveis de ansiedade nas avaliações. A amostra é de 42 

inquiridos, com idades compreendidas entre os 19 e 34 anos (com uma média de idades de 21,98 

anos e um desvio padrão de 2,58 anos). Verificámos que os alunos, na sua maioria, apresentam 

estratégias de aprendizagem e de estudo satisfatórias. No entanto, quanto à organização do 

tempo, os inquiridos revelam que não organizam da melhor forma o tempo para as suas tarefas 

escolares. Quanto à ansiedade que os inquiridos sentem em relação às avaliações, podemos 

concluir que a maioria não apresenta níveis elevados de ansiedade.  
 

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

aprendizagem 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Noutros tempos, embora não muito longínquos, ter um “canudo” era sinónimo de emprego 

e de “qualidade de vida” e, quando ingressámos no ensino, superior era essa a ideia que 
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tínhamos. No entanto, à medida que nos apercebemos da realidade e evolução da sociedade, 

constatamos que os dias de hoje não são iguais aos dias anteriores ao nosso ingresso no ensino 

superior. Nos dias de hoje, há muita procura de emprego por parte dos licenciados, ou seja, é 

muito maior a procura em relação à oferta de emprego na maioria das áreas. Já em 1993, Dortu 

afirma que as universidades acarretam um clima de competição, devido à dificuldade de arranjar 

um emprego.  

Portanto, cada vez mais vai ser selecionada e valorizada a qualidade dos alunos e o seu 

“profissionalismo”. Para os alunos terem esse valor, traduzido pelas boas notas e 

“profissionalismo”, têm que, além de gostarem do curso, sentirem-se motivados, saber estudar e 

ter as melhores estratégias de estudo, assim como adotar estratégias face à ansiedade que sentem 

nos exames. Será que, neste contexto, os estudantes têm as melhores estratégias de estudo e 

sabem preparar-se para um exame? Será que a ansiedade que os alunos sentem os influencia, 

negativamente, num exame? São perguntas como estas que vamos tentar dar resposta no nosso 

estudo; estes fatores, na nossa opinião, são muito importantes, pois vão determinar quem vai ter 

melhores ou piores notas, constituindo-se como modo de seleção dos alunos.  

O insucesso escolar tem assombrado o ensino superior; as causas para esse insucesso 

passam por problemas de natureza académica, ou seja, organização curricular, métodos de 

estudo, stress, ansiedade perante os exames, entre outros, (Zeidner, 1995; Williams & Irving, 

1996; Pereira, 1997; Ferraz & Pereira, 2002; Pereira et al., 2004, citados por Rodrigues et al , 

2005). Assim, ao falarmos de estratégias de estudo ou como um aluno deve enfrentar um exame e 

controlar a ansiedade, referimo-nos a fatores que determinam o sucesso/insucesso de um aluno. 

  

Com este estudo, pretendemos dar aos alunos uma fonte precisa, rápida e concisa acerca 

das estratégias de estudo e aprendizagem, assim como o método que este deve adotar para se 

preparar para um exame, oral e escrito, e controlar a sua ansiedade com o objetivo de ter um 

melhor rendimento escolar. 

 

1. ESTRATÉGIAS DE ESTUDO E DE APRENDIZAGEM  

 

Aprender a aprender é um dos principais desafios que se coloca aos estudantes do ensino 

superior. As dificuldades destes alunos encontram-se nas diferenças entre as estratégias de ensino 

e aprendizagem no ensino secundário, mais orientadas e definidas, que se contrapõem com as do 

ensino superior, onde se espera que o aluno seja autónomo para a construção do seu próprio 

conhecimento, tendo em consideração linhas de orientação mínimas, como os programas das 
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disciplinas, os exames dos anos letivos anteriores e as bibliografias recomendadas (Rodrigues et 

al., 2005).  

 

Para Weinstein, 1988, citado por Lourenço (1996), é difícil encontrar uma definição 

consensual na vasta bibliografia publicada sobre o assunto. Paris et al. (1983), citados por 

Ribeiro (2001) designam as estratégias de aprendizagem de skills under consideration, uma vez 

que requerem recursos atencionais e podem ser analisadas, relatadas e modificadas; este autor 

refere que, para uma atividade ser considerada uma estratégia, deve ser selecionada pelo aprendiz 

como atividade alternativa e ter como objetivo atingir uma meta ou completar uma tarefa. 

Brooks et al., (1985), Levin & Pressley (1985), citados por Ribeiro (2001), vêm reforçar 

essa tese, pois consideram que as estratégias de aprendizagem são procedimentos direcionados 

para um objetivo. Esses procedimentos incluem comportamentos ou pensamentos que ajudam a 

decifrar uma mensagem de tal forma que a sua natureza e recuperação seja melhorada 

(Schemeck, 1988, citada por Silva & Sá, 1997). No entanto, Mayer (1988), citado por Ribeiro 

(2001), entende as estratégias como comportamentos levados a cabo pelo aprendiz com o 

objetivo de influenciar o modo de processamento da informação (por exemplo, sublinhar as 

ideias-chave num texto, ou parafrasear uma nova informação). Posteriormente, Silva & Sá 

(1993), citados por Ribeiro (2001), salientam que as estratégias para atingir os objetivos de 

aprendizagem apresentam uma complexidade muito diversa, que vai desde um nível mais 

complexo, como por exemplo, na elaboração de uma composição escrita, a um nível mais 

simples e rotineiro, como corrigir erros ortográficos. 

No entanto, Dansereau (1985), citado por Lourenço (1996), considera que é necessário 

fazer a distinção entre estratégias de aprendizagem propriamente ditas e estratégias de apoio à 

aprendizagem, uma vez que as estratégias de apoio à aprendizagem são para aumentar a 

motivação, a atenção, a concentração e, em geral, o aproveitamento dos próprios recursos 

cognitivos, enquanto as estratégias de aprendizagem apresentam uma relação com uma série de 

outros processos cognitivos numa interação de influências mútuas.  

Em síntese, a aplicação adequada das estratégias de aprendizagem implica personalização, 

pois é o próprio sujeito a utilizá-las consoante os objetivos que pretende atingir, a flexibilidade e 

a avaliação de custos (Lourenço, 1996). Portanto, devido à natureza diversificada das tarefas e 

dos objetivos a atingir, há necessidade de uma certa flexibilidade na utilização das estratégias e o 

uso das mesmas depende da avaliação cognitiva do sujeito acerca das suas próprias competências 

inteletuais e dos custos (esforço e tempo) necessários para aplicação das mesmas (Garner, 1988, 

citado por Lourenço, 1996). 
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1.2. Fatores que influenciam as estratégias de estudo e aprendizagem dos alunos no 

ensino superior 

Na maior parte dos casos, a aprendizagem ocorre de uma forma automática, não sendo fácil 

apercebermo-nos dos componentes que nela intervêm. Apesar disso, quando queremos aprender 

determinado tema, assumindo uma atitude intencional para o compreender, ou quando nos 

deparamos com a aprendizagem de temas escolares que nos causam dificuldades de 

compreensão, podemos refletir sobre alguns aspetos importantes que podem influenciar a 

aprendizagem. Podemos atribuir as nossas dificuldades a fatores externos, como por exemplo, o 

tempo de aprendizagem insuficiente para uma compreensão detalhada do tema em questão, ou o 

clima desfavorável em que ocorreu aquela aprendizagem. Consideramos fatores internos quando 

as competências inteletuais são inferiores às exigidas na tarefa, ou os conhecimentos prévios não 

permitem chegar a atingir um nível de compreensão satisfatório da matéria em estudo, ou o nível 

de ansiedade que estava presente na tarefa era muito elevado (Silva & Sá, 1997). 

Segundo Biggs (1984), citado por Silva & Sá (1997) todos estes fatores, exteriores ou 

pessoais, podem ser considerados como anteriores ao próprio processo de aprendizagem, embora 

afetem os resultados que possam vir a ser obtidos. 

 

Ao longo do tempo, surgiram determinadas questões relacionadas com a aprendizagem dos 

alunos - O que contribuirá para os alunos aprenderem melhor? Como é que os alunos podem 

tornar a sua aprendizagem mais eficiente e produtiva? 

Para dar resposta a estas perguntas, muitos investigadores optaram por diversas 

explicações, surgindo nos anos 70 e 80 diversos estudos. Uns comparam os “bons” e os “maus” 

alunos, na realização de tarefas escolares, com o objetivo de discriminar os processos e meios 

que uns e outros adotam na realização das aprendizagens escolares. Outros, com o mesmo 

objetivo, compararam os alunos “mais novos” com os “mais velhos” na realização de tarefas 

equivalentes. Os resultados destes dois tipos de investigações sugerem, em termos gerais, o 

conhecimento de algumas variáveis mediadoras cognitivas (por ex.: estratégias de aprendizagem) 

e afetivas (por ex.: orientações motivacionais) que têm uma ação importante no desempenho 

escolar (Silva & Sá, 1997). 

A motivação, segundo Atkinson (1964), citado por Lourenço (1996), é um fator que 

incentiva e dirige o comportamento, que influencia a direção, a intensidade e a persistência da 

ação. Ferreira (2000), citado por André (2006), salienta que o desenvolvimento cognitivo que 

ocorre durante o ensino superior se traduz por uma mudança progressiva na forma como o 

estudante encara o mundo, tendo este a necessidade de assumir compromissos que vinculam a 

sua responsabilidade e a sua afirmação enquanto pessoa. Portanto, o saber e o saber aprender 
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remete para aspetos motivacionais do indivíduo, bem como para a utilização de estratégias como 

a cognição e a metacognição (Paris & Winograd, 1990; McCombs, 1991, citado por Lourenço, 

1996). Segundo Silva & Sá (1997), “muitas crianças e jovens, com fraco rendimento escolar, 

apresentam uma atitude negativa face ao estudo, uma grande desmotivação escolar, um tempo de 

estudo insuficiente e uma consciência muito limitada da utilidade de adotar estratégias de 

aprendizagem” (p.11). 

