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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida com estudantes dos cursos de física necessariamente, 

calouros e formandos -Bacharelado e Licenciatura – pretendia-se um quantitativo de 

aproximadamente 60 alunos com faixa etária de 17-31 anos, com o objetivo de identificar e 

analisar a influência dos sintomas ansiosos nestes alunos, e considerar a ansiedade traço-

estado. Neste trabalho foi realizado uma pesquisa quantitativa exploratória, através de teste, 

observações e conversas com os alunos. A pesquisa foi desenvolvida através dos testes 

IDATE (Inventário da Ansiedade Traço-Estado), um teste específico para quantificar e 

explorar os principais problemas com os alunos e através de observações para se obter uma 

melhor análise comportamental. 17 calouros e 13 formandos participaram da pesquisa, o 

restante dos alunos mencionados no quantitativo, quanto aos calouros, não participaram 

devido a fatores externos e ao não encontro com o restante da turma, e quanto aos formandos, 

alguns responderam aos testes impressos e ao restante foram enviados e-mails, mas nem todos 

responderam. Existem vários tipos de ansiedade, a ansiedade normal considerada saudável, 

que serve como mecanismo de defesa do ser humano e a ansiedade patológica, que é o 

sofrimento e a limitação do desempenho do indivíduo. É difícil identifica-las a saber de qual 

se trata. A nova rotina, o novo ambiente, o aumento de responsabilidades e a pressão, são 

fortes indicativos de ansiedade e estresse. Novas relações sociais também são um agravante 

de ansiedade. Os resultados dos testes demonstraram que a maioria dos acadêmicos 

participantes da pesquisa, apresentam grau médio de ansiedade, não são resultados 

alarmantes, levando em consideração a quantidade de alunos, mas devem ser considerados. 

Palavras-chaves: Alunos de Física, Ansiedade, Teste IDATE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present research was developed with students of the physics courses necessarily, 

freshmen and graduates - Bachelor's and Licenciatura - a quantitative of approximately 60 

students with age range of 17-31 years, with the objective of identifying and analyzing the 

influence of the symptoms anxious in these students, and consider trace-state anxiety. In this 

work a quantitative exploratory research was carried out, through tests, observations and 

conversations with students. The research was developed through the IDATE (Trait-State 

Anxiety Inventory) tests, a specific test to quantify and explore the main problems with the 

students and through observations to obtain a better behavioral analysis. 17 freshmen and 13 

trainees participated in the research, the rest of the students mentioned in the quantitative as 

far as the freshmen did not participate due to external factors and not meeting the rest of the 

class, and as for the trainees, some responded to the printed tests and the rest e-mails were 

sent, but not everyone responded. There are several types of anxiety, the normal anxiety 

considered healthy, which serves as the defense mechanism of the human being and the 

pathological anxiety, which is the suffering and the limitation of the performance of the 

individual. It is difficult to identify them as to what it is. The new routine, new environment, 

increased responsibilities and pressure are strong indicators of anxiety and stress. New social 

relationships are also an aggravating factor of anxiety. The results of the tests showed that the 

majority of the students participating in the research, present average degree of anxiety, are 

not alarming results, taking into account the number of students, but must be considered. 

Key words: Physics Students, Anxiety, IDATE test.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

   Observa-se que a sociedade espera muito do aluno que acabara de se formar, e o 

aluno por sua vez também espera da sociedade, no sentido do amplo um espaço no mercado 

de trabalho, enxergando inúmeras oportunidades que acrescentem ao seu currículo e 

satisfação pessoal. Notamos também que os discentes se deslumbram na expectativa do 

emprego rápido após a conclusão de seu curso, mas deparam-se com a concorrência e a 

exigência de experiência de trabalho, dessa forma se decepcionam e vão para áreas diferentes 

das que almejavam. 

Outra observação importante em relação ao ensino na educação básica, é que este tem 

sido igualmente prejudicado, o tempo das aulas são reduzidas a cada dia mais, salas mais 

cheias, alunos sem interesse, e cada dia menos recursos. Têm-se todo um planejamento a 

respeito de novas maneiras de ensino-aprendizagem, mas a maioria fica somente no papel, e 

as vezes as dificuldades encontradas no dia-a-dia, desestimulam tanto alunos quanto 

professores, desencadeando frustações e estresse.  

   Em nossa experiência no curso de Física, principalmente nas disciplinas de 

Instrumentação para o ensino de Ciências e Física e Didática do Ensino, verificamos que 

muito se pesquisa sobre as variadas formas de ensinar utilizando desde experimentos de baixo 

custo, até canções como modo de aprendizado. São inúmeros os artigos voltados ao ensino e 

as pesquisas para que haja o interesse por parte dos alunos, más pouco se encontra como se 

sentem estes futuros profissionais. 

Olhando mais atentamente vemos que antes de ingressar em uma universidade, há uma 

grande expectativa, um planejamento mental de quanto tempo levará para conclusão do curso. 

O momento que antecede o ingresso na universidade, juntamente com cobrança dos familiares 

e amigos é reconhecida como um agente causador da ansiedade estresse. Ao ingressarem na 

universidade se deparam com alguns desafios e frustações como veremos ao final deste 

trabalho.  

Verificaremos que por vezes se é um aluno nota dez no ensino médio que nunca 

reprovou ou tenha ficado de exame, quando se deparam com as primeiras “bombas” nas 

provas ou reprovações em algumas disciplinas há uma frustação que por vezes é difícil de se 

mensurar.  Com o grande acúmulo de atividades, tempo dos universitários não é planejado, 

ocasionando assim ansiedade pela chegada de datas de entregas de trabalhos que ainda não 
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estão prontos, e levando ao estresse pelas noites de sonos perdidas afim de conseguirem 

terminar nos prazos. 

   Outras problemáticas também observada é a falta de dinheiro, por mais que se trate 

de uma universidade federal, é necessário para comer, locomover (ônibus, moto, carro) e 

impressão de materiais de apoio que por vezes é deixado de comprar materiais estudo ou para 

confecção de trabalhos.  

   Além de tudo isso constatamos que os formandos, na preparação de seus TCC, vão 

além do que estão preparados, estipulam prazos que não podem cumprir, querem desenvolver 

problemáticas que não estão ao seu alcance, o que os leva a um acúmulo de funções e 

cobranças desencadeando um alto nível de estresse. Podem se desenvolver traços psicológicos 

ou físicos, desde constantes dores de cabeça, até em casos mais graves desencadear a uma 

depressão. Alguns formandos, realizam o estágio junto com o TCC, onde, ao chegarem ao 

final do semestre estão prestes a entrar colapso, ficando doentes, sem paciência, até para 

perguntas simples do cotidiano. 

 Como o cotidiano afeta os alunos do ensino de física? Quais Fatores externos são 

capazes de influenciar negativamente em seu desenvolvimento, de modo a prejudicar sua 

aprendizagem? Quais são os agentes ansiosos, que posteriormente levam ao estresse, 

acarretando dificuldades futuras? Como os alunos lidam com a pressão, ao acúmulo de 

atividades e a falta de organização de tudo isso? São questões que deram direcionamento a 

esta pesquisa, que por sua vez proporcionou um diagnóstico resultando no perfil do quadro 

emocional dos acadêmicos calouros e formandos dos cursos de graduação em Física, 

Licenciatura e Bacharelado. 

 Este trabalho traz um olhar diferente para os alunos do curso de Física da 

Universidade Federal de Rondônia, do campus de Ji-Paraná. Ele tem o objetivo de identificar 

e analisar a influência dos sintomas ansiógenos e estressores nestes alunos, e considerar a 

ansiedade traço-estado. Neste trabalho foi realizado uma pesquisa quantitativa exploratória, 

através de teste, observações e conversas com os alunos. A pesquisa foi desenvolvida através 

dos testes IDATE (Inventário da Ansiedade Traço-Estado), um teste específico para 

quantificar e explorar os principais problemas e através de observações para se obter uma 

melhor análise comportamental. Pretendia-se alcançar um total de aproximadamente 60 

discentes, mas devido a fatores externos e ao não encontro com o restante da turma alguns 

responderam aos testes impressos e ao restante foram enviados e-mails, mas nem todos 

participaram, apenas 17 calouros e 13 formandos colaboraram com a pesquisa. 
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2 ESTRESSE EM ALUNOS UNIVERSITÁRIOS 

 

2.1 Estresse 

 

São vários os conceitos a respeito do estresse, até os dias de hoje, não apresentam 

nenhuma novidade para os pesquisadores da área, de modo que ainda não se chegou 

exatamente a um parecer específico para o termo. Este conceito é ainda mais discutido nas 

áreas relacionadas a saúde, e psicologia, mas também são encontrados nos campos, da 

economia, educação e negócios. 

A palavra estresse foi derivada do Inglês, ‘stress’, o termo era utilizado antigamente 

no ramo da Física, com o sentido de traduzir deformidades sofridas em materiais submetidos a 

esforços ou tenções [1]. Hans Selye em 1936 sobrepôs o termo a medicina e a biologia, 

expressando o esforço de adequação dos mamíferos, para encarar situações, que o organismo 

perceba como intimidantes a sua vida e a sua estabilização.  

Para Holmes [2] o estresse, algumas vezes pode ajudar no desenvolvimento de um 

comportamento anormal, é importante obtermos uma informação principal a respeito. Os 

estressores são os agentes causadores do estresse, o que acontece com o nosso corpo para nos 

preparar em certas situações de sobrevivência, como fator de preparação do organismo, em 

situações cotidianas esses estressores podem atrapalhar, por hora tendendo a doenças futuras 

se não tratadas. 

Segundo os autores Lazarus & Folkman [3] o estresse é a relação particular entre a 

pessoa e o ambiente, que fatores considerados ‘irrelevantes’ no cotidiano, podem ser 

importantes afetando o indivíduo significativamente. Eles baseiam-se em postulados sobre a 

conduta humana e fatores psicológicos que afetam sua saúde. 