 

1.3. Estratégias de aprendizagem e de estudo para o aluno ter sucesso escolar 

Como qualquer outra atividade humana, o estudo exige o domínio de técnicas e de 

procedimentos específicos e, sem estas, o esforço dos alunos torna-se ineficaz, pelo que há a 

necessidade de os alunos, na generalidade, aprenderem a estudar. Serafini (2007) realça que “os 

estudantes bem sucedidos não são necessariamente os mais inteligentes e trabalhadores, mas sim 

os mais eficientes, porque souberam elaborar um bom método de estudo” (p.17). O mesmo autor 

refere, ainda, que o estudante bem sucedido tem que saber exatamente o que deverá fazer, tendo 

uma boa relação com o estudo e vivendo confortavelmente a sua vida de estudante. 

Assim, a aprendizagem é compreendida não como um processo passivo, mas como um 

processo dinâmico, em que o aluno deve ser visto como um sujeito ativo, autónomo e auto-

regulado no seu processo de aprendizagem. Portanto, as estratégias de aprendizagem adotadas 

pelo aluno, assim como as perceções pessoais de competência, são fundamentais para o seu 

sucesso escolar (Lourenço 1996). 

Para Benet et al. (1983), o aluno só tem eficácia no estudo se garantir que as condições 

ambientais e pessoais sejam as adequadas. O mesmo autor refere que, para além do aluno ter 

essas condições nos melhores níveis, este deve ter uma boa planificação do estudo, aptidões 

específicas e uma técnica de estudo apurada.  

 

2. ORGANIZAÇÃO DO TEMPO  

 

Um dos maiores problemas dos estudantes no ensino superior é saberem gerir o seu tempo, 

ou seja, saber quando e quanto tempo devem estudar. É importante salientar que ninguém precisa 

de renunciar à vida para ser um bom estudante: cada aluno deve estabelecer a sua escala de 

prioridades, fazendo uma gestão racional do tempo, dando a cada tarefa o tempo merecido, 

segundo Estanqueiro (2000). 

Para Silva & Sá (1997) é muito importante planificar as atividades semanais, por exemplo, 

através de uma agenda pessoal em que constem não só as atividades escolares mas também as 

atividades de lazer. Estes autores referem também que, nessa planificação semanal, é necessário 
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estabelecer objetivos realistas, consoante as avaliações e os trabalhos que o aluno terá que 

realizar nessa semana. Serafini (1996) tem opinião semelhante, pois refere que o aluno deve ser 

capaz de, em primeiro lugar, individualizar as atividades que preenchem o seu dia tipo e delinear 

os seus objetivos de estudo e, só depois, tem as condições necessárias para elaborar um 

calendário diário, contemplando o tempo necessário para o estudo e também para o lazer. O 

mesmo autor refere que os alunos devem programar as atividades, quer diárias, quer semanais, 

separar claramente o divertimento do estudo, aproveitar os momentos perdidos e antecipar o 

estudo em relação aos prazos. 

Os alunos na elaboração da programação das atividades de estudo devem ter em atenção 

alguns aspetos que influenciam o seu rendimento de estudo. Esses aspetos passam por os alunos 

programarem o seu estudo preferencialmente de manhã ou ao fim da tarde, pois, segundo 

Estanqueiro (2000), várias investigações mostraram que é nesses períodos que a maioria das 

pessoas atinge o seu ponto alto de atenção e assimilação, no entanto é importante referir que cada 

pessoa tem os seus ritmos biológico e inteletual próprios, para além de que outros fatores entram 

em jogo, como os hábitos individuais e as condições exteriores. O mesmo autor refere que é útil 

fazer pausas no trabalho, quando se está muito tempo a realizar a mesma tarefa, fazer pequenos 

intervalos de repouso e mudar de assunto, pois facilita a aprendizagem e a memorização e evitam 

a saturação e a fadiga sem perder o rendimento.  

Em relação aos estudantes fazerem intervalos nos estudos, Monteiro (2004) refere que é 

necessário ter atenção à frequência e à duração dos intervalos, pois por norma os alunos só 

devem interromper a sessão de estudo quando tiverem completado a tarefa que decidiram fazer, 

evitando idas à cozinha para beber água, comer uma bolacha, pois no fundo são pretextos para 

não trabalhar (o mais adequado é, ao fim de 60m de trabalho, descansar 10m).  

Os alunos não devem estudar na véspera, pois, segundo Estanqueiro (2000) estudar na 

véspera não é o “caminho” certo, é um “atalho” cheio de perigos e armadilhas como a fadiga, as 

confusões e o medo.  

Concluímos, afirmando que fazer uma programação semanal só traz vantagens ao processo 

ensino-aprendizagem, havendo fatores que é preciso ter em consideração quando o aluno está a 

estudar e na elaboração da sua agenda. Para Estanqueiro (2000) ”a disciplina no trabalho é um 

trunfo fundamental para o sucesso nos estudos e na vida - uma pessoa metódica e organizada 

poupa tempo e energias, de tal forma que os bons hábitos, adquiridos agora, rendem juros 

elevados no futuro” (p.16). 

 

3. OS ALUNOS NA SALA DE AULA 
 

A aprendizagem que ocorre na sala de aula é fundamental para o processo ensino-

aprendizagem, pois o professor tem a função não só de lecionar a matéria escolar, mas também 
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de tirar dúvidas aos alunos, ou de explicar de uma forma que seja mais fácil, caso os alunos o 

peçam por não estarem a perceber. Para isso acontecer, os alunos têm que estar na sala de aula de 

uma forma ativa e consciente. 

Silva & Sá (1997) referem que os alunos não têm consciência da importância da 

aprendizagem que ocorre nas aulas, e pensam que podem compensar o fato de estarem 

desconcentrados na aula com o estudo em casa. A atenção é muito importante na sala de aula e os 

alunos atentos (menos de 30%, segundo as estatísticas) concentram-se nas tarefas da aula. Além 

de motivarem os professores, conseguem captar o essencial da matéria, tirar apontamentos de 

qualidade e poupar horas de trabalho posterior (Estanqueiro, 2000). O mesmo autor refere que 

uma das formas de melhorar a atenção e concentração, é escolher um bom local na sala de aula (o 

aluno que está mais à frente vê e escuta melhor; quanto mais próximo está o aluno do professor 

menos se distrai e mais concentrado está). Se o aluno não conseguir ficar nos lugares da frente 

deve sentar-se ao pé de colegas que não perturbem a sua atenção e concentração. 

Outro aspeto fundamental, na sala de aula, é o aluno ouvir até ao fim as explicações dadas 

pelos professores, mesmo que não goste ou não concorde, pois só assim o aluno consegue captar 

bem a matéria. 

A participação dos alunos na aula também é um aspeto importante, pois os estudantes 

participativos aprendem mais e, pela sua atitude positiva, estimulam os professores. Um modo 

eficiente de participar nas aulas é os alunos fazerem perguntas aos professores, e isso, está ao 

alcance de todos os alunos, mesmo dos mais tímidos (Estanqueiro, 2000). 

 

4. SELEÇÃO DAS IDEIAS PRINCIPAIS 

 

Selecionar, no âmbito escolar, tornou-se fundamental para o aluno dominar as matérias e 

ter sucesso escolar, pois o aluno inteligente é aquele que seleciona a matéria mais importante. 

Segundo Monteiro (2004), escutar atentamente é o primeiro passo para aprender e compreender o 

conteúdo da informação que é transmitida, servindo como base para selecionar as ideias 

principais que se registam. A seleção das ideias principais de um texto, por exemplo, é 

fundamental, pois quem não sublinha nem toma apontamentos vê-se forçado a ler o texto mais 

vezes, percorrendo sempre o mesmo processo cognitivo a cada leitura, desperdiçando assim 

tempo e energia (Serafini, 1996). 

Para ficarmos a saber o conteúdo de um texto, além de lê-o, é necessário também 

desenvolvermos outras ações, como sublinhar, tirar apontamentos e fazer esquemas, a que 

faremos uma breve referência. 
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4.1. Esquemas 

Esquemas também podem fazer parte do processo de estudo dos alunos, para estes 

simplificarem e exporem a matéria de modo a que lhes seja mais fácil assimilar a matéria. “Os 

esquemas são estruturas gerais por meio das quais é possível organizar e explicar conhecimentos 

específicos” (p.196) (Serafini, 1996). 

De acordo com Monteiro (2004) não é fácil a realização de esquemas, exigindo o domínio 

de algumas técnicas. A autora refere como é que os alunos devem elaborar um esquema a partir 

de um texto. Para tal, o aluno deve fazer uma leitura rápida do texto, ficando com uma ideia geral 

do mesmo; proceder a uma leitura cuidadosa, parágrafo a parágrafo; sublinhar as ideias principais 

de cada parágrafo, registando-as nas margens; identifica as ideias secundárias que estão ligadas a 

cada um dos conceitos principais e sublinhá-las; selecionar uma palavra ou uma frase curta que 

realça cada uma das ideias que identifica e, por último, a partir do sublinhado e anotações fazer o 

esquema. 

A mesma autora acrescenta, ainda, que um esquema tem muitas vantagens para o aluno, 

pois permite que este organize as ideias, rentabilize e racionalize o estudo, assimile melhor a 

matéria e facilite a memorização, pois no esquema estão conceitos fundamentais que servem de 

âncoras do conhecimento. 

É possível fazer um esquema em todas as situações em que há exposição de um assunto. Os 

tipos de esquemas mais comuns e eficazes são o esquema de subordinação, numérico, alfabético, 

misto, de chavetas, de dupla entrada, de comparação, de ciclo, diagramas, organigramas e 

gráficos (Monteiro, 2004). 

 

4.2. Sublinhar 

Quando chegamos ao fim da leitura de um texto é natural que nos esqueçamos daquilo que 

lemos no início, pois a reflexão e atenção que atribuímos às informações a que vamos acedendo, 

explicam essa natural perda e, por isso, temos que repetir a leitura toda, perdendo, neste processo, 

muito tempo. Como solução para esse problema surge o “sublinhar”, tornando a leitura mais 

proveitosa, eficaz e rápida (Monteiro, 2004). Estanqueiro (2000) tem opinião semelhante, pois 

refere que sublinhar um texto é uma forma de estar mais atento e de captar melhor o que se lê e 

consiste em sublinhar apenas o essencial da matéria. 