Para Silva [1] o estresse consiste na ‘não’ preparação do organismo para situações 

estressoras, correlacionando com o ‘eu’ interno e externo, que consiste na preparação do 

corpo e do cérebro. Ele baseia-se em dados objetivos com pacientes em seu consultório, após 

anos atuando na medicina, relacionando o amor as doenças, resultando em um panorama das 

tensões as quais são submetidas. Os estudos sobre o estresse eram limitados e restritos a área 

de laboratório. Na Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coréia deram um gás a pesquisa, 

devido a seu significado para combate militar [3], ao observarem soldados com 

desequilíbrios, que eram atribuídos a causas física (cansaço, explosões), que hoje conhecido 

como estresse traumático ou pós-traumático [4].  
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O estresse é composto por dois componentes, um fisiológico e um psicológico. O 

psicológico envolve as emoções como tensão e ansiedade. O componente fisiológico emite 

respostas físicas como aumento de pressão sanguínea, tensão muscular [2], respiração 

ofegante, pupilas dilatadas [1]. 

 Seyle [5], (apud FILGUEIRAS, HIPPERT, 1999) explica que o estresse possui três 

fases de reação: reação de alarme, reação de resistência e reação de exaustão.  Na fase de 

alarme, o estresse é positivo, pois estimula o organismo a produzir mais energia, para preparar 

o corpo para situações estressoras, caracteriza-se como a fase inicial e pode evoluir para a fase 

de resistência. A fase de resistência é quando o corpo tende a se adaptar, pois o corpo aumenta 

a capacidade do que pode suportar, o organismo busca reequilíbrio físico e mental, e fica em 

estado de alerta, a ansiedade é comum nesta fase. Na fase de exaustação, o corpo já não 

consegue, mas se restaurar sozinho, os sintomas da primeira fase reaparecem e o cansaço se 

torna crônico. É comum a pessoa desenvolver sintomas mais graves, devido ao acúmulo de 

estresse como: insônia, impotência sexual, taquicardia, úlceras, diabetes, hipertensão. O grau 

ou as causas das doenças, dependerá da intensidade dos fatores estressantes e de quantas 

vezes se repetiu ao longo da vida do indivíduo, e como lidou com elas [1]. Como explica 

Lazarus & Folkman [3], (apud ELLIOT e EISDORFER, 1982) existem quatro tipos de 

estressores que são eles: 

(1)Estressores agudos e limitados no tempo como saltar de paraquedas, aguardar 

cirurgia ou encontrar uma cascavel; (2) Sequencias estressoras ou séries de eventos 

que ocorrem durante um longo período de tempo como resultado de um evento 

inicial, como perda de emprego, divórcio ou luto; (3) Estressores crônicos 

intermitentes, com visitas cheias de conflito a sogros ou dificuldades sexuais, que 

podem ocorrer um vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês; (4) 

Estressores crônicos, como incapacidades permanentes, discórdia dos pais ou 

estresse crônico no trabalho, que podem ou não ser iniciados por um evento discreto 

e que persistem continuamente por um longo tempo (p. 150-151). 

Os autores acima exemplificam os quatro tipos de estressores, que são estímulos ao 

estresse, apesar de serem situações normais, que envolvam o ambiente. Os padrões fornecem 

situações de estímulo, significações e potência, que podem ser considerados. Mas o que pode 

ser um estressor para uma pessoa pode não ser para outras, dependendo da situação, por 

exemplo, falar em público, para uma grande maioria é um fator que causa grande estresse, 

levando a sintomas fisiológicos, devastadores, afetando a eficácia do indivíduo nesta atividade 

considerada normal, já para outros, é simplesmente normal, desenvolvem sem nenhuma 

objeção. 
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O estresse é mais definido nas áreas da medicina e da biologia, considerando as 

respostas. Quando estas respostas são enfatizadas, denomina-se um estado de estresse, a 

reação do organismo, o estado do estresse sendo perturbado. Ao tentarmos definir o estresse 

pela resposta, não termos maneiras para identificar sistematicamente, o que será o estressor. 

[3]  

Silva [1] afirma que “pode-se didaticamente agrupar as fontes de estresse nos três 

‘compartimentos’ em que se inserem a vida de uma pessoa [...] Esses compartimentos são: a 

família, o trabalho e o ambiente em que vive a pessoa (p. 47).” Intensificando que os 

problemas relacionados a família e ao trabalho são as mais estressantes, pois são situações 

crônicas e duradoras, fontes de tensão ao longo da vida onde o indivíduo está sempre em 

contato. 

Mas qual reação de resposta vem primeiro. A reação fisiológica ou a psicológica? É 

aceita a teoria de que primeiramente, ao depararmos com uma situação de estresse e emitida 

uma resposta psicológica (emoção), que estimula uma reação fisiológica, ou seja, ao se 

assustar em alguma situação, a frequência cardíaca aumenta significativamente, deixando a 

respiração mais ofegante, esta é a teoria Cannon-Bard da emoção. A sequência de estressores 

pode levar o indivíduo a um comportamento anormal, aprendido ou decorrente de problemas 

fisiológicos, que podem ser facilmente compreendidos, na figura 2.1, que tem um breve 

resumo de como este fato pode ocorrer. [2] 

Em resposta ao mapa conceitual (figura 2.1), Holmes [2] destaca que ao final, o 

comportamento anormal pode ocorrer de quatro modos. Primeiro, os comportamentos 

envolvidos nas defesas podem ser anormais, por exemplo, uma pessoa que tem medo de sair 

de casa, por temer que aconteça alguma coisa, pode passar até meses dentro de casa. Segundo 

as defesas podem não ser eficazes, então o estresse persistirá, acarretando a ansiedade ou até 

mesmo a depressão. Terceiro, com as defesas ainda não eficazes, o fator psicológico do 

estresse persistirá um elevado nível de excitação, que pode ocorrer a problemas físicos como 

úlceras, dores de cabeça e doenças coronarianas. E quarto, o estresse pode elevar a uma 

predisposição de doenças e transtornos mentais, como depressão e esquizofrenia. 
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Figura 2.1 Etapas no processo que podem levar de estressores a comportamento anormal. 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: HOLMES, (adaptado) [2].  

Lipp [6] descreve o estresse como uma fase de tensão do corpo, pois ao lidar com uma 

situação estressora, o coração bate acelerado, o estômago não faz a digestão corretamente e a 

insônia é contínua. O corpo tem que estar em sintonia, tem que haver um equilíbrio. E quando 

ocorre o estresse, esse equilíbrio é quebrado, ocorrendo a homeostase, como é chamada pelos 

especialistas. Cada órgão precisa trabalhar de forma diferente, para enfrentar o estresse, para 

os especialistas este seria o estresse inicial.  

Resposta de Estresse 

                    Comportamentos anormais 

Defesa reduz o 

estresse, mas 

distorce o 

comportamento.    

(ex. agorafobia) 

Defesa falha e 

estimulação 

psicológica persiste. 

(ex. ansiedade) 

Defesa falha e 

estimulação 

fisiológica persiste. 

(ex. problema de 

saúde física). 

Defesa falha e 

defesa dispara pré-

disposição (ex. 

esquizofrenia, 

depressão). 

             Presença de estressor potencial 

(uma situação  que requer uma adaptação por 

parte do indivíduo) 

      Consciência e avaliação do estressor 

potencial 
Se o enfrentamento 

é eficaz, o processo 

para. 

Resposta psicológicas.  

      (Ex. ansiedade) 

Respostas fisiológicas 

(Ex. Frequência 

cardíaca) 

Defesas (Tentar reduzir o estresse sem resolver o 

problema subjacente). 
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Para Lazarus & Folkman [3] o estresse é definido, na maioria das vezes, como 

estímulo ou resposta. O estímulo, baseia-se em eventos no ambiente como, doença, 

demissões, desastres naturais e condições nocivas. A resposta refere-se ao estado de estresse. 

Essas definições têm utilidades limitadas, pois o estímulo é dito como estressante, apenas em 

termos de resposta.  

Silva [1] apud Holmes-Rahe, destaca em seu livro a tabela (TABELA 2.1) para 

avaliação do estresse, explicando sua funcionalidade, que deve ser respondida segundo os 

acontecimentos dos últimos 12 (para alguns 24) meses, a qual sua pontuação é da seguinte 

forma: com uma soma superior a 300 pontos, terá 79% de chances de contrair alguma doença 

grave em breve, devido ao estado emocional. Com pontuação entre 151 e 299 pontos, as 

chances são de 51%. Abaixo de 151 pontos, as chances de ter uma doença grave são mínimas, 

ou seja, a pessoa é considerada sem estresse. Esta escala tem utilidade apenas como 

referencial, levando em conta que pessoas diferentes e situações idênticas apresentariam 

diferentes respostas. 

 

TABELA 2.1 Escala de Holmes – Rahe para avaliação do estresse                              

Acontecimentos N° de Pontos 

Morte do cônjuge 100 

Divórcio 73 

Ser preso 63 

Morte de pessoa querida da família 63 

Ferimento ou doença pessoal grave 53 

Casamento 50 

Demissão do emprego 47 

Reconciliação com o cônjuge 45 

Aposentadoria 45 

Doença grave em pessoa da família 45 

Gravidez 40 

Dificuldades sexuais 39 

Chegada de novo membro à familia 39 

Adaptação a novo emprego ou negócio 39 

Alteração da situação financeira 38 

Morte de amigo(a) querido(a) 37 

Mudança para outra área de trabalho 36 

Variação na frequancia de discussões com o cônjugue 35 

Dívidas 31 

Mudançade responsabilidade no emprego 29 

Filho(a)saindo de casa 29 

Façanha pessoal incomum 28 
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TABELA 2.1 Escala de Holmes – Rahe para avaliação do estresse                        (continua...) 