Segundo Monteiro (2004) só devemos sublinhar as informações fundamentais, ou seja, as 

que são imprescindíveis para a compressão de uma determinada parte do texto, devendo o aluno 

escolher os conceitos-chave, as designações técnicas e as frases de síntese, mas, por vezes, não é 

fácil discernir o essencial. A mesma autora, para dar resposta a esse problema, refere que o aluno 
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poderá, numa primeira leitura, assinalar a lápis com um pequeno símbolo (*) o que é realmente 

importante e, numa segunda leitura, confirmar se é mesmo importante o que sublinhou. 

Para além do aluno saber o que deve sublinhar, também tem que saber quando sublinhar. 

Serafini (1996) refere que a melhor altura para sublinhar é imediatamente a seguir à compreensão 

do texto, para os alunos inexperientes, pois se o aluno já for experiente e conseguir captar o 

essencial da informação à medida que lê, é útil o aluno realizar logo o sublinhado ou acrescentar 

uma nota, em vez de chegar até ao final do texto e repense depois a maneira de o fazer. Já 

Monteiro (2004) não faz a distinção entre o aluno experiente e inexperiente e diz que só numa 

segunda leitura é que os alunos devem sublinhar o essencial da matéria, à medida que lêem o 

texto, e só depois de terem percebido o que leram. 

Como sublinhar difere de aluno para aluno, para Monteiro (2004) uma estratégia será a 

utilização de várias cores com critério, ou seja, utilizar uma cor para sublinhar as ideias 

principais e outra para as ideias secundárias, no entanto este método poderá produzir um efeito 

indesejável, tornando-se pior ainda se o aluno cobrir as frases escolhidas com marcadores 

luminosos, o que é bastante frequente, sendo prejudicial à concentração quando se vai reler o 

texto. Para dar resposta a este problema, a autora refere que, com o treino, as cores poderão ser 

substituídas por diferentes tipos de linha.  

Serafini (1996) apresentou algumas regras práticas para sublinhar: sublinhar frases 

positivas (afirmações); sempre que sublinhar frases negativas, evidenciar também uma negação, 

de forma a não ser induzido em erro ao percorrer o texto; quando existem muitos exemplos, 

destacar o mais caraterístico com uma seta; destacar os comentários pessoais com parênteses 

retos, de modo a não os confundir com o conteúdo do texto; se o texto for constituído por uma 

enumeração de ideias, causas, consequências ou outro tipo de elementos, numerá-los, ou seja, 

passar de uma enumeração a uma sequência; reescrever à margem, por palavras próprias, os 

conceitos expressos no texto, quando não for possível destacar vocábulos que por si só sintetizem 

o conteúdo. 

 

4.3. Tirar apontamentos 

Tirar apontamentos é fundamental para reter a informação que ouvimos, uma vez que o 

normal é fixarmos cerca de 20% daquilo que apenas ouvimos. A única técnica que existe para o 

aluno não perder o que escuta é fazer apontamentos (Estanqueiro, 2000). Estudos diversos 

(Howe, 1974, citado por Serafini, 1996) têm mostrado que existe uma forte correlação entre a 

capacidade de tirar apontamentos e a facilidade de aprender - tirar apontamentos significa 

selecionar as informações, reelaborá-las, reorganizá-las, o que leva o aluno a tomar parte ativa e a 

aumentar a concentração. Essa seleção, por parte do aluno, tem que ser feita consoante vários 
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fatores, dependendo da matéria, do método do professor, ou da existência ou não de um manual 

da disciplina.  

Serafini (1996) diferenciou vários tipos de apontamentos. Os alunos podem fazer 

apontamentos por palavras-chave, ou seja, o aluno faz uma lista de palavras não articuladas por 

conetivos e a relação entre elas é dada pelo contexto, este tipo de apontamentos é o mais vulgar 

entre os alunos, mas tem o risco de os alunos não perceberem a relação entre as palavras-chaves 

quando, horas ou dias mais tarde, voltarem a ser lidos. Também refere os apontamentos por 

pequenas frases, que consiste em utilizar proposições de estrutura elementar mas complexa; este 

tipo de apontamentos que contêm pequenas frases completas é o que melhor se presta a um 

estudo feito a longo prazo. Outro tipo de apontamentos evidenciado pela autora é fazer 

apontamentos por resumo, ou seja, quando o assunto tratado é complexo, os apontamentos 

podem apresentar-se como verdadeiros resumos do texto de partida. Por este processo estamos a 

fazer um exercício de síntese, mas a forma final dos apontamentos não é fácil de memorizar. O 

último tipo de apontamentos referidos pela autora é o apresentado sob a forma de quadros ou 

mapas: estes usam palavras-chave dispostas na página de forma a evidenciar relações entre os 

conceitos e as informações.  

Monteiro (2004) refere que a primeira atividade a desenvolver antes de começar a tirar 

apontamentos de um texto é lê-lo na sua totalidade para apreender a sua estrutura, o seu sentido 

de conjunto, e, só no caso de o aluno dominar bem o assunto, poderá tirar apontamentos na 

primeira leitura; a mesma autora refere a importância de sublinhar o texto antes de proceder às 

anotações, opinião semelhante à de Serafini (1996) que refere que é essencial sublinhar antes de 

tirar apontamentos, sugerindo que estes devem ser tirados em suportes duráveis (caderno ou em 

espaços em branco do próprio livro) e tentar escrever os apontamentos por palavras próprias, pois 

significa que os alunos refletiram e perceberam o texto. 

 

5. ANSIEDADE 

 

5.1. Definição e componentes da ansiedade 

O termo “ansiedade”, tão utilizado nas mais variadas situações, tem sido alvo de 

interpretações diferentes por parte de vários autores. Diferentes conceitos como stress, angústia e 

preocupação são, normalmente, aplicados com um significado equivalente para descrever o 

mesmo estado emocional (Leça da Veiga, 1995). 

Groen (1974), citado por Neves (1999), define ansiedade como uma emoção desagradável, 

induzida pela antecipação de um perigo ou frustração que ameaça a segurança, a homeostasia ou 

a própria vida do indivíduo ou do grupo biossocial que pertence. Já Beck (1976), citado por 
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Neves (1999), faz uma distinção entre a ansiedade e o medo, em que define o medo como um 

processo interpretativo sobre a realidade do perigo, enquanto a ansiedade consiste na reação 

emocional que acompanha tal interpretação. 

Para Schwarzer (1982), citado por Carvalhal (1974), um indivíduo responde com ansiedade 

quando está perante uma situação percebida como ameaçadora, e entende não possuir meios e 

estratégias para lhe fazer frente; esta passa a constituir perigo para a sua integridade física, 

psicológica e social. Deste modo, ansiedade “corresponde à resposta física e mental das 

agressões do dia-a-dia ou a qualquer eventualidade” (Paulino & Cordeiro, 1986 citados por 

Neves, 1999, p.42). Essa resposta física pode ser traduzida por uma sintomatologia somática e 

vegetativa, incluindo palpitações, dispneia, boca seca, náuseas, tonturas, ruborização, diaforese, 

mal-estar abdominal, tremores e tensão muscular (Paulino & Cordeiro, 1986 citados por Neves, 

1999). 

Porém, a ansiedade não é totalmente nociva, pois tem uma função adaptativa importante, já 

que segundo Moniz (1993), citado por Neves (1999), “a ansiedade constitui uma resposta 

adaptativa da pessoa a uma situação de perigo ou ameaça, visando preparar o organismo para 

uma ação defensiva imediata ou urgente” (p.44). O mesmo autor refere que podemos abordar a 

ansiedade de duas formas: a ansiedade adaptativa ou ansiedade patológica. A ansiedade 

adaptativa trata da expressão emocional, ou seja, além da expressão exageradamente intensa e/ou 

frequente da emoção (por exemplo, pânico), também acontece a reação fisiológica (por exemplo, 

dificuldades cardiovasculares, respiratórias, ou do ponto de vista motor, imobilidade, agitação, 

fuga). A ansiedade é considerada patológica se as referidas significações de medo forem 

consideradas como irracionais ou irrealistas, ou apesar de serem objetivas, persistem de forma 

exagerada. Carvalhal (1974) vem reforçar essa ideia ao referir que a ansiedade tem a função de 

proteger o indivíduo, mas em determinadas situações funciona de forma aparentemente perversa, 

sendo responsável por essas situações patológicas, que, por sua vez, têm mais probabilidade de 

acontecerem em áreas em que o indivíduo é mais vulnerável, podendo resultar no medo de perder 

os seus laços sociais e o sentido de individualidade e identidade. 

Já Pereira (1991) refere que a ansiedade pode ser explicitada sobre três componentes: 

cognitiva, vegetativa e motora. A componente cognitiva está relacionada com aquilo que a 

pessoa diz ou perceciona sentir, ou seja, os seus sentimentos e pensamentos que a caraterizam na 

situação de ansiedade. A componente vegetativa é caraterizada pela ativação fisiológica que o 

indivíduo sofre quando se sente ansioso, ativando o sistema ergotrófico, dando origem a várias 

situações: aumento da tensão arterial, frequência cardíaca, palidez, aumento da sudação, 

emergência urinária e secura da boca, entre outros. A componente motora está relacionada com 

respostas de fuga e evitamento, podendo passar, por exemplo, por perder o contato com os 

amigos, ou reprovar porque deixou de ir às aulas (Pereira, 1991).  
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No contexto escolar, Le Galle (1976) refere que a ansiedade do aluno é constituída por três 

elementos, que são a tendência ansiosa, a ansiedade da família e a eventual ansiedade dos 

professores, pelo que não devemos analisar a ansiedade do aluno como sendo um processo 

isolado, mas sim relacioná-lo com todos os aspetos que o rodeiam. 

 

5.2. Estratégias para diminuir a ansiedade 

Por vezes, é normal um certo grau de ansiedade no nosso quotidiano, tornando-se útil para 

nos estimular e agir. A emoção da ansiedade é considerada como normal se for adequada às 

circunstâncias e aceite como um acontecimento que acompanha naturalmente o estímulo 

necessário para lidar com uma situação específica (Montgomery, 2000). O problema é quando a 

ansiedade sentida pelos indivíduos deixa de ser normal, obrigando à realização de estratégias 

para tentar diminuir essa ansiedade que se torna excessiva. 