Acontecimentos N° de Pontos 

Cônjuge começa ou para de trabalhar 26 

Inícioou término de estudos escolares 26 

Alteraçãonas condições de vida 25 

Revisãode hábitos pessoais 24 

Dificuldadescom o chefe 23 

Mudançanas condições ou no horário de trabalho 20 

Mudança de escola 20 

Mudança de tipo de lazer 19 

Mudança de atividades sociais 18 

Alteração nos hábitos de dormir 16 

Alteração nos hábitos de comer 15 

Férias 13 

Natal 12 

Transgressões (não graves) da lei 11 

Fonte: Silva [1]. 

 

2.2 Ansiedade  

 

Muitas teorias a respeito da ansiedade são descritas, Silva [1] define como “a 

sensação, as vezes vaga, de que algo desagradável está para acontecer.”  Acompanhado de 

uma série de sintomas como tensão e nervosismo, e os considerados físicos como, tremores 

nas mãos, ‘frio na barriga’, e nos casos mais sérios como desconfortos intestinais e urinários.  

Para Skiner [7], a ansiedade é um estímulo que ocorre para situações futuras, ou seja, 

em um assalto a vítima entrega todos seus pertences ao assaltante, prevendo que a situação 

acabe, e ele possa sair bem daquela situação, passando por uma reação emocional violenta, 

que leva ao estímulo de evitação, por mais que sua real intenção seja correr. 

A ansiedade é um sentimento diferente do medo, de eventos que não se podem dizer o 

que é. Quando temos medo de algo, a defesa é fugir a respeito deste medo, por exemplo, se 

temos medo de cachorro, evita-se o cachorro. A ansiedade é sensação de não obter uma 

resposta esperada diante da situação confrontada, é aquela situação de ficar parado quando se 

quer correr. Níveis altos de ansiedade podem provocar o estresse, assim, medo, estresse e 

ansiedade estão relacionados [6]. 

Segundo Silva [1], há uma distinção para separar a ansiedade normal (não traz 

prejuízos ao indivíduo, é algo saudável) da patológica (ou doença). Ressaltando que não é 
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fácil diferenciá-las, devido não haver um contorno claro entre elas, sendo uma transição 

sucessiva.  

 Os prejuízos da ansiedade patológica, não se fixam apenas no sofrimento que 

limitam a desempenho do indivíduo. Do mesmo modo, dão origens a doenças reais, que se 

exteriorizão por meio do corpo, é uma das formas que a pessoa lança mão para diminuir os 

níveis de ansiedade. Nos dois casos, as manifestações físicas e psíquicas são idênticas, pode-

se observar no quadro 2.1 e relacionar algumas características com o quadro 2.2 para ajudar a 

distingui-las. [1] 

 QUADRO 2.1 Manifestações psíquicas e físicas da ansiedade 

A. Psíquicas 

Apreensão 

Sensação desagradável de alerta e tensão 

Inquietude e impaciência 

Sensação de fadiga e desânimo 

Distração e dificuldade para concentrar-se 

Dificuldade para memorização 

Insônia 

B. Física 

Agitação e tremores 

Sudorese 

Boca seca 

Palpitações 

Sensação de “aperto” no peito 

Vertigens e tonturas 

Náuseas 

Constipação intestinal ou diarreia 

Necessidade frequente de urinar 

Dor de cabeça 

Sensação de bolo na garganta, com ou sem dificuldade de engolir. 

Fonte: Silva [1].  

QUADRO 2.2 Diferença entre ansiedade “normal” e ansiedade doença 

“Normal” Doença 

Episódios de intensidade leve ou moderada, não frequentes e 

com duração limitada no tempo; 

Reação adequada a estímulos ou situações que, como regra, 

provocariam reações semelhantes nas outras pessoas; 

sensação subjetiva de sofrimento é limitada e transitória; 

Não compromete de forma apenas discreta, o desempenho 

profissional/social/harmonioso da pessoa. 

Episódios moderados a intensos, 

repetidos e prolongados no tempo; 

Reação desproporcional ao estimulo 

ou situação desencadeante; 

A sensação de sofrimento é evidente 

e quase permanente; 

Compromete de forma significativa 

o desempenho. 

Fonte: Silva [1] 
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A ansiedade, se não reconhecida e tratada, pode levar a doenças mais graves. É algo 

que não se pode explicar, sensação de insegurança o tempo todo, medo de perder as pessoas 

que amam, medo de se perderem em si mesmo, medo de errar ou falhar, medo do novo. É 

estar bem, e de repente, se perder em pensamentos contrários causando a sensação de 

ansiedade incessante. Para Leahy [8]: 

[...] A verdade é que a ansiedade é algo sério. Se você sofre de ansiedade, a chance é 

de que isso tenha um grande impacto sobre sua vida. As pessoas com transtornos de 

ansiedade frequentemente se descobrem incapazes de trabalhar de modo eficaz, de 

ter uma vida social, de viajar ou de ter relações estáveis. Elas podem passar 

deliberadamente por todo tipo de estratagemas, somente para evitar encontra certas 

pessoas, locais ou atividades, inclusive dirigir um carro, viajar de avião e entrar em 

elevadores. Podem não conseguir enfrentar multidões, participar de reuniões sociais, 

estar em espaços abertos ou se deparar com mínimas quantidades de sujeira. Em 

geral, não conseguem dormir bem. Algumas se tornam socialmente reclusas ou 

caseiras. Em casos extremos, um transtorno de ansiedade precisará de 

hospitalização. Para quem realmente sofre de ansiedade, a condição vai bem além de 

se atormentar com o imposto de renda ou de ter medo de aranhas. Trata-se de uma 

doença real e duradoura, que tem consequências impactantes sobre a vida (p. 11). 

Estudos comportamentais e biológicos evidenciaram que a ansiedade serve como 

carreadores para os processos depressivos, a partir da atuação do cortisol, hormônio que é 

liberado quando se entra em estado de atenção e alerta. [9]  

Segundo Menezes e col. [10] a ansiedade pode ser avaliada a partir de duas formas de 

funcionamento adaptativo, a ansiedade traço e estado. Ansiedade traço é qualificada pelas 

diferenças particulares, com intenção para identificar situações estressantes como 

ameaçadoras e perigosas, ou seja, é aquela que é ‘herdada’ pelo indivíduo, que prepara para as 

situações, a ansiedade ‘boa’. Ansiedade estado está relacionada às reações emocionais 

desagradáveis, singularizadas por sentimentos de nervosismo e medo, decorrentes de um 

estado instantâneo, ou seja, refere-se ao estado em que a pessoa se encontra diante da situação 

encontrada, por exemplo, uma apresentação de trabalho em que o aluno fica muito ansioso, e 

este estado tem influência negativa. 

Para Spielberger [11] a ansiedade-estado (A-estado) é uma condição emocional 

transitória, ou condição do organismo humano que é qualificado pelo subjetivo consciente 

sentimento entendidos de tenção, nervosismo, apreensão e inquietação. Uma condição que 

pode variar a intensidade, flutuando sobre o momento como função de ameaça percebida. A 

ansiedade traço (A- traço) refere-se ao indivíduo relativamente estável, com diferença com 



21 

 

 

 

propensão a ansiedade, ou seja, indicam as pessoas, a disposição de responder com elevações 

na ansiedade estado quando a ocasião é entendida com ameaçadora. Em concordância com 

Spielberger [11], Lipp [6] admite:  

Os indivíduos que têm um alto traço de ansiedade costumam ficar em um estado 

de ansiedade mais exacerbado em situações ameaçadoras, especialmente em situações em 

que a pessoa se sente avaliada quanto a suas capacidades (trabalho, escola). O traço 

de ansiedade está relacionado com o estado de ansiedade, mas enquanto o traço é 

mais estável, mais crônico, o estado é momentâneo. Assim, mesmo uma pessoa que 

tem um traço baixo de ansiedade pode ficar em um estado de alta ansiedade, se a 

situação for muito séria para ela, por exemplo, diante de um incêndio, de um acidente 

envolvendo familiares, perspectiva de perder o emprego e muitas outras situações. Da 

mesma forma, uma pessoa com alto traço de ansiedade pode se manter calma diante de 

uma situação difícil (p. 53)  

De acordo com Holmes [2] as pessoas com ansiedade traço, possuem ansiedade a 

respeito de um lugar ou alguma atividade que realizam, e as que sofrem de ansiedade estado, 

ficam ansiosas apenas em atividades particulares como, realizar exames, ir ao dentista, viajar 

de avião, namorar e etc. A ansiedade atinge cada vez mais pessoas, entre adultos e crianças, 

vem se espalhando em forma epidêmica cada vez mais rápida. Pode – se dizer que é o mal do 

século, onde as pessoas se cobram cada vez mais e se perdoam cada vez menos. As crianças 

estão desenvolvendo este estímulo a cada dia mais cedo.  

Leahy [8] afirma que há seis tipos de ansiedade, e cada pessoa possui alguns ou todos 

eles. São ansiedades humanas fundamentais, e aparecem de maneiras e estímulos desiguais, 

de acordo com a circunstância. A pessoa pode possuir alguns ou todos, cada uma com suas 

atributos e desafios.  Os seis transtornos são: 

(1). Fobia Específica. É o medo de um estímulo ou situação 

específica: aviões, elevadores, água certos animais. Sua crença 

subjacente é a de que a coisa é de fato perigosa em si mesmo (o avião 

pode cair, o cachorro pode morder). [...] (2). Transtorno de Pânico. É 

o medo de suas próprias reações fisiológica e psicológicas a um 

estímulo [...] anormalidades tais como, respiração alterada, ou 

batimentos cardíacos acelerados, vertigens, suores ou tremores são 

vistos como sinais de colapso iminente, insanidade ou morte. [...] (3). 

Transtorno obsessivo compulsivo (TOC). A pessoa tem pensamento 

recorrentes ou imagens (obsessões) que considera estressante – por 

exemplo, pensar que está sendo contaminada perdendo o controle, 

cometendo um erro ou se comportando de maneira inadequada. [...] 

(4). Transtorno de ansiedade generalizada (TAG). Essa é, uma 

tendência a se preocupar continuamente com um monte de coisas. [...] 
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(5). Transtorno de ansiedade social (TAS) ou fobia social. Medo de 

ser julgado pelos outros, especialmente nas situações sócias. Essas 

situações incluem apresentações, festas, encontros, comer em locais 

públicos, usar banheiros públicos ou simplesmente encontrar novas 

pessoas [...] (6). Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Esse 

transtorno envolve o medo excessivo causado por exposição anterior a 

uma ameaça ou danos. Traumas comuns são o estupro, a violência 

física, acidentes graves e exposição a guerras. [...] (p. 16-17).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) “o estresse atinge cerca de 90% da 

população mundial” [12], seja pelo trânsito, trabalho, filhos, casamento, faculdade, contas, 

multas, dinheiro, doenças, diversas causas que podem agravar os sintomas. Machado [13] 

realizou um extenso estudo que buscou a relação entre o processo de estresse e a qualidade de 

vida de jovens adultos e a sociedade atual. Os resultados do estudo mostraram que os jovens 

vivem em constante estresse, que se agrava quando se esquecem de sua qualidade de vida. 

Diante de tantas cobranças e com o atual mundo em que vivemos utilizar o termo 

estresse vem se tornando mais comum no vocabulário das pessoas a cada dia, em especial dos 

estudantes universitários. Com a quantidade de compromissos no decorrer do dia, que por 

diversas vezes acabam se acumulando, fazendo com que o aluno fique cada vez mais 

comprometido e consequentemente sem o tempo necessário para se dedicar às atividades com 

a devida atenção a qual gostariam. 

É crescente o estudo do estresse em alunos universitários, fazendo esta análise de 

acordo com as pesquisas relacionadas, por se tratar de um sintoma que cada vez mais, atinge 

mais jovens, chegando ao ponto de interromper seus estudos no meio do caminho, e para 

alguns podendo não ter volta. Não é só quem estuda na área da saúde que passa por estes 

problemas, simplesmente pelo fato de não estarem preparados para lidar com as perdas e 

frustrações da vida real. Ao realizar uma pesquisa na internet utilizando a palavra estresse, 

centenas de artigos aparecem, fazendo relações com os mais variados cursos e atividades. 

Uma grande parte atingida por fatores estressores e ansiosos são os universitários, que 

com o aumento de atividades e a falta de organização do tempo, tendem acumular trabalhos e 

os prazos vão ficando cada vez mais curtos, levando a um estado de ansiedade e 

possivelmente, desencadeando o estresse. A grande maioria trabalha fora, cuida dos filhos, e 

no final do dia estuda. Estes alunos, não conseguem ter uma certa disposição do tempo, com a 

rotina cada dia mais estressante, fica mais difícil de se organizar. O acúmulo de funções faz 
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com que o aluno não se concentre como deveria em cada atividade particularmente, 

desenvolvendo uma e imaginando como resolver a outra. Em consideração aos cuidados com 

os filhos, alguns alunos já são pais ou mães, não que atrapalhe, mas é uma preocupação a ser 

considerada. Às vezes tem-se uma prova importante que o aluno tenha alguma dificuldade e 

que esteja apreensivo para um bom resultado, de repente a criança fica doente na semana da 

prova, ou acontece algum fato que os pais devem ficar em estado de atenção, e quando vão 

realizar a prova, não estão concentrados o suficiente acabando por tirar uma nota ruim, que 

depois fica mais difícil de recuperar. 

Além de provocar dificuldades ao estabelecer vínculos entre estudantes, problemas de 

adequação social são desenvolvidos pela ansiedade [10]. É importante salientar, a pressão 

tolerada por universitários, deve-se levar em conta um todo. Ao ingressarem na universidade, 

independente o curso, entram com a esperança de que estão próximos de realizar seus sonhos. 

Seja a independência financeira, passar em um excelente concurso, ou simplesmente, ter um 

diploma. Advertindo que os planos são seguidos de alguns ‘sacrifícios’, como, algumas horas 

a menos de sono, festas com amigos, fins de semana com a família, dentre outras coisas, para 

que possam se dedicar apenas as disciplinas, que em sua maioria, não são convidativas a 

estudos. Nesse novo meio, é responsabilidade do aluno resolver os problemas de seu meio, 

mas em grande parte das vezes, não obtém o êxito que almejam.   

Diante as problemáticas, é astuto que o estudante passa por mudanças, frustrações, 

desenvolvimentos, medos e angústias [14]. Ressaltando, que estão em um novo meio, onde 

estarão em fase de transição, pois acabam de sair de uma rotina de anos no colegial, com 

atividades mais brandas, amizades de longa data. A entrada na universidade faz com que uma 

ampla bagagem seja deixada para trás, entre amizades rotinas e responsabilidades, já é sabido, 

apesar de forte a amizade, os sonhos e objetivos não são os mesmos, então de início já se tem 

a separação, cada um para seu caminho, podemos assim dizer. As corridas por pontos serão 

bem mais intensas, e não haverá mais ‘pontinhos’ disso e daquilo. E aquele percurso de anos, 

desde o fundamental, já não será mais feito. 

Para a grande maioria dos adolescentes, se realizarem uma pesquisa com a seguinte 

pergunta: O que sentiriam mais falta do colegial? Pode-se subentender que a maioria 

responderá que será dos amigos, este impacto é sentido quando entram em uma universidade. 

O novo gera certo medo, e ao estarem com os amigos, esta insegurança é neutralizada. 

Conectando os fatos, de um novo estudo, novos amigos, novo ambiente, é despertado um 

vendaval de percepções, e aflições com impacto negativo para o estudante. Os perfis de 
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atividades que estavam ambientados a realizar muda, não são mais atribuídas pontuações em 

tudo, passam a ter alto desempenho e a quantidade é cada vez maior, com tendências a 

acumular devida a falta de organização do tempo para a resolução das mesmas. É quase 

constante a solução de problemáticas, e por diversas vezes hesitam em pedir ajuda.  

Ambiente e trajeto, também são inclusos dentre as mudanças, por anos, é realizado um 

trajeto que o estudante já está acostumado, em uma escola que ele se sente em casa. Em 

muitos casos, não possuem universidades nas cidades menores, apenas escolas de nível 

fundamental e médio, e para estar se deslocando se faz necessário o uso de coletivos (ônibus, 

vans), moto, ou no mais complexo dos casos, o estudante muda de cidade, geralmente 

sozinho, o que pode ser apontado como fonte de estresse. Esse novo deslocamento implica em 

alguns acontecimentos para quem vai de coletivo, ou seja, ônibus, como, ter que sair de casa 

mais cedo, o barulho para muitos, devido a maioria ser adolescente e gostarem do agito, saber 

que pode acontecer de ficar na estrada e consequentemente vai perder alguma aula 

importante, em alguns casos ser minoria em alguma  universidades, e quando os outros alunos 

encerrarem as aulas, saber que terá que encontrar outro jeito para chegar a universidade. 

Nesta nova fase, o estudante passa por uma evolução, da adolescência para a vida 

adulta, com responsabilidades que antes passavam despercebidas, de repente são atribuídas ao 

seu cotidiano. As exigências ficam mais intensas, onde, o aluno não está acostumado, e que 

podem ter impactos negativos, tanto no desenvolvimento escolar quanto social, também na 

saúde mental e fisiológica. Segundo Almondes e Araújo [15], a ansiedade teve um 

crescimento expressivo na população, principalmente em universitários, e dado este fator, foi 

classificada como “era da ansiedade” por autores. 

Outra problemática é a falta de dinheiro, com o acúmulo de atividades, passam a ficar 

por maior período na universidade, o aluno tem gastos, para comprar os materiais de apoio, 

para se alimentar e para o transporte, e algumas pessoas ainda pagam a mensalidade, um 

componente a mais para se preocuparem. A falta ou valores menores do que necessário, 

implica em transtornos para o estudante, podendo levar até sua desistência do curso. 

A ansiedade causa muitos impactos negativos em sala de aula, como nas provas, se 

esquecer de tudo que foi visto, em seminários ficar nervoso com as mãos trêmulas e suando, a 

ponto de o aluno não conseguir se expressar com atitude esperada de si, taquicardia, 

impressão que o coração vai sair pela boca. Isso tem grande impacto, pois deixa o aluno cada 

vez mais inseguro e com a sensação de impotência, pois é algo que não pode controlar. 
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O estágio é outro agravante do estresse, nesta etapa que há o contato direto com a 

profissão e que muitos se deparam, que não anseiam mais seguir adiante. O estágio exige 

muito do estudante, devido ser em período integral e a noite ainda ter que ir para a faculdade, 

já exaustos não se concentram tanto quanto deveriam, e tem que estudar mais do que o 

previsto quando é chegado o período de provas, para recuperar os dias de cansaço. O contato 

com a futura profissão gera ansiedade, devido ao fato de saber se vai estar preparado para 

vivenciar sua escolha e se vai atender à cobrança do mercado de trabalho.  

Ao final do período, se faz necessário para avaliação dos alunos, promovam trabalhos 

para que concluam o curso, objeto de grande estresse por parte dos alunos, pois é sinônimo de 

noites sem dormir, sem vida social por este período, e a defesa, pois se não for convincente, 

corre o risco de reprovar. Mas só de imaginar o momento, o coração acelera, é sentido o 

aspecto de como houvessem borboletas no estômago, falta o ar, dores de cabeça, sintomas 

aparentes de estresse e ansiedade. O estresse tende a aumentar, principalmente quando os 

alunos realizam o estágio junto com o TCC. Os dois trabalhos consomem grande parte do 

tempo do aluno, e a realização dos dois em conjunto, acarreta em um dos trabalhos 

prejudicados. Medeiros e Bittencourt [16] fazem a seguinte análise, “Na atual conjuntura, 

nota-se de modo geral, embasados por artigos científicos número elevado de estudantes após 

ingressarem na faculdade desenvolvem algum tipo de transtorno, em especial relacionado a 

ansiedade.” A ausência da vida social e pessoal eleva os níveis de ansiedade e estresse, devido 

a faculdade invadir este espaço. 