Callegari (2000) refere que uma maneira para diminuir a ansiedade é considerar os cinco 

sentidos não só como instrumentos de informação para o exterior, mas também como fontes de 

prazer potencial, tanto mais se considerarmos que eles são os recetores de múltiplas fontes de 

ansiedade e stress. A mesma autora realça os prazeres que, por exemplo, os alunos podem obter 

como forma de diminuir a ansiedade, como sejam:  

�i  O que ingerimos (comendo ou bebendo) deve dar prazer ao indivíduo e a autora indica 

alguns alimentos benéficos, que podem contribuir para diminuir a ansiedade: o chocolate tem um 

efeito euforizante, acelera os reflexos e pode ser um prazer a conceder-se de vez em quando; o 

café consumido em doses razoáveis, num máximo de 300g por dia, tem efeitos positivos pois 

confere uma sensação de euforia, bem-estar e prontidão inteletual; o álcool, em doses excessivas 

é um dos piores refúgios de stress, mas em doses moderadas como 1/2 copo de vinho é uma dose 

moderada e benéfica para o indivíduo; o piripiri e o alho fazem aumentar a fluidez do sangue e 

diminuem o risco cardiovascular. 

�i  Os benefícios que o sono traz ao organismo dos indivíduos, sendo um fator anti-stress. A 

duração do sono varia de indivíduo mas deve-se situar entre as 6 e as 9 horas por dia, diminuindo 

com a idade. 

�i  A música também pode contribuir para diminuir a ansiedade, pois pode ser muito útil 

recordar ou ouvir as músicas que tiveram efeitos positivos no nosso comportamento. Não 

interessa qual o tipo de música, apenas tem que despertar nos indivíduos uma emoção intensa, 

excitação de felicidade ou um relaxamento total. 

�i  O olfato é um dos sentidos que pode contribuir para o indivíduo relaxar e diminuir a 

ansiedade: os indivíduos podem aprender a relaxar num ambiente perfumado e algum tempo 
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depois relaxarem pelo simples fato de sentirem esse odor. Alguns odores, como a alfazema e o 

eucalipto têm um efeito benéfico sobre o ritmo das ondas cerebrais.  

�i  Outra estratégia para diminuir a ansiedade é a realização de atividade física, podendo 

esta ser definida como “Qualquer movimento corporal produzido por músculos esqueléticos e 

que resulte em dispêndio energético” (Ferreira & Lopes, 1996, p.8). A atividade física produz 

efeitos positivos no estudante, não só na diminuição da ansiedade, mas também na vida escolar 

do aluno, pois “A atividade física não só produz efeitos benéficos, sob o ponto de vista 

anatómico, fisiológico e estético, como também se repercute no aspeto psicológico e moral” 

(Benet et al., 1983, p.38).  

Dortu (1993) realça que é importante fazer desporto mas diz que o desporto pode criar 

problemas, em vez de os ultrapassar, pois o esforço obsessivo da cultura do físico ou o frenesim 

da aeróbica não são o caminho para o aluno ter um equilíbrio psico-afetivo favorável ao estudo. 

O mesmo autor refere atividades que os alunos podem fazer e que lhes trará benefícios, como o 

contato com a natureza, a dança (africana, folclórica, jazzística) e refere mesmo que “a expressão 

corporal pode igualmente satisfazer os temperamentos com mais tendência para o culto da 

interioridade do que para o esforço desportivo” (p.50). 

Callegari (2000) acrescenta que a realização de atividade física é acompanhada pela 

secreção de endorfinas, o que explica a sensação física agradável e de bem-estar, que se pode 

traduzir por uma forma de euforia, a seguir ao exercício físico. A mesma autora refere que fazer 

desporto traz vantagens consideráveis para a vida do aluno, pois provoca uma diminuição do 

estado de fadiga e do tempo de sono necessário para recuperar, aumento do auto controlo com a 

diminuição da tonicidade do sistema simpático (o do stress) a favor do parassimpático, 

diminuindo, assim, a ansiedade entre outros benefícios. 

 

6. COPING 

 

6.1. Definição e estratégias de coping 

Após termos falado de ansiedade, vamos falar dos mecanismos que habitualmente os 

indivíduos utilizam para lidar com a ansiedade: o coping. Este é um termo de difícil tradução 

para o português, correspondendo-lhes as expressões: ”formas de lidar com” ou ”estratégias de 

confronto”. Monat & Lazarus (1985), citados por Pereira (1991), utilizam o termo coping para se 

referirem aos “esforços de lidar com as situações de dano, ameaça, ou desafio, quando não está 

disponível uma rotina ou uma resposta automática” (p. 34). As situações de dano referem-se a 

situações desagradáveis, tais como uma doença, problemas económicos e morte, entre outros. 

Um acontecimento é considerado ameaçador se for percecionado como causador de prejuízo ou 
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perda, e, nesse momento, os indivíduos tendem a fazer alguma coisa para dominarem a situação 

ou controlar as suas reações emocionais à mesma (Evans, 1998, citado por Costa & Leal, 2006), 

enquanto a situação de desafio se refere ao fato do indivíduo acreditar que tem possibilidades 

para ultrapassar as adversidades (Pereira, 1991). Segundo Folkman (1984), citado por Pereira 

(1991), as avaliações de dano e de ameaça originam geralmente emoções negativas do tipo cólera 

e medo, enquanto que na situação de desafio o indivíduo sente-se mais confiante, podendo as 

avaliações provocar emoções positivas. 

Segundo White (1985), citado por Pereira (1991), coping refere-se às situações que 

pensamos empreender, implicando modificações drásticas, podendo também referir-se a 

problemas que para serem resolvidos exigem comportamentos novos, diferentes das formas 

usuais. Essas modificações têm frequentemente repercussões desagradáveis, como a “ansiedade, 

o desespero, a culpa, a vergonha ou o pesar” (p.35). 

Iremos referir as três estratégias mais frequentes: a primeira estratégia consiste nos esforços 

cognitivos e comportamentais para eliminar e modificar as condições que criam problemas, 

podendo ser feito através do confronto com o problema ou recolha de informação necessária para 

saber como intervir. A segunda estratégia pode ser efetuada pela “neutralização da ameaça”, em 

que a pessoa faz comparações positivas do problema, como por exemplo: “podia ser pior”; ou 

pela “ignorância seletiva” tornando normal a ocorrência do eventual problema; neste contexto, o 

indivíduo também poderá utilizar o “evitamento”, ou seja, ocorre a fuga por parte do indivíduo 

para evitar a situação difícil ou o retirar dessa situação. A terceira estratégia consiste em os 

indivíduos abordarem de forma frontal os problemas, reduzindo assim a tensão emocional, pois 

suportam as suas consequências e os efeitos emocionais.  

Segundo Serra (1999), os vários estudos que se têm realizado nesse campo revelam que 

”…um indivíduo com estratégias de coping adequadas costuma sentir que tem um bom controlo 

das situações com que se depara, gosta de confrontar e resolver ativamente os problemas, utiliza 

mecanismos redutores dos estados de tensão que não são lesivos da sua saúde e da sua pessoa, 

não permite que a vida quotidiana seja interferida pelos acontecimentos indutores de stress e não 

tem tendência a deixar-se responsabilizar pelas consequências negativas das ocorrências” 

(p.393). 

 

6.2. Estratégias de coping dos alunos no ensino superior 

O período em que o aluno se encontra no ensino superior é muito importante para si, uma 

vez que põe todas as suas expetativas e projetos futuros nesta etapa da sua vida. Porém, esse 

período corresponde a alterações profundas e adaptações às exigências do ensino superior, no 

entanto aqueles nem sempre têm à sua disposição os mecanismos adequados para responder com 

sucesso aos desafios que constantemente surgem na sua vida. Assim, durante a adaptação à 
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universidade, o estudante necessita de se ajustar a todo um conjunto de mudanças, sendo o apoio 

encontrado junto dos pares, dos professores e da família fundamental neste processo (Machado & 

Almeida, 2000, citados por Costa & Leal, 2006). 

Compas (1987), citado por Pereira (1991), realça que os bons alunos têm uma maior 

motivação, persistência, concentração e apresentam estratégias de coping mais eficazes; em 

contrapartida, os alunos com menor rendimento escolar e motivação utilizam piores estratégias 

de coping e necessitam de maior ajuda. 

As estratégias de coping são eficazes quando são adequadas às caraterísticas do sujeito de 

reduzir a tensão causada pelo agente stressante. O contexto serve para avaliar a adaptabilidade, 

ou seja, uma estratégia particular pode ser adaptativa numa situação e noutra não funcionar 

(Vinay, Esparbés – Pistre & Tap 2000, citados por Costa & Leal, 2006).  

 

7. O EXAME ORAL E ESCRITO  

 

O exame é fundamental na vida escolar do aluno, pois é através dele que os professores 

verificam os conhecimentos dos alunos - “ Os poucos minutos que dura um exame são, para o 

estudante, o fecho de todo um ano de trabalho; e no entanto, a maioria dos estudantes, não prevê 

nenhuma preparação específica para este perigoso exercício” (Romainville & Gentille, 1995, 

p.102). O que é importante realçar é que em qualquer exame o aluno tem que fazer uma 

preparação prévia e “feita a preparação adequada, é possível enfrentar a realização das provas 

com serenidade e autoconfiança” (Estanqueiro, 2000, p.108). 

 

7.1. O exame oral e algumas estratégias para o aluno ter sucesso 

Os exames orais são um momento importante na avaliação dos estudantes, pois para além 

de serem uma forma de avaliar os conhecimentos dos alunos, preparam-nos, de certa forma, para 

uma eventual entrevista de emprego, em que temos que responder oralmente a perguntas feitas 

pelo entrevistador. 