Em seu trabalho para o jornal da USP, Gomes [17] menciona a faculdade como 

“máquina de moer gente”, qual relata sobre páginas na internet que fazem sátiras sobre o 

acúmulo de trabalhos e o perfil dos estudantes, é uma questão a se preocupar.  Estas 

brincadeiras querem cumprir o papel de válvula de escape, relatando as dificuldades e aflições 

de estudantes em forma de piada, mas na realidade não tem graça nenhuma.  As piadas sobre 

os constantes trabalhos, o acúmulo de funções, e perfis de alunos e professores, só mostram 

como os alunos estão relutantes e sobrecarregados com todo material e cobranças.  

A nova geração de estudantes, não está disposta para o ensino mais rígido, a 

mencionar, que os métodos avaliativos adotados na rede básica são mais brandos, e quando os 

professores são mais rigorosos, aparecem pais que não aceitam ou alunos que ameaçam 

professores. Sem se preocupar com o que precisa ser aprendido, ignorando os professores, 

colocando a culpa no governo, e quando os alunos que não se interessam de fato. E quando 

chegam na universidade, conhece a nova rotina e novas didáticas, não conseguindo 
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acompanhar, vindo a reprovar ou a desistir. Também há aqueles que se esforçam, mas 

possuem dificuldades, então se esforçam dobrado para atingirem boas notas, mas ne sempre 

obtém êxito que gostariam.  

As notas no portal da faculdade são atenuantes de medo e ansiedade, se deixam levar 

por simples números em pequeno espaço em branco, mas se esquecem da qualidade de como 

vão obter. Independente se no futuro próximo isso possa prejudica-lo ao ponto de não 

conseguir reverter ao seu favor. Baseiam-se em números como se sua vida dependesse disso, 

ficam se comparando através de notas, como se quem tirou uma média 60 fosse menos 

inteligente do que aquele que obteve a média 90. Se esquecem que são únicos, e cada um tem 

o seu tempo a sua maneira, e nessa “loucura de simplesmente correr atrás de nota” sem saber 

o que está acontecendo ao certo, é quando perdem o controle da situação, ficam extremamente 

preocupados com os números do portal, que se esquecem do principal, o número de vezes que 

se sentaram e respiraram fundo, para oxigenar o cérebro e encontrar novas alternativas, de 

cuidar deles mesmos, porque quem padece é o corpo, ficando doente sem poder dar 

continuidade aos estudos até que haja melhora. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

A presente abordagem é uma pesquisa quantitativa descritiva observacional. Para 

quantificar os dados através de testes, e descrever através de observação e análises ao longo 

do curso. A análise quantitativa é sequencial e comprobatória, baseia-se em dados numéricos 

e estatísticos para estabelecer padrões e comprovar teorias [18]. E a pesquisa descritiva, como 

o próprio nome já diz, para descrever as teorias e características de cada fase. Para Gil [19]: 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento 

de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados 

sob este título e uma de suas características mais significativas está na utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática (2002, p. 42). 

A pesquisa quantitativa descritiva observacional deste trabalho, se deu através de 

testes, observações e conversas com alguns alunos para análise dos fatos. Através da análise 

quantitativa, é possível mensurar e quantificar as respostas dos entrevistados, que podem 

confirmar ou negar hipóteses. 

 

3.2 Abordagem metodológica 

 

  A pesquisa pode ser tratada como interpretativa, utilizando o método de testes 

IDATE, que busca identificar a ansiedade traço (A-traço, A-T), e a ansiedade estado (A-

estado, A-E). Em suas pesquisas sobre o IDATE, Borine [20] afirma que o teste “foi 

desenvolvido por Spielberger e colaboradores (1970) na Universidade Vanderbilt, foi 

traduzido e interpretado por Biaggio (1979)”. 

Com 40 perguntas simples que utilizam a escala tipo Likert de 4 pontos. Com 20 

perguntas a escala Estado pede para que o participante descreva como “se sente agora”: 1 – 

absolutamente não; 2 – um pouco; 3 - bastante e 4 – muitíssimo.  De modo semelhante a 

escala Traço também compões 20 perguntas, e o participante deve responder como 

“geralmente se sente”, de acordo com outra escala Likert: 1- Quase nunca; 2 – Às vezes; 3 – 

Frequentemente; 4 – Quase sempre. (anexos I e II). Também foi utilizado outro teste que foi 

elaborado para os alunos responderem de acordo com o curso, com perguntas sobre 
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professores x didática e perguntas sobre o aluno com relação ao curso. Com 12 questões para 

os calouros e 14 para os formandos, utilizando a escala Likert de 4 pontos: 1 – Nunca; 2- Não; 

3- Sim; 4- Com toda certeza. (ANEXOS I e II) 

Na quantificação das respostas, são atribuídos os valores de cada resposta dada. A 

perguntas de caráter positivo possuem valores inversos, ou seja, com resposta 4 atribui-se 

valor 1; se responder 2 atribui-se valor 3; se responder 1 atribui-se valor 4; se a resposta for 3 

atribui-se valor 2.[21] [11] [22]. Esses valores positivos e negativos foram classificados na 

tabela 4.2.1 para melhor identificação. Os escores variam de 20 a 80 pontos. Os valores mais 

elevados advertem maiores níveis de ansiedade. Os valores de referência foram: entre 20-40 

pontos baixos níveis de ansiedade; entre 41-60 pontos, médio nível de ansiedade e entre 61-80 

pontos altos níveis de ansiedade. 

 

TABELA 3.2.1 Distribuição valores teste IDATE 

 Traço Estado 

Positivos  1, 6, 7, 10, 13, 16 e 19 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 e 20 

Negativos 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 e 20 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17 e 18 

Fonte: KAIPPER [21] (Adaptado) 

 

 O início com pesquisas sobre ansiedade se deu com Pavlov (1927/1971), com seus 

estudos sobre a neurose experimental, deram estímulos para a pesquisa sobre o medo e 

ansiedade em animais. No início do século XX, as pesquisas sobre ansiedade em humanos 

foram poucas, devido à falta de instrumentos para a avaliação. As dificuldades diminuíram 

com os vários estudos a respeito na atualidade, aprimorando instrumentos de avaliação e 

regulamentações éticas adequadas que possibilitaram aos pesquisadores, condições de 

investigações apropriadas, nas diversas áreas da saúde. [20] 

Em escalas que mediam a ansiedade antes do IDATE, os itens que mediam o traço de 

ansiedade foram reescritos para medir estados de ansiedade [21]. Spielberger com a ajuda de 

alguns colaboradores no ano de 1996 desenvolveram a escala que mede os níveis de 

ansiedade traço e estado em uma escala única. Para a validação das escalas foram 

selecionados com a melhores propriedades psicométricas, 20 itens para medir a ansiedade 

estado, e outros 20 itens diferentes para a ansiedade traço. A primeira validação da escala X 

em seu primeiro contorno, foi realizada com 6.000 estudantes americanos, com quase 600 

paciente psiquiátricos e cirúrgicos, e 200 prisioneiros (apud BUCKY E SPIELBERGER, 
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1973). O presente instrumento se mostrou versátil e útil para medições de ansiedade traço e 

estado, e sua validade de conteúdo se mostrou favorável com outros testes publicados. [26]  

Foram desenvolvidas diferentes pesquisas utilizando o STAI (State - Trait Personality 

Inventory) com base na teoria da ansiedade traço- estado de Spielberger. O instrumento de 

pesquisa foi traduzido para mais de 30 línguas, em 1990 foi traduzido e validado para a língua 

portuguesa por Biaggio, sendo reconhecido com teste IDATE (Inventário de Ansiedade Traço 

- Estado). A partir deste vem sendo utilizado nos mais variados projetos de pesquisa desde 

então [21] 

 Spielberger [22] afirma que pessoas com altos índices de ansiedade traço, são mais 

propensos a responder com estados de ansiedade em situações que envolvem ameaças, 

ameaças do ego ou da autoestima, do que pessoas com baixo traço de ansiedade., por 

exemplo, em uma apresentação em que o aluno se sente inseguro, começa a suar frio, 

sensação de coração na boca, ele faz o possível para terminar logo e não consegue se 

concentrar, balbuciando palavras sem conexo se esquecendo de todo a narrativa do estudo. 

A escolha do teste IDATE deu-se devida a sua facilidade de entendimento, para que os 

alunos respondessem, e ao tempo, levando em conta que são perguntas objetivas por isso, são 

de fácil resposta, podendo ser respondidas em até 20 minutos, destacando que os alunos 

estariam respondendo nos intervalos das aulas. Podendo recordar, que de acordo com o tipo 

de teste, apesar dos alunos serem voluntários, muitos se negaram a responder. A notar que 

precisaria de um certo quantitativo de alunos para se coletar dados, e o respectivo teste é mais 

convidativo aos alunos. Também foi baseada na quantidade de artigos que mencionam a 

utilização do mesmo, e que comprovam a sua eficácia, e pelo tema proposto do presente trabalho. 

Complementando com pesquisa descritiva, qual os alunos informaram sobre suas 

dificuldades, vontades e frustrações, abrindo um horizonte de perguntas antes sem respostas, 

através de conversas em grupos e aplicativos de celular da maneira que se sentissem mais à 

vontade. 

 

 

3. 3 Cenário do Estudo 

 

O presente estudo foi desenvolvido na Universidade Federal de Rondônia no 

município de Ji-Paraná. Os alunos são estudantes dos cursos de Física, Licenciatura e 
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Bacharelado, entre calouros e formandos que estão em desenvolvimento do TCC (trabalho de 

conclusão do curso) e na prática do estágio. Esta é a primeira vez que um aluno conduz uma 

pesquisa nesta linha de estudo entre alunos do curso de exatas no município de Ji-Paraná.  

O município de Ji-Paraná está localizado no estado de Rondônia, sendo o segundo 

com maior população, de acordo com o Censo do IBGE [23] possui uma população de 

116.610 pessoas, com o PIB (2015) de R$ 21.239,09 milhões de reais, cada vez mais 

desenvolvida com novos empreendimentos, aumentando o índice de empregos na região. Com 

uma distância de aproximadamente 380 Km da capital Porto Velho, localizada na porção 

centro-leste do estado. Junto às cidades Porto Velho, Ariquemes, Vilhena e Cacoal, formam 

as cidades mais desenvolvidas do estado. [24] 

Na Universidade, onde foi desenvolvido o estudo, os alunos que estão no último 

período do curso, estão na realização do TCC com a ajuda de seus orientadores, com 

encontros semanais para orientação, com duração de aproximadamente 2 horas. Os trabalhos 

são desenvolvidos individualmente, com temas escolhidos pelos alunos, de forma que os 

professores pegam essas ideias e ajudam na elaboração dos títulos dos trabalhos, conduzindo 

os alunos em suas pesquisas. Os calouros, ainda com o ritmo do colegial, iniciam estudo mais 

avançado da física, descobrindo novos meios de estudo e identificando se realmente desejam 

cursar física. 

Os formandos de Física, nesta última etapa do curso, desenvolvem de acordo com a 

grade curricular, disciplinas teóricas, o estágio e o TCC. Mas alguns fazem mais que isso, 

pagam matérias de períodos anteriores, quando também não estão envolvidos em projetos de 

extensão, qual ocupa boa parte do tempo dos alunos. Os calouros, iniciam o semestre com 

disciplinas bases como Metodologia científica, Matemática Básica, Mecânica I, Introdução ao 

Processamento de Dados, Introdução à Física e Introdução a Geometria Analítica e Vetorial. 

Devido aos índices de desistências e reprovações, agora os alunos do primeiro período podem 

estar realizando o trancamento de duas disciplinas, para que possam dar continuidade no 

curso sem sobrecarga. 

Com relação ao estágio, os alunos escolhem a escola que for mais viável, de acordo 

com a cidade em que residem, são assinados os documentos para a realização do mesmo, e 

levados até a escola escolhida. A primeira fase do estágio é apenas observação, não 

precisando de planejamento até então. Na segunda fase é quando começa a regência, então 

estão mais propensos ao acúmulo de atividades, devido a ter que exercer todas as funções do 

professor, e ainda realizar atividades como aluno, resultando no final do semestre, um aluno 
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cansado e estressado. São um total de 200 horas de estágio I e 200 horas de estágio II, 

inclusos período de observação, Regência e planejamento. 

 

 

3.4 Participantes do estudo 

 

Participaram do estudo apenas alunos do curso de Física, Licenciatura e Bacharelado, 

exclusivamente calouros e formandos. O critério para este perfil de pesquisa, se trata que os 

calouros, devido à grande empolgação em que entram no curso, quais suas expectativas e se o 

curso está respondendo a elas, seus anseios diante das primeiras provas. E os formandos, 

como se identificaram com o curso, e se correspondeu às expectativas, estão satisfeitos com o 

curso escolhido, se pretendem seguir carreira na área. Principalmente, como estes alunos estão 

saindo da universidade. 

Ao todo entre calouros e formandos, têm-se uma média de 60 alunos, e a pretensão da 

pesquisa é de que todos possam estar participando. Foram entregues os testes aos calouros no 

período de aula, para que pudessem responder no intervalo. Na primeira amostra do teste, 

apenas 17 alunos (calouros) estavam na sala, um número pequeno levando em conta a 

quantidade de aproximadamente 42 alunos. Os formandos devido a estarem com poucas 

disciplinas e não haver compatibilidade de horários, e a outros fatores como residirem em 

cidades diferentes, os testes foram enviados por e-mail, qual explicava o fato em si como um 

todo, alguns alunos responderam e reenviaram para coleta dos dados. E para participar dos 

testes os alunos assinaram o Termos Livre esclarecido e o termo de autorização (Apêndice 

IV), permitido que fosse contabilizada suas respostas para análise de dados.  

A idade entre os acadêmicos varia, os calouros estão entre 17 a 31 anos, os formandos 

entre 19 a 35 anos, a maioria na etapa considerados adultos jovens. Com 10 homens e 7 

mulheres entre os calouros, e 8 mulheres e 5 homens entre os formandos. Após os testes 

aplicados, foram feitas as somas dos testes e posteriormente analisadas as respostas para a 

conclusão dos resultados.  

A arrumação dos acadêmicos de Física está disposta na tabela abaixo – 17 calouros e 

13 formandos entre Licenciatura e Bacharelado. 
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Tabela 3.4.1- Perfil dos acadêmicos quanto a idade, sexo e estado civil 2018. 

 Média de idade Sexo Estado civil 

Calouros 18 anos 9 homens 

7muheres 

3 casados 

12 solteiros 

Formandos 24 anos 5 homens 

8 mulheres 

6 casados 

7 solteiros 

Fonte: da autora 

*Um calouro não respondeu quanto a ao estado civil.  

 

3.5 Aspectos Éticos 

 

O presente trabalho foi submetido ao Comitê de Ética no dia 23 de maio, e foi 

recebido para análise no CEP da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, campus de Porto 

Velho em 06/06/2018 as 17:24 sob o número do comprovante 060858/2018, com o CAAE 

90974018.7.0000.5300 e foi aprovado no dia 09 de julho sob o parecer nº 2.762.025. 

(ANEXO IV) 
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4.  RESULTADOS E DISCURSÃO 

 

4.1 Resultados da Observação e vivência 

 

Com relação ao estresse e ansiedade em alunos do ensino de Física, não foram 

encontrados estudos publicados, sendo um desafio maior na realização deste trabalho. Este 

capítulo é um levantamento observacional através de diálogos e vivência com os discentes do 

curso de Física da UNIR do campus de Ji-Paraná. 

 Ao ingressarem no curso de Física -Licenciatura e Bacharelado – os alunos chegam 

com grandes perspectivas, devido a maioria vir com histórico de boas médias, principalmente 

na área de exatas, e outros simplesmente gostam da disciplina por serem “bons em física no 

ensino médio.” 

Acontece que ao iniciarem os estudos, percebem que muito conteúdo ficou sem ser 

visto, levando em consideração que a grande maioria veio de escola pública, e o grau de 

ensino e aprendizagem é relativamente baixo, deixando a desejar em alguns aspectos. Apesar 

dos esforços para melhorias, é observado que os professores fazem o que podem, mas às 

vezes não é o suficiente, e esta defasagem é sentida quando o aluno ingressa na universidade e 

começam as primeiras avaliações. 

No primeiro período tudo é uma grande novidade, mas os alunos se sentem perdidos, e 

sem a devida orientação necessária, na qual muitos reprovam, e isso acaba que se torna um 

hábito. Nessa fase os alunos ainda estão assimilando as novas informações, e o modo como 

são ensinados conta muito, e quando se deparam com professores que mal utilizam livros, 

trazendo o mundo em sua mente, ficam deslumbrados com tamanha sabedoria, mas a forma 

como são ensinados, de maneira mais direta, assusta, e isso prejudica, devido a não estarem 

acostumados a este método de ensino. 

A abordagem dos professores tem grande peso para os alunos, pois é levada em 

consideração a afinidade entre ambos. Cada um com seu método, uns com mais exercícios, 

outros com menos trabalhos, há quem aplique apenas provas, com o tempo os alunos vão 

estar habituados a cada maneira de avaliar e agir, consequente nos semestres futuros irá 

escolher se querem realizar uma próxima disciplina com devido professor. Há também alunos 

que não se identificam com o professor em si, devido a maneira como são respondidos a suas 

dúvidas, ou anseiam fazer perguntas para não parecer “burro” frente a ele ou a turma, e com 
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isso vão embora com dúvidas que se acumulam com o tempo, chegando às provas tirando 

notas abaixo da média. 

 O perfil dos calouros são turmas enormes com cerca de 50 alunos (incluindo 

veteranos que refazem as disciplinas), andam sempre em grandes grupos, são espontâneos e 

cheios de energia, ao passar pelas salas escuta-se o alvoroço de vozes entusiasmadas e da 

turma sempre cheia.  Nas monitorias estão sempre ali, com sede de aprendizado, fazem 

grupos de estudo e ainda se divertem, em festas e bares com os novos amigos. O brilho nos 

olhos é intenso, estão impressionados com o novo e se imaginam no final do curso com o 

anseio de serem os futuros formandos da vez. 

As grandes turmas de início de semestre são de encher os olhos, e devido a isso, os 

alunos com mais dificuldades passam despercebidos, pois na maioria das vezes são aqueles 

que se sentam no fundo da sala, não fazem perguntas e só são percebidos por suas notas 

baixas nas provas. A minoria tem maior facilidade de aprendizado e com isso nota-se que 

alguns professores tendem a dar maior atenção a estes alunos, despertando certo desconforto 

por parte dos outros, passando a sensação de que são ‘invisíveis” na sala. 

Com o passar do tempo, começam a aparecer as dificuldades, percebem o quanto o 

curso pode ser intenso, testando seus limites pouco a pouco. E quando aprendem a sensação 

de euforia é imensa, porém nem todos caminham no mesmo ritmo. O que é fácil para alguns, 

torna-se mais difícil para outros, onde começam a ficar ansiosos, devido as provas estarem se 

aproximando, e vão carregando o peso do estresse nas costas, devido a correria para aprender 

os conteúdos em um curto prazo, para acompanhar os alunos com maior aprendizagem. 

A primeira desilusão é quando os alunos percebem a maior dificuldade que possuem, é 

a matemática básica, justamente umas das âncoras da Física. Mas continuam persistindo, sem 

que este “pequeno” problema os afete, e quando realizam as primeiras provas, percebem o 

quanto ainda falta aprender e principalmente estudar, mas estudar mais do que o planejado, 

pois precisam aprender tudo que não aprenderam no semestre, praticamente em uma semana. 