Na escola os exames orais podem seguir duas tipologias principais: através de sequências 

de perguntas e respostas específicas ou através de exposições longas sobre determinado tema, no 

entanto o desempenho dos alunos depende de vários fatores e estratégias. Serafini (1996) refere 

que para um aluno num exame oral falar dum modo fluente e organizado é importante elaborar 

um plano de exposição, baseando-se nas fichas de síntese e nas perguntas/problemas que foram 

preparadas na fase de memorização, e memorizá-lo, não bastando conhecer todos os argumentos, 

pois é necessário ter uma estratégia que permita recordá-los. Estanqueiro (2000) dá três sugestões 

para os alunos terem sucesso em provas de avaliação oral realizadas nas aulas ou em exames 
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finais: o aluno, sempre que possível, deve pedir esclarecimentos ao professor sobre o que ele 

pergunta, ou seja, para o aluno responder bem é essencial interpretar corretamente a pergunta do 

professor, pois algumas perguntas complexas tornam-se claras e de fácil resposta, se forem 

elaboradas de outra maneira; o aluno deve ter a capacidade de responder a uma pergunta em que 

está menos seguro, tentando refletir e ponderar a forma de responder; a capacidade de os alunos 

tentarem evitar contrariar ou irritar o professor, pois habilitam-se a ter que responder a perguntas 

mais difíceis, portanto não devem entrar em polémicas com o professor, apenas respondendo de 

forma objetiva ao que é pedido. 

Serafini (1996) tem uma opinião semelhante e realça que numa prova oral é fundamental 

evitar os momentos de silêncio e, para isso acontecer, o aluno deve usar uma estratégia de 

resposta que lhe permita organizar a exposição sem necessidade de fazer pausas longas para 

reflexão. Um bom método pode ser apresentar em voz alta todos os raciocínios que permitam 

constituir a resposta. Outro aspeto realçado por este autor é o aluno ser o mais objetivo possível, 

não perdendo tempo com assuntos paralelos, pois corre o risco de o professor passar a outro 

assunto, ficando convencido que o aluno não sabe responder. 

 

7.2. O exame escrito e algumas estratégias para o aluno ter sucesso  

O exame escrito, na nossa opinião, é o instrumento principal e fundamental que vai avaliar 

os conhecimentos dos alunos e “coloca-os” em diferentes patamares, de acordo com a sua 

classificação, pelo que a primeira coisa a fazer pelos alunos é prepararem-se para o exame. Os 

estudantes devem planificar as atividades de preparação, através de um calendário, devendo ser 

preparado do fim para o princípio, a partir da data do exame. As atividades que os alunos devem 

fazer na preparação para o exame, segundo Serafini (1996), são: realizar uma leitura analítica dos 

primeiros apontamentos (cerca de 50% do tempo total); fazer uma revisão dos materiais e 

elaborar dos apontamentos para estudo (cerca de 25% do tempo total); realizar várias revisões 

finais, aconselhando a programação de pelo menos duas revisões (cerca de 25% do tempo total). 

O autor refere a importância de os alunos tentarem ter acesso aos exames de colegas, para 

tentarem responder a essas questões e terem consciência do nível de preparação em que estão. Se 

o aluno não tiver acesso às perguntas–tipo deve formular perguntas de diversos temas que pense 

possíveis de saírem no exame e realizar respostas brilhantes para ter a melhor performance no 

exame. 

Para além desta preparação que o aluno deve fazer para enfrentar o exame, é fundamental o 

aluno saber como responder às perguntas. Segundo Estanqueiro (2000), o aluno quando se 

prepara para começar a responder às perguntas do exame, deve ler o enunciado todo, com o 

objetivo de ficar com uma visão global do exame e, assim, tomar as atitudes mais corretas quanto 

à distribuição do tempo ou quanto à forma de organizar as respostas. O aluno não deve escrever 
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coisas incertas, pois se quiser ter uma boa nota deve dominar bem aquilo que escreve, assim 

como ter cuidado com as opiniões pessoais, devendo apenas dá-las quando lhe são pedidas 

explicitamente, e caso as queira dar, Estanqueiro (2000) aponta três regras essenciais: as opiniões 

são sempre dadas no fim, como conclusão; basear sempre aquilo que escreve em autores que já 

escreveram sobre esse assunto, de modo a tornar a sua opinião mais convincente e respeitável; o 

aluno deve ter prudência naquilo que escreve, evitando expressões que possam transmitir que tem 

a certeza absoluta naquilo que diz ou mostrar incerteza naquilo que defende. 

 

Benet et al. (1983) referem que é essencial o aluno não estudar na véspera do exame. Os 

alunos devem aproveitar para fazer atividades que gostem e prepararem o material para a 

realização da prova. Durante o exame, os alunos devem procurar sentar-se num sítio que 

consigam ler bem o que está escrito no quadro, ouvir bem as instruções do professor e afastados 

de colegas que possam perturbar a sua concentração. Os autores acrescentam ainda que é 

conveniente que a folha de exame tenha uma apresentação aceitável e antes dos alunos 

entregarem o exame devem ler detalhadamente tudo o que escreveram para emendar eventuais 

falhas de conteúdo, pontuação, etc. 

Monteiro (2004) realça a importância de os estudantes resolverem os exames que já saíram 

e estudarem pelos apontamentos que os alunos organizam ao longo do ano: “Os exames exigem 

que organizes o teu trabalho com tempo e de forma planificada. Embora o teu sucesso dependa 

do trabalho ao longo do ano – atenção nas aulas, elaboração dos apontamentos, acompanhamento 

da matéria –, é importante que valorizes as revisões que fazes antes das provas” (p. 87). 

 

8. ANSIEDADE FACE AOS EXAMES 

 

A ansiedade perante a avaliação do teste, escrito ou oral, é habitualmente conhecida como a 

ansiedade dos testes e apenas por referir-se a essas situações. Pereira (1991) diz que essa 

designação é demasiado restritiva e limitadora e refere, ainda, que essa ansiedade pode surgir nos 

momentos de aprendizagem propriamente dita como a instrução e a preparação.  

Flett & Blankstein (1994), citados por Carvalhal (1974), referem que os estudantes 

apresentam uma predisposição para desenvolver um conjunto de preocupações relacionadas com 

a avaliação, colocando em causa a sua capacidade inteletual, com a consequência, a médio e 

longo prazo, sobre a qualidade do seu desempenho.  

Segundo Carvalhal (1974) “a ansiedade aos exames é perspetivada como um 

comportamento aprendido que é condicionado ao longo do tempo pelas situações de avaliação 

que são vividas como experiências pessoais negativas” (p.42), o que indica que é só através de 
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várias situações de avaliação e de experiências pessoais negativas que os estudantes conseguem 

lidar com a ansiedade. 

A ansiedade (não em excesso) que os alunos sentem face às situações de avaliação é 

fundamental para conseguirem um bom desempenho, no entanto é preocupante se a ansiedade se 

transforma em angústia, medo e até pânico, porque pode bloquear as suas capacidades, 

prejudicando-o na execução da prova (Monteiro, 2006).  

Segundo Carvalhal (1974) a realização de exames constitui uma experiência desagradável 

para a maioria dos alunos, tendo um papel importante no seu desempenho pessoal, mas, na sua 

grande maioria, é capaz de mobilizar os seus recursos e conseguem dissipar a ansiedade quando 

começam a responder às questões que constam na prova. 

Um estudo realizado por Cruz (1989), com o objetivo de estudar as diferenças nos 

processos cognitivos afetivos de alunos universitários com altos e baixos níveis de ansiedade nos 

testes, ocorreu durante um exame escolar e concluiu-se que os alunos com alto e baixo nível de 

ansiedade diferiram significativamente em relação a alguns fatores ou processos cognitivos ou 

emocionais (Cruz, 1989, citado por Pereira, 1991). 

Romainville & Gentille (1995) distinguem o exame oral do escrito, referindo que o 

problema do exame oral é a ansiedade que os alunos sentem, pois a ansiedade que estes sentem 

deve-se ao fato de serem avaliados essencialmente pela sua compreensão oral e por não serem 

capaz de se fazer entender. 

Um estudo realizado por Culler & Holahan (1980), citado por Carvalhal (1974), revelou 

que os estudantes com ansiedade aos exames têm hábitos de estudo menos eficazes que os seus 

colegas.  

Um estudo realizado por Smith (1989), citado por Pereira (1991), demonstrou que os 

alunos com elevados níveis de ansiedade aos exames que foram submetidos a um programa 

prático sobre estratégias de aprendizagem para lidar com a ansiedade, diminuíram a sua 

ansiedade nos testes e melhoraram as suas notas escolares. Pires (1985) acrescenta ainda que os 

indivíduos mais ansiosos sob condições de moderado ou elevado stress tendem a ter menor 

rendimento nos exames do que os indivíduos menos ansiosos e esse efeito deve-se a uma 

componente cognitivo da ansiedade, que é a preocupação.  

Podemos concluir que a preparação dos alunos para o exame é fundamental para diminuir 

os seus níveis de ansiedade. 

 

8.1. Estratégias para diminuir a ansiedade nos exames 

É fundamental os alunos saberem lidar com a ansiedade, pois, muitos deles, sabem a 

matéria escolar relativamente bem, mas por a ansiedade ser muito elevada, em muitos casos, 
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bloqueia os processos cognitivos. No entanto, existem estratégias que os alunos podem adotar 

para diminuir essa intensidade e terem a ansiedade ideal para enfrentar o exame. A melhor 

prevenção é o aluno preparar-se de forma equilibrada dividindo o tempo para as provas, de tal 

forma que, a tranquilidade que o aluno sente, do resultado dessa preparação, dar-lhe-á a 

autoconfianças necessária para encarar a prova com calma (Monteiro, 2004). 

A mesma autora revela alguns procedimentos essenciais para “controlar” a ansiedade como 

sejam: o aluno, durante o seu tempo de estudo, deve evitar falar ao telefone com amigos e, se o 

aluno quiser trocar impressões com outros colegas, deve fazê-lo nos intervalos de estudo ou no 

final do dia, pois a “emoção e o stress pegam-se” (p. 88), ou seja, a ansiedade pode aumentar 

com as lamentações dos colegas; o aluno deve dormir bem, não ingerir bebidas com cafeína, 

organizar bem as revisões, fazer exercícios de relaxamento e de respiração profunda e animar-se 

com pensamentos positivos, como por exemplo “sinto que trabalhei para ter bons resultados” (p. 

93); na véspera, o aluno não deve estudar matéria nova, pois só irá ficar confundido, devendo 

aproveitar para fazer as revisões finais e analisar apenas as questões que domina pior; na véspera 

o aluno deve ter dormido no mínimo 8 horas e o jantar deve ser leve; exercícios de relaxamento e 

de respiração profunda ajudarão o estdante a acalmar e a adormecer, mas caso este não consiga 

adormecer por estar muito ansioso deve fazer uma atividade que lhe agrade, para depois se deitar 

mais calmo. 