Com toda a pressão para irem bem nas provas finais, acabam perdendo noites de sono, ficam 

apreensivos com medo de não irem bem nas provas, e ao final quando não conseguem as 

notas que costumavam obter no ensino médio, ficam frustrados. Daí a pergunta, como assim 

um 60? Para alunos acostumadas as notas com média 80, isso é difícil, ainda mais para o 

primeiro período. Ainda mais frustrante quando vem a primeira reprovação, principalmente 

quando a reprovação são disciplinas essenciais e com pré-requisitos para as próximas.   
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 Após a primeira prova, pode-se observar a quantidade de alunos que deixaram o 

curso. Muitos por ter conseguido um curso “melhor”, outros pelas dificuldades, e uma 

minoria, por achar que o curso não é para si. Alguns, ao perceberem os níveis de dificuldades, 

e fazer uma autoanálise, deixam os empregos para se dedicar ao curso integralmente, estar no 

campus nos momentos que não estiver em aula para concluir trabalhos e projetos, a fim de 

obter melhores notas e se dedicar integralmente ao curso. 

Os cursos de Física apresentam um alto índice de reprovações, devido como já 

mencionado, e isso gera nos primeiros períodos salas lotadas, com muitos veteranos, dando a 

impressão de grande número de calouros. E em todas as turmas, sempre existem os veteranos 

que refazem as disciplinas, alguns fazem até três vezes a mesma matéria, causando grande 

estresse, por saberem todo o conteúdo e mesmo assim reprovar. 

Os formandos, já apresentam um perfil contrário dos calouros, estão sempre correndo 

de um lado ao outra, aparência visivelmente cansada, aspectos mais desleixados, e o único 

objetivo é apenas terminar. A maioria almeja o mestrado e doutorado, mas naquele momento, 

é simplesmente concluir a graduação e poder dormir por uns dias, descansar a mente. As notas 

significativas, já não estão em seu pensamento, “se der pra passar está bom.” Os grupos são 

mais seletivos, com alguns que não sabem nem qual período estão, somente que faltam ‘n’ 

disciplinas para concluir. 

Entre um café e outro, os assuntos vão fluindo, um tema que se faz presente nos 

grupos é sobre desistência do curso, a ideia é constante, mas fazem uma análise de todo o 

caminho percorrido e percebem que a alternativa mais sábia é concluir, mesmo que custe mais 

algum tempo. As vezes em tons de brincadeiras, mas está sempre ali, falam sobre o cansaço 

constante e os longos anos no curso, brincam como quem está a mais tempo, mas no fundo 

sabem que já estão no limite de suas expectativas. Há quem afirme que perdeu a paixão pelo 

estudo, e só “quer acabar logo com isso”.    

Ao falar de formandos, logo vem à mente a palavra TCC, algo que assombra boa parte 

dos alunos. Sobre o que falam? A escolha do tema rende muitas expectativas, pois querem 

algo novo e revolucionário. Os licenciados, melhorias na educação e qualidade de ensino, os 

Bacharéis, pesquisas científicas. Após a escolha de como trabalhar, é hora de desenvolver os 

trabalhos, o que significa dedicação total e noites a fio estudando e pesquisas constantes para 

melhores resultados.  

A expectativa é grande e o tempo curto, levando a dias mais corridos e noites sem 

dormir. Privam-se do sono com o objetivo de terminar os trabalhos no prazo, e acabam que 
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dormem tarde e acordam cedo, e esta falta crônica do sono, ou seja, dormir menos que seis 

horas por noite, ao longo do mês, aumenta a liberação do cortisol, hormônio do estresse [25], 

despertando sintomas físicos como dores de cabeça e corpo, cansaço constante e falta de 

concentração, deixando o aluno mais vulnerável a uma possível doença psíquica. 

 Quando já estão em fase de conclusão, os alunos anseiam pela sonhada e “arrepiante” 

defesa do TCC, qual ficam muito ansiosos e estressados, devido ao total de tempo em que se 

encontram no campus, e por ser um trabalho de tamanha importância, gera ainda mais 

ansiedade pela finalização do mesmo, para que seja satisfatória. Muitos quando chegam nesta 

fase, está a vários anos na universidade, em um curso de 3,5 anos demora 5 anos ou mais 

devido ao alto índice de reprovações. E quando já estão ao final dos cursos, a única coisa que 

querem é simplesmente passar nas disciplinas que faltam, independentes das notas. 

O estágio é outro agravante do estresse e ansiedade, pois consome muito tempo dos 

estudantes, devida a alta carga horária que precisam cumprir. Muitos quando chegam nessa 

fase, descobrem que não é a profissão que eles almejam realmente, devidos aos altos níveis de 

estresse ocasionado pelas constantes horas em contato direto com alunos, que por vezes são 

experiências desestimulantes, as quais não estão acostumados e por isso logo anseiam o 

término do mesmo. Uma coisa é ser aluno, outra diferente é ser o professor. Podendo se 

enxergar com outros olhos, é quando realmente percebem como são, e isso às vezes pode ser 

difícil. 

Ao se depararem com as reais dificuldades do estágio em relação ao cotidiano nas 

salas de aula, os alunos entendem de forma mais significativa à realidade dos professores, 

como o tempo escasso, falta de materiais e laboratórios, optando por experimentos de baixo 

custo, levando pronto para sala, ou seja, elaboram em casa, vindo a gastar seus materiais 

como toners de tintas e papel, para maior agilidade nas aulas, mas se deparam com a crescente 

agitação dos alunos tomando muito tempo para estabilizar e quando percebem grande parte da 

aula já foi dada, não havendo tempo suficiente para a aula programada.  Sem mencionar os 

gastos, como transporte, materiais de apoio, alimentação, que precisam do auxílio dos pais ou 

cônjuges, devido não ter como trabalhar neste período, mas tem aqueles que conseguem 

bolsa-auxílio da faculdade, que é de grande ajuda, mas não o suficiente. 

Mas há aqueles que no estágio se identificam com a profissão, e percebem que é o que 

realmente desejam exercer, sendo reconhecidos por alunos e profissionais, que demonstram 

que a realidade escolhida é muito gratificante. Colocam em prática tudo que aprenderam 

como alunos, comprovando que os métodos eram verdadeiros e que seria de suma 
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importância para seus alunos. E a cada pedido de permanência, apenas reforça sua verdadeira 

vocação. 

 Alguns alunos fazem o estágio juntamente com o TCC, onde os níveis de estresse e 

ansiedade tendem a ficarem mais altos, e com a enorme carga horária do estágio, que tende a 

dificultar na escrita do TCC devido ao cansaço. Esses níveis vão se elevando a cada dia, 

resultando no fim do semestre, com alunos extremamente exaustos, ansiosos pelo final do 

curso. E quando essas duas etapas ainda são somadas disciplinas, fica impossível de se 

dedicar a alguma exclusivamente sem pensar nos conteúdos da outra, não se concentrando em 

nenhuma. A pressão em acabar logo o curso, faz com que os alunos não se percebam a 

respeito das consequências, que ao final do período estarão tão vulneráveis, tanto físico, como 

emocionalmente que qualquer vírus gripal, pode deixá-los doentes de forma preocupante.  

Muitos alunos ingressam neste curso por falta de opção, por ser o que conseguem com 

as notas do Enem, e em algumas das vezes por gostarem da disciplina no ensino médio. 

Tratando-se de uma universidade federal, há um peso a mais na escolha do curso, pela ênfase 

a nível de formação. E quando calouros nas turmas lotadas observam os veteranos que apenas 

afirmam o que os olhos já viram que o curso é difícil, e o alto índice de desistência. A 

renomada universidade Federal, pode se tornar um pesadelo, devida a extrema cobrança, os 

alunos não estão preparados para o ritmo intenso de exercícios trabalhos e disciplinas, sem 

levar em conta quando entram em projetos de extensão e pesquisa, que toma muito tempo, 

devida a toda preparação de aulas e pesquisas que são exigidas. 

Os projetos de pesquisa e extensão como PIBID (Programa Institucional de Bolsa e 

Iniciação à Docência), PIBIC (Programa Institucional de Bolsa e Iniciação Científica) e 

PIBEX (Projeto Institucional de Bolsa e Extensão Estudantil) são muito importantes na 

formação acadêmica dos alunos, apesar do quantitativo de atividades, é também o lugar onde 

os alunos podem estar colocando em prática todo seu aprendizado, como diferentes 

metodologias, técnicas e ferramentas pedagógicas, aprendem a utilizar recursos e a inovar a 

ausência deles. Porém, existem as questões que causam o estresse, como devido se tratar de 

projetos, as atividades serem realizadas em grupos, e alguns alunos se aproveitam da boa 

vontade e agilidade dos colegas, para deixar que o outro faça todo o trabalho, e situações 

assim causam muito incômodo, e que repetidamente essas pessoas se tornam um agente 

estressor. Não só nos projetos, mas também em atividades em sala, os trabalhos em grupos na 

maioria das vezes servem como “atividade da discórdia”, pois nem sempre todos colaboram, 

causando desafeto entre os alunos deixando clima de estranhamento entre si. 
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A maioria dos alunos moram nas cidades vizinhas de Ji-Paraná, assim vindo de 

transporte coletivo, moto ou carro. Esse deslocamento gera um certo desconforto e estresse, 

devido os alunos ter que sair de casa mais cedo, para chegar a tempo nas aulas, sem esquecer 

de mencionar, que os alunos que vão para a Unir são minorias, são os últimos em paradas, 

dando diversas voltas dentro da cidade, e os primeiros que devem sair, tendo perdas 

consecutivas em minutos de aulas que se somados ao longo do semestre, o prejuízo é imenso. 

Mas podem contar com o apoio de alguns professores a esse respeito, encerram as aulas nos 

horários em que os ônibus saem para que estes não saiam prejudicados. Quando não passam 

por todo o percurso de uma cidade a outra, e chegando ao campus o professor se esquecem ou 

avisam em cima da hora que não vai haver aula, deixando o aluno sem satisfações, fazendo-o 

pensar que poderia ter evitado o cansaço da viagem e ficando em casa. 