Dando continuidade aos argumentos acima mencionados Dortu (1993) reforça que os dias 

anteriores ao exame são muito importantes: os alunos devem evitar ter relações humanas 

suscetíveis de perturbar o normal desenrolar das sessões de trabalho, pois as sensações negativas, 

como por exemplo o “não vou conseguir” é bastante frequente e influencia os colegas. 

Em relação aos exames orais foi feito um estudo com o objetivo de verificar o rendimento 

dos alunos em situações que têm de falar em público, revelando que os alunos com alta ansiedade 

para falar em público interagiam menos com os professores do que com os outros alunos 

(Broochar et al, 1982, citados por Pereira, 1991). Estes dados permitem-nos concluir que é 

importante haver uma interação entre o professor e os alunos, no exame oral e escrito, para estes 

se sentirem mais desinibidos e diminuírem os seus níveis de ansiedade. No entanto, das 

informações que tivemos oportunidade de recolher pensamos que o fator principal para o aluno 

ter mais ou menos ansiedade é a forma como este se prepara para os exames. 
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MATERI AL E MÉTODOS 

 

1. Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo conhecer as estratégias de estudo e de aprendizagem, 

assim como avaliar o nível de ansiedade dos alunos face às avaliações (oral e escrita).  

 

2. Caraterização da amostra 

Seguidamente, iremos fazer uma breve caraterização dos estudantes que foram objeto deste 

estudo. 

- Género: temos 31 alunos (73,8%) rapazes e 11 raparigas (26,2%). 

- Idade: a idade varia entre os 19 e os 34 anos, apresentando uma média de 21,98 anos e um 

desvio padrão de 2,58 anos; predomina a idade dos 21 anos (31,0%), seguindo-se a dos 20 anos 

(21,4%) e 23 anos (16,7%).  

- Mudança de residência dos alunos para estudar: 28 responderam afirmativamente (66,7%) 

e 14 responderam negativamente (33,3%). 

- Em relação ao facto de os inquiridos já terem frequentado outros cursos, 13 (31,0%) 

responderam “sim” e 29 (69,0%) responderam “não”. 

- No que concerne à escolha do curso, para 36 estudantes (87,8%) esta foi a 1ªescolha, para 

3 a (7,3%) a 2ª escolha e para 2 (4,9%) a 3ª escolha. 

- Quanto à possibilidade dos alunos já terem pensado em mudar de curso, 30 (71,4%) 

“nunca” pensaram, 10 (23,8%) pensaram “algumas vezes” e 2 (4,8%) pensam “frequentemente”. 

Dos 12 sujeitos que afirmaram que já pensaram em mudar de curso, 7 (77,8%) estão desiludidos 

com o curso, 1 aluno (11,1%) refere que é devido a “razões financeiras”, outro aluno (11,1%) 

“sente-se só” e 3 alunos não responderam (78,6%). 

 

2. Instrumento de medida 

Para a realização deste estudo utilizámos como instrumentos de avaliação um questionário 

constituído por quatro partes: a primeira parte é composta pelos dados pessoais dos inquiridos; a 

segunda é um “Inventário de estratégias de estudo e de aprendizagem “ (Weinstein & Palmer, 

1990, citado por Figueira, 1994); a terceira parte consiste num ”Questionário de ansiedade 

perante os exames” e a quarta parte é a “Escala de ansiedade de Zung” (Ponciano, E., Serra, V. & 

Relvas, J., 1982), que passamos a descrever resumidamente: 
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�i  A primeira parte é constituída pelos dados pessoais do aluno: género, idade, mudança de 

residência, curso(s) que já frequentou, escolha do curso, possibilidade de já terem pensado em 

mudar de curso e razões para o terem pensado. 

�i  A segunda parte é um “Inventário de estratégias de estudo e de aprendizagem (Weinstein 

& Palmer, 1990, citado por Figueira, 1994) sendo composto por um total de 76 items, que se 

estruturam em 10 fatores: 

- F1 - “Atitude”, que avalia a atitude, o interesse e a importância que os alunos atribuem à 

escola.  

- Fator F2 - “Motivação”, que avalia, genericamente, a autodisciplina, a diligência 

(assiduidade, cuidado, atenção) e os gostos dos alunos. Os resultados nesta escala refletem o grau 

de aceitação da responsabilidade para a realização das tarefas específicas relacionadas com o 

sucesso escolar.  

- Fator F3 - “Organização do tempo”, que examina os princípios de organização do tempo 

para as tarefas escolares dos alunos.  

- Fator F4 - “Ansiedade”, que indica o grau em que os sujeitos se preocupam com a escola 

e o seu desempenho, revelando os resultados o grau de tensão ou ansiedade dos alunos face às 

tarefas escolares.  

- Fator F5 - “Concentração”, que mede a capacidade dos sujeitos direcionarem e 

focalizarem a sua atenção nas tarefas escolares.  

- Fator F6 - “Processamento da informação”, que avalia a forma como os alunos criam 

elaborações e organizações verbais e imagéticas para compreender e para recordar.  

- Fator F7 - “Seleção de ideias principais”, que analisa a capacidade dos alunos em 

retirarem a informação mais importante para estudos futuros.  

- Fator F8 - “Auxiliares de estudo”, que examina a capacidade dos alunos em criarem 

auxiliares de estudo que lhes permitam melhor reter os conhecimentos.  

- Fator F9 - “Auto-verificação”, que mede a capacidade do aluno em elaborar a revisão das 

matérias e de se preparar para aulas e avaliações.  

- Fator F10 - “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.  

As opções de resposta deste questionário vão de uma escala de “a” a “e”, em que “a” 

significa “Nada caraterístico em mim”, “b” “Não muito caraterístico em mim”, “c”, “Um pouco 

caraterístico em mim”, “d” “Bastante caraterístico em mim” e “e”, “Muito caraterístico em mim”. 
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�i  A terceira parte do inquérito pretende conhecer o nível de ansiedade dos alunos durante 

as avaliações, sendo constituído por 22 itens com tipos de resposta diferentes, consoante o item. 

O item 1 tem como respostas “Nada adequado”, “Pouco adequado”, “Adequado” e “Bastante 

adequado”. O item 2 “Todo o semestre/ano letivo”, “No fim das matérias lecionadas”, “Uns dias 

antes dos exames” e ”Outra situação”. O item 3 tem como opções de resposta “Nada à vontade”, 

“Pouco à vontade”, “À vontade”, “Bastante à vontade”. Os itens 4, 5, 6 têm como opções de 

resposta, “Nunca”, “Raramente”, “Normalmente” e “Frequentemente”. Os itens 7 e 8 têm como 

resposta, “Não interfere pois nunca estou ansioso(a)”, “Ansiedade diminui”, “Aumenta de 

qualquer forma” e “Bloqueio”. Por fim, o último item deste questionário tem como resposta 

“Sim” ou “Não”.  

�i  A quarta parte do inquérito, relativa à ansiedade é constituída por 20 itens, em que as 

respostas podem ser “Nenhuma ou raras vezes”, “Algumas vezes”, “Uma boa parte do tempo” e, 

por fim, “A maior parte ou a totalidade do tempo”. 

 

RESULTADOS 

 

1. Inventário de estratégias de estudo e de aprendizagem 

�9 O fator 1 - “Atitude” avalia a atitude, o interesse e a importância que os alunos 

atribuem à escola. Numa escala de 8 a 40 valores, o mínimo da pontuação alcançada foi de 20 

valores e o máximo 39 valores. A classe que obteve uma maior frequência (10 alunos) foi a de 

[30;32 [. A moda foi de 34,00 valores, a mediana 31,00 valores, a média 30,98 e o desvio padrão 

de 4,20 valores. A consistência interna, calculada através do valor de Alpha de Cronbach para o 

autor foi de 0,75 e para o nosso estudo de 0,61. 

�9 O fator 2 - “Motivação” avalia a autodisciplina, a diligência (assiduidade, cuidado, 

atenção) e os gostos dos alunos. Os alunos obtiveram, numa escala de 8 a 40 valores, um mínimo 

de 20 valores e um máximo de 36 valores As classes que obtiveram uma maior frequência foram 

[22;24 [e [24;26 [, ambas com 8 alunos (19,0%). A moda foi de 23,00 valores, a mediana 26,00 

valores, a média 26,40 valores e o desvio padrão de 4,20 valores. O valor de Alpha por nós 

encontrado foi de 0,66, tendo o autor obtido o de 0,78. 

�9 O fator 3 - “Organização do tempo” examina os princípios de organização do tempo 

para as tarefas escolares dos alunos. Assim, numa escala de 7 a 35 valores os alunos inquiridos 

obtiveram um mínimo de 12 valores e um máximo de 29 valores, em que a classe que obteve 

uma maior frequência (10 alunos = 23,8%) foi a de [18, 20 [. O valor predominante (moda) é de 

18,00 valores, a média 19,41 valores, a mediana 18,00 valores e o desvio padrão de 4,58 valores. 
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O valor da consistência interna por nós obtido foi de 0,79, enquanto que para o autor do 

questionário foi de 0,77. 

�9 O fator 4 - “Ansiedade” compreende uma escala entre os 8 e os 40 valores, em que os 

alunos obtiveram um mínimo de 17 valores, um máximo de 38 valores, sendo a classe que obteve 

maior frequência (11 alunos = 26,2%) a [27;29 [. A moda é de 27,00 valores, a média 26,55 

valores, a mediana 27,00 e o desvio padrão de 5,01 valores. O valor de consistência interna 

obtido foi de 0,76, enquanto para o autor foi de 0,82. 

�9 O fator 5 “Concentração” 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, em que os 

alunos obtiveram um mínimo de 9 valores e um máximo de 34 valores. A classe que obteve uma 

maior frequência (9 alunos = 29,4%) foi a de [23;25 [, a moda foi de 24,00 valores, a média 

25,00 valores, a mediana 25,00 e o desvio padrão de 4,69 valores. O valor de Alpha obtido pelo 

autor foi de 0,82 enquanto que com os nossos sujeitos obtivemos um Alpha de 0,77. 