Os professores são ótimos observadores, eles enxergam além, fazendo análises e 

identificando os alunos que aprendem rápido e que consequentemente atingem boas notas, 

daqueles que não dão a mesma importância ao curso e aqueles que se esforçam, mas possuem 

dificuldades. Consequentemente, dão maior atenção aos alunos que se dedicam, despertando 

certo desconforto nos outros, causando impressão de preferências. Por receio há alguns 

professores, os alunos não vão aos horários disponíveis para tirar dúvidas, em razão de suas 

dificuldades com os conteúdos, em consequência disso, seu desempenho tanto em sala como 

nas provas é baixo. Esses alunos são vítimas de seus medos e ansiedade, mesmo estudando de 

forma significativa e com antecedência, no momento da prova, simplesmente se esquecem do 

conteúdo e não conseguem realizar a prova, vindo a ter prejuízo com as notas, ficando com 

sensação de ineficácia, se lamentando pelo ocorrido. Esse tipo de acontecimento tem impactos 

negativos para o aluno, sua incapacidade de controlar sua ansiedade, alimenta seus medos, 

deixando-o cada vez mais vulnerável. 

Fatores externos como problemas familiares, trânsito ou dinheiro, tem grande peso no 

desempenho dos acadêmicos, por mais que estude, o incômodo vai persistir não deixando que 

se concentre nas provas. A ansiedade também é um grande vilão, em apresentações, 

conversas, provas e convívio social. O medo acompanhado da insegurança faz com que todo o 

esforço e segurança sejam tomados pelo esquecimento e sensação de não ter domínio sobre o 

próprio corpo, passando a impressão de que o aluno não estudou ou não está preparado. Em 

decorrência dos fatos a média desses alunos são baixas e o índice de reprovação nas 

disciplinas é maior. 
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As notas têm grande influência sobre os alunos, principalmente quando se comparam 

àqueles com êxito nas disciplinas. Por mais que afirmam que a média está boa, o sentimento 

de incapacidade permanece, e este acúmulo de frustrações vai deixando o aluno mais ansioso, 

a cada prova ou seminário, vai se agravando, pois ficam com uma espécie de competição 

mental, cobrando cada vez mais de si mesmo. Com cada vez mais cobranças, menos se 

concentram em outras atividades, levando a perdas ou ganhos de peso - cada organismo reage 

de uma forma, uns comem mais, outros já não conseguem se alimentar direito, dores no corpo 

constantes, enxaquecas, oscilações de humor, levando ao estresse. ou vice-versa, o acúmulo 

de estresse pode deixar a pessoa ansiosa. 

O curso de Física é complexo, exigindo muita dedicação, e se não o fizer a reprovação 

é quase certa. A maioria não está preparada para o ritmo constante de estudos, ainda mais em 

um curso que poucos vão até o fim, soando como uma desculpa para as muitas desistências. 

Essas desistências, indagam aos que ficam a incerteza se serão fortes o suficiente para ir até o 

fim, se estão psicologicamente preparados para o que está por vir, porque muitos não estavam. 

Ao se depararem com alunos em fase de conclusão, aumentam os níveis de ansiedade ao se 

imaginarem naquele momento, sonham com a festa, a colação, mas quando se lembram da 

quantidade de alunos da sua turma, já desistem da ideia O tempo gasto ao longo do curso, faz 

com que estas vontades sejam apagadas da mente, a maior comemoração que imaginam seria 

a colação no gabinete do diretor e depois dar um adeus a faculdade. 

A série de acontecimentos ao longo do curso podem ser desencadeadores de estresse e 

ansiedade, a mencionar que muitas barreiras foram quebradas e fases superadas, qual alguns 

pontos do curso podem ter se tornado mais difíceis. Por mais que a vontade do aluno tenha 

sido de desistir em algum momento do percurso, fica o aprendizado e a experiência estudar 

um curso que muitos se arriscam, mas poucos concluem. Apontar apenas fatores negativos ao 

longo do curso seria uma grande falha, pois muitos alunos se desenvolvem até o final sem 

nenhum tipo de dificuldade ou sintomas ansiosos.  A pressão para que saiam bons 

profissionais é constante com o mercado cada vez mais exigente, concursos mais elaborados 

na área, e o êxito na realização do curso é mais que uma opção, é quase uma obrigação para 

conseguir suprir o mercado. 
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4.2. Resultados dos questionários 

 A quantidade de alunos que ingressam no curso são um total de 40 alunos e os 

formandos que pediram defesa de trabalho de conclusão de curso para o primeiro semestre de 

2018, contabilizam 8 alunos, considerando também os que estão para se formar no segundo 

semestre de 2018. Participaram do estudo 17 calouros e 13 formandos, em um total de 30 

alunos, levando em consideração que os testes foram realizados próximo ao fim do primeiro 

semestre, e já havia uma grande evasão dos calouros, contendo aproximadamente 30 dos 40 

alunos, no dia em que foi realizado o teste só metade dos alunos se encontravam em sala – 

sem considerar os veteranos que também realizavam a disciplina.  

 Dos 17 calouros, 7 (41,18%) eram do sexo feminino e 10 (58,82%) do sexo masculino, 

com maior predominância do sexo masculino. Dos 13 formandos 8 (61,53%) eram do sexo 

feminino e 5 (38,47%) do sexo masculino, com maior predominância no sexo feminino. Com 

relação ao teste específico, as respostas foram diversas, que podem ser acompanhados nos 

gráficos a seguir, fazendo um comparativo entre Calouros e Formandos, e poder se fazer uma 

análise entre os resultados. 

 

4.2 1 Resultados Testes Calouros e Formandos  

 

                Gráfico 4.2.1 –Teste Específico Calouros e Formandos. 

 

                    Fonte: da autora. Questão 1 dos testes específicos. 

 

Em análise ao gráfico 4.2.1, podemos observar que o curso não é a primeira opção 

para a maioria dos alunos - 61,53% (Formandos) e 58,8% (Calouros).  Apesar de já estarem 

em fase final apenas 2 (15,38%) formandos iniciaram o curso com certeza de era o curso 

pretendido. Os calouros, 5 (29,41%) tinham certeza do curso que queriam.            
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                Gráfico 4.2.2 - Teste Específico Calouros. 

 

                   Fonte: da autora. Questão 2 teste específico Calouros. 

 

 No gráfico 4.2.2 a pergunta foi apresentada apenas aos calouros, apenas 1 (5,85%) 

aluno não pretende trabalhar na área, o restante dos alunos, 7 (41,15%) responderam ter 

certeza que pretende trabalhar neste ramo e 9 (53%) afirmaram que sim. 

Responderam que sim. 

 

                 Gráfico 4.2.3 – Teste Específico Calouros e Formandos. 

 

                   Fonte: da autora. Questões 2 do teste Formandos e 3 do teste Calouros. 

 

 Com respeito a gostar da área (gráfico 4.2.3) os resultados foram satisfatórios, não 

obtendo respostas negativas, qual 10 (76%) formandos e 14 (82,35%) calouros responderam 

que sim, e 3 (23%) formandos e 3 (17,65%) calouros responderam com certeza, que gostam 

da área. As negativas de respostas não foram uma opção para os alunos que responderam aos 

testes, confirmando que apesar de não ser a primeira opção da maioria, que ambos gostam da 

área em que estão estudando. 
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                 Gráfico 4.2.4 – Teste Específico Calouros e Formandos. 

 

                  Fonte da autora: Questão 3 do teste Formandos e 4 do teste Calouros. 

 

 Quanto as expectativas dos alunos (gráfico 4.2.4), 1 (7,69%) formando respondeu que 

o curso nunca respondeu as suas expectativas, outros 5 (38,46%) responderam que não. 8 

(47,05%) calouros também não tiveram suas expectativas correspondidas. 14 alunos (53,85% 

(formandos) e 41,17% (Calouros)) afirmaram que sim e 2 (11,78%) calouros responderam 

com certeza. Tendo como base as respostas obtidas plotadas no gráfico, observa-se os alunos 

tanto os calouros quanto os formandos, possuem opiniões divergentes, há um certo equilíbrio 

nas respostas, onde metade dos alunos afirmam que tiveram suas expectativas correspondidas, 

quanto a outra metade afirma que, não foram correspondidas as expectativas. 

 

                Gráfico 4.2.5 - Teste Específico Calouros e Formandos. 

 

                   Fonte da autora: Questão 4 do teste Formandos e 5 do teste Calouros. 

 Em respeito a desistir do curso (Gráfico 4.2.5), a maioria nunca pensou na 

possiblidade totalizando 11 alunos, sendo 6 (46,15%) formandos e 5 (29,41%) calouros, 7 

responderam que não – 2 (15,38%) formandos e 5 (29,41%) calouros. E 3 afirmaram com 
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toda certeza – 1 (7,69%) formando e 2 (11,77%) calouros. Com 9 alunos (4 (30,78%) 

formandos e 5 (29,41%) calouros) afirmando que sim e outros 3 afirmando certeza. A 

desistência do curso, é uma opinião com ênfase pessoal, qual podemos afirmar que dentre os 

participantes da pesquisa, também houve um certo equilíbrio no padrão das respostas, qual 

metade dos alunos já pensaram em desistir do curso, quanto a outra metade não há esta opção. 

Com um quantitativo maior que pensa em desistir entre os calouros, talvez por estarem mais 

suscetíveis a desistir já que não investiram muito tempo no curso. Os formandos, ocorre esse 

tipo de pensamento no meio do curso, mas fazem uma análise do tempo investido então 

seguem firmes. 

 

               Gráfico 4.2.6 - Teste Específico Calouros e Formandos. 

 

                   Fonte da autora: Questão 5 do teste Formandos e 6 do teste Calouros. 

  

Com relação a pressão sofrida com excesso de atividades propostas ao longo do curso 

(gráfico 4.2.6) apenas 3 (23,07%) formandos responderam que nunca se sentiram 

pressionados, 10 (58,8%) calouros responderam que não, 9 alunos sendo 8 (61,54%) 

formandos e 1 (5,88%) calouro, responderam que sim e 6 (35,30%) calouros e 2 (15,39%) 