�9 O fator 6 - “Processamento da informação”, avalia como é que os alunos criam 

organizações verbais e imagéticas para compreender e recordar. Os inquiridos obtiveram nesta 

categoria, que é avaliada numa escala de 8 a 40 valores, um mínimo de 18 valores e um máximo 

de 38 valores. A classe que obteve uma maior frequência foi a de [32;34 [com 9 alunos (= 

21,4%), a média foi de 28,21 valores, a mediana 29,00 valores, a moda 32,00 valores e o desvio 

padrão de 4,50 valores. O valor da consistência interna por nós obtido foi de 0,76, enquanto no 

original o autor obteve 0,80. 

�9 O fator 7 - “Seleção de ideias principais” mede a capacidade dos alunos em retirarem a 

informação mais importante para estudos futuros, sendo medido numa escala de 5 a 25 valores, 

em que os inquiridos obtiveram um mínimo de 11 valores e um máximo de 24 valores, uma 

mediana de 17,00 valores, uma moda de 17,00 valores e um desvio padrão de 2,60 valores. A 

média obtida pelos inquiridos foi de 17,69 valores, sendo de referir que a classe mais frequente é 

a classe [17-19 [com 14 respostas (= 33,3%). Neste fator, obtivemos um valor de consistência 

interna de 0,67 e o autor do estudo de 0,71. 

�9 O fator 8 - “Auxiliares de estudo” avalia a capacidade dos alunos em criarem 

auxiliares que lhes permitam melhor reter os conhecimentos, sendo medida numa escala de 8 a 

40 valores. Os alunos obtiveram nesta categoria um mínimo de 16 valores, um máximo de 36 

valores, uma mediana de 26,00 valores, uma moda de 25,00 valores e um desvio padrão de 4,90 

valores. Em média os alunos obtiveram 25,48 valores. O valor de Alpha do autor é de 0,68 e o 

nosso é de 0,72. 

�9 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 que é avaliada numa escala de 8 a 40 valores, 

em que os alunos obtiveram um mínimo de 19 valores, um máximo de 35 valores, uma mediana 
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de 26,00 valores, uma moda de 25,00 valores e um desvio padrão de 3,88 valores. O valor médio 

alcançado foi de 26,24 valores, sendo a classe mais frequente a [25;27[, logo seguida da [27;29 [, 

respetivamente com 23,8% e 21,4% das observações. O valor da consistência interna por nós 

obtido é bastante inferior ao do autor: 0,59/0,74. 

�9 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, 

sendo medido numa escala de 8 a 40 valores, em que os alunos inquiridos obtiveram um mínimo 

de 21 valores, um máximo de 37 valores, uma mediana de 28,00 valores, uma moda de 28,00 

valores e um desvio padrão de 4,17 valores. A média dos alunos foi de 28,38 valores, sendo a 

classe predominante a [27;29 [, logo seguida pelas classes [29;31 e [31;33 [. O valor de Alpha 

por nós obtido foi de 0,72, tendo sido para o autor de 0,81. 

É de referir que o valor de Alpha total obtido foi de 0,92, sendo de salientar que os nossos 

valores são bastante aproximados aos obtidos pelo autor, sendo todos superiores a 0,66 com 

exceção do F1 (Alfa = 0,61) e F9. 

 

2. Questionário de ansiedade perante os exames 

Quando os alunos estão a fazer uma oral, 13 (31,0 %) sentem-se “nada à vontade”, 18 

alunos (42,9%) sentem-se “pouco à vontade”, 9 (21,4%) sentem-se “à vontade” e, por fim, 2 

alunos (4,8%) sentem-se “bastante à vontade”. 

Os sujeitos quando questionados em relação a uma discussão de trabalhos, 2 (4,8%) 

sentem-se “nada à vontade”, 13 alunos (31,0%) sentem-se “pouco à vontade”, 21 (50,0%) 

sentem-se “à vontade” e 6 alunos (14,3%) “bastante à vontade”. 

Durante a realização de um exame escrito, 3 inquiridos (7,1%) sentem-se “nada à vontade”, 

9 alunos (21,4%), “pouco à vontade”, 26 (61,9%) sentem-se “à vontade” e apenas 4 alunos 

(9,5%) sentem-se “bastante à vontade”. 

Relativamente à ansiedade numa prova oral, 1 respondente (2,4%) diz “nunca” ter, 5 alunos 

(11,9%) “raramente” têm, 16 (38,1%) dizem que é “normal” e a maioria, 20 alunos (47,6%), 

dizem ter “frequentemente”. 

Quanto à ansiedade que os alunos sentem num exame escrito, 1 (2,4%) refere que “nunca” 

tem, 14 alunos (33,3%) “raramente” têm, 19 (45,2%) sentem “normalmente” e 8 alunos (19,0%) 

dizem ter “frequentemente.” 

No que concerne à ansiedade que os sujeitos sentem na apresentação de um trabalho, 1 

aluno (2,4%) refere que “nunca” tem, 6 (14,3%) ”raramente” têm, 21 respondentes (50,0%) 

dizem ter “normalmente” e 14 alunos (33,3%) “frequentemente”. 



www.psicologia.pt 
ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 02.03.2014 

 

Diogo Mendes de Almeida, Susana Isabel Vicente Ramos 25 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

Os alunos, quando questionados se a sua ansiedade perante as avaliações dependia do 

professor, 4 (9,5%) responderam que “nunca” dependia, 9 alunos (21,4%) disseram que 

“raramente” dependia, 20 alunos (47,6%) disseram que dependia “normalmente” e 9 alunos 

(21,4%) disseram que dependia “frequentemente”. 

Relativamente à ansiedade dos alunos na avaliação depender da matriz da disciplina, 2 

sujeitos (4,8%) referem que “nunca” depende, 13 alunos (31,0%) “raramente” depende; a maioria 

dos alunos, 23 (54,8%), “normalmente” depende e 4 (9,5%) dependem “frequentemente”. 

Quanto à ansiedade que os alunos sentem devido ao tempo que tiveram para estudar para o 

exame, 2 alunos (4,8%) dizem que “nunca” depende, 5 (11,9%) “raramente” depende, 23 alunos 

(54,8%) “normalmente” depende e 12 alunos (28,6%) depende “frequentemente”. 

No que diz respeito à ansiedade que os alunos sentem depender do tempo de espera para 

fazerem o exame, 6 sujeitos (14,3%) referem que “nunca” depende, a maioria dos alunos, 23 

(54,8%), “raramente” depende, 4 (9,5%) depende normalmente e 9 aluno (21,4%) depende 

“frequentemente”. 

Relativamente à ansiedade dos alunos na avaliação depender do tipo de avaliação, 3 (7,1%) 

consideram que depende, 13 alunos (31,0%) “raramente” depende, 14 (33,3%) “normalmente” 

depende e 12 alunos (28,6%) “frequentemente” depende. 

Em relação ao fato de os alunos antes de ingressarem no ensino superior já terem feito uma 

oral, a maioria destes, 21 (50,0 %), disseram que “nunca” fizeram, 13 alunos (31,0%) 

“raramente” fizeram, 5 (11,9%) “normalmente” fizeram e 3 alunos (7,1%) fizeram 

“fr equentemente”. 

No que concerne ao fato de os alunos antes de irem para o ensino superior já terem feito 

uma discussão de trabalhos, 8 (19,0%) disseram que “nunca” fizeram, 14 (33,3%) “raramente” 

fizeram, 13 (31,0%) fizeram “normalmente” e 7 alunos (16,7%) fizeram “frequentemente”. 

À questão que está relacionada com a ansiedade dos sujeitos depender do número de alunos 

que estejam a assistir a uma apresentação, em 8 alunos (19,0%) a “ansiedade diminui”; na 

maioria dos alunos, 33 (78,6%), esta “aumenta de qualquer forma” e apenas um aluno (2,4%) 

refere que “bloqueia”. 

Quanto à possibilidade da ansiedade dos alunos depender do número de professores que 

assistam, para 5 (11,9%), a “ansiedade diminui”; para a maioria dos alunos, 36 (85,7%), aquela 

“aumenta de qualquer forma” e apenas um aluno (2,4%) refere que “bloqueia”. 

No que diz respeito ao fato de os alunos conhecerem antecipadamente o tipo de avaliação, 

em 4 alunos (9,5%) esta situação “não interfere pois nunca estão ansiosos”, enquanto que na 

maioria dos sujeitos, 37 (88,1%), a “ansiedade diminui” e apenas em 1 aluno (2,4%) “aumenta de 

qualquer forma”. 



www.psicologia.pt 
ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 02.03.2014 

 

Diogo Mendes de Almeida, Susana Isabel Vicente Ramos 26 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

No que refere ao sentimento de ansiedade dos alunos num exame, quando já tiveram uma 

má experiência naquela disciplina, para 3 alunos (7,1%) “não interfere pois nunca estão 

ansiosos”, para 5 (11,9%) a “ansiedade diminui” e na maioria dos inquiridos, 34 (81,0%), 

“aumenta de qualquer forma”. 

Relativamente ao sentimento de ansiedade dos alunos na realização de um exame em 

relação ao tempo que estiveram à espera, 7 (16,7%) dizem que “não interfere”, para 5 alunos 

(11,9%) a “ansiedade diminui”, para a maioria dos alunos, 28 (66,7%), “aumenta de qualquer 

forma” e apenas 2 alunos (4,8%) dizem que “bloqueiam”. 

Por outro lado, no que diz respeito à ansiedade que os alunos sentem se for a 1ª vez que 

fazem um exame com aquele professor ou àquela disciplina, 8 (19,0%) dizem “não interferir pois 

nunca estão ansiosos” e 4 (9,5%) dizem que a “ansiedade diminui”; a maioria dos alunos, 29 

(69,0%) refere que aquela “aumenta de qualquer forma” e apenas um aluno (2,4%) diz que 

“bloqueia”. 

Quanto à ansiedade que os alunos sentem se o exame for de escolha múltipla, 4 (9,5%) 

dizem “não interferir pois nunca estão ansiosos”; a maioria respondeu que a “ansiedade diminui”, 

mais propriamente 30 alunos (71,4%), 7 alunos (16,7%) respondeu que “aumenta de qualquer 

forma” e apenas 1 sujeito (2,4%) disse que “bloqueia”. 

No que diz respeito à ansiedade que os alunos sentem num exame perante uma resposta de 

desenvolvimento, em 6 sujeitos “não interfere pois nunca estão ansiosos”, em 8 alunos (19,0%) a 

“ansiedade diminui”, enquanto em 28 (66,7%) “aumenta de qualquer forma”. 

Por outro lado, relativamente à ansiedade que os alunos sentem perante um exame com 

respostas curtas, 5 (11,9%) dizem que “não interfere pois nunca estão ansiosos”; na maioria dos 

alunos a “ansiedade diminui”, mais propriamente 33 alunos (78,6%), enquanto em apenas 4 

(9,5%) a “ansiedade aumenta de qualquer forma”. 

No que concerne à ansiedade que os alunos sentem quando a disciplina exige mais 

trabalho, os inquiridos encontram-se divididos nas suas respostas, pois 21 alunos (50,0%) 

responderam que esse fator “não interfere pois nunca estão ansiosos e a outra metade e 21 alunos 

(50,0%), respondeu que a “ansiedade diminui”. 

Em relação à ansiedade que os alunos sentem pelo fato da disciplina ser mais difícil, a 

maioria dos alunos respondeu que “sim”, mais propriamente 33 alunos (78,6%), e apenas 9 

alunos (21,4%) disse que “não”. 

Em relação à frequência com que os alunos estudam as matérias lecionadas, 5 (11,9%) 

estudam “todo o semestre/ano letivo”, 10 (23,8%) estudam apenas “no fim das matérias 

lecionadas”, 24 sujeitos (57,1%) estudam apenas “uns dias antes do exame” e 3 alunos (7,1%) 

responderam “outra situação”. 
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No que diz respeito ao método de estudo dos 42 alunos, 15 (35,7%) referem que o seu 

estudo é “pouco adequado”, 26 alunos (61,9%) dizem que é “adequado” e 1 (2,4%) considera que 

é “bastante adequado”. 

 

3. Questionário de ansiedade de Zung 

Em relação ao fato de os alunos se sentirem mais nervosos ou ansiosos do que o costume 

na realização de um exame, 5 alunos (11,9%) dizem que ficam “nenhuma ou raras vezes”, 27 

(64,3%) algumas vezes, 9 (21,4%) “uma boa parte do tempo” e apenas 1 aluno (2,4%) a “maior 

parte ou a totalidade do tempo”. 

Quanto ao medo que os alunos sentem num exame sem terem razões para isso, 23 alunos 

(54,8%) “nunca sentem ou raras vezes”, 17 (40,5%) “algumas vezes” e apenas 2 alunos (4,8%) 

“uma boa parte do tempo”. 

Relativamente ao fato de os alunos, num exame, se sentirem facilmente perturbados ou em 

pânico, a maioria dos alunos sentem-se “nenhuma ou raras vezes”, mais propriamente 28 alunos 

(66,7%), 12 alunos (28,6%) sente-se “algumas vezes” e apenas 2 (4,8%) sentem-se uma “boa 

parte do tempo”. 

Os alunos, quando questionados se num exame se sentiam como se estivessem para 

“rebentar”, 23 (54,8%) responderam que “nunca ou raras vezes”, 17 (40,5%) responderam 

“algumas vezes” e apenas 2 alunos (4,8%) “uma boa parte do tempo”. 

No que concerne ao fato de os alunos, durante um exame, sentirem que tudo corre bem e 

que nada de mal acontecerá, 5 (11,9%) referem que “nenhuma ou raras vezes”, 18 (42,9%) 

referem “algumas vezes”, assim como “uma boa parte do tempo” e apenas 1 aluno (2,4%) refere 

a “maior parte ou a totalidade do tempo”. 

Á questão que está relacionada com os alunos, durante um exame, sentirem os braços e as 

pernas a tremer, a maioria destes, 27 (64,3%) diz “nenhuma ou raras vezes”, 14 alunos (33,3%) 

dizem “algumas vezes” e apenas 1 aluno (2,4%) diz “uma boa parte do tempo”. 

No que diz respeito aos alunos, durante um exame, terem dores de cabeça, do pescoço e das 

costas que os incomodam, na maioria dos alunos “nenhuma ou raras vezes” isso acontece, mais 

propriamente, 25 alunos (59,5%); em 13 alunos (31,0%) “algumas vezes”, em 2 alunos (4,8%) 

“uma boa parte do tempo”, assim como na “maior parte ou a totalidade do tempo”. 

Quanto ao fato de os alunos se sentirem fracos e ficarem facilmente cansados, 24 (57,1%) 

responderam que “nenhuma ou raras vezes”, 15 alunos (35,7%) “algumas vezes”, 2 (4,8%) “uma 

boa parte do tempo” e apenas 1 aluno (2,4%) “a maior parte ou a totalidade do tempo”. 
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Por outro lado, no que diz respeito aos alunos, durante um exame, se sentirem calmos e 

com facilidade de se sentarem e ficarem sossegados, 6 (14,3%), ficaram “nenhuma ou raras 

vezes”, 13 alunos (31,0%) “algumas vezes”, 19 (45,2%) “uma boa parte do tempo” e apenas 4 

alunos (9,5%) “a maior parte ou a totalidade do tempo”. 

Em relação aos alunos, durante um exame, sentirem o coração a bater mais depressa, 14 

(33,3%) sentiram “algumas vezes”, 23 alunos (54,8%) “algumas vezes”, 4 alunos (9,5%) “uma 

boa parte do tempo” e apenas 1 aluno (2,4%) “a maior parte ou a totalidade do tempo”. 

Relativamente aos alunos, durante o exame, terem crises de tonturas que provocam 

incómodo, na maioria dos casos, “nenhuma ou raras vezes” tiveram crises de tontura, mais 

propriamente, 35 alunos (83,3%); 4 alunos (9,5%) tiveram “algumas vezes” e apenas 1 (2,4%) 

teve a “maior parte ou a totalidade do tempo”. 

No que diz respeito aos alunos, durante um exame, terem desmaios ou a sensação de que 

vão desmaiar, a maioria dos alunos (40 = 95,2%) “nenhuma ou raras vezes” sentiram essa 

sensação e apenas 2 alunos (4,8%) dizem ter tido essa sensação “algumas vezes”. 

Quanto ao fato de os alunos, durante um exame, poderem inspirar e expirar com facilidade, 

4 (9,5%) “nenhuma ou raras vezes” o fazem, 5 alunos (11,9%) fazem-no “algumas vezes”, 11 

(26,2%) “uma boa parte do tempo” e a maioria dos alunos (22 = 52,4%), fazem-no “a maior parte 

ou a totalidade do tempo”. 

No que concerne ao fato de os alunos sentirem os dedos das mãos e dos pés entorpecidos e 

com picadas, durante um exame, a maioria dos alunos (34 = 81,0%) sentiram-no “nenhuma ou 

raras vezes”, enquanto 6 alunos (14,3%) “algumas vezes” e apenas 1 aluno (2,4%) “uma boa 

parte do tempo” e outro “a maior parte ou a totalidade do tempo”. 

Á questão que está relacionada com os alunos, nos exames, terem dores de estômago ou 

más digestões, a maioria dos alunos “nenhuma ou raras vezes” tem, mais propriamente, 32 

alunos (76,2%), enquanto 9 alunos têm “algumas vezes” e apenas 1 (2,4%) “a maior parte ou a 

totalidade do tempo”. 

Em relação ao fato dos alunos nos exames, terem que esvaziar a bexiga com frequência, 20 

(47,6%) faz “nenhuma ou raras vezes”, 17 alunos (40,5%) “algumas vezes”, 4 (9,5%) “uma boa 

parte do tempo” e apenas 1 aluno (2,4%) “a maior parte ou a totalidade do tempo”. 

Relativamente aos alunos, nos exames, terem as mãos habitualmente secas e quentes, em 

15 alunos (35,7%) “nenhuma ou raras vezes aconteceu”, tal como em 15 alunos (35,7%) 

aconteceu “algumas vezes”, em 11 alunos (26,2%) ”uma boa parte do tempo” e apenas 1 aluno 

(2,4%) “a maior parte ou a totalidade do tempo”. 

Relativamente aos alunos, nos exames, costumarem ficar com a face quente e corada, a 

maioria (20 = 47,6%) “nenhuma ou raras vezes” fica, 14 (33,3%) ficam “algumas vezes”, 7 
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alunos (16,7%) ficam “uma boa parte do tempo” e apenas 1 aluno (2,4%) “a maior parte ou a 

totalidade do tempo”. 

Quanto ao fato de os alunos, durante os exames, adormecerem facilmente e conseguirem 

obter um bom descanso durante a noite, 4 (9,5%) ”nenhuma ou raras vezes”, 14 alunos (33,3%) 

“algumas vezes”, 11 (26,2%) “uma boa parte do tempo” e 13 alunos (31,0%) a “maior parte ou a 

totalidade do tempo”. 

Os alunos, quando questionados, se tinham pesadelos durante os exames, na sua maioria 

referiram que “nenhuma ou raras vezes” os tinham, mais propriamente, 26 alunos (61,9%), 

enquanto 14 alunos (33,3%) tinham “algumas vezes”, 1 (2,4%) “uma boa parte do tempo” e outro 

(2,4%) “a maior parte ou a totalidade do tempo”. 

 

CONCLUSÃO 

 

�9 Relativamente às estratégias de aprendizagem e de estudo que os inquiridos utilizam, 

concluímos que, na generalidade, são boas. Os inquiridos apresentam uma grande motivação e 

atitude face à escola. Quanto aos ftores “concentração”, “auto-verificação”, “auxiliares de 

estudo”, “seleção das ideias principais” e “estratégias de verificação” os alunos apresentam 

resultados satisfatórios. No entanto, quanto à “organização do tempo”, os inquiridos revelam que 

não organizam da melhor forma o tempo para as suas tarefas escolares.  

�9 Quanto ao tipo de exame, os inquiridos preferem exames de resposta de escolha 

múltipla e curta, pois verificámos que a sua ansiedade diminuía, enquanto que se for de resposta 

de desenvolvimento esta aumenta de qualquer forma. 

�9 Quanto à ansiedade que os sujeitos sentem em relação às avaliações, podemos concluir 

que a maioria dos inquiridos não apresenta níveis elevados de ansiedade, mas sim a ansiedade 

“ótima” para a realização dos exames.  
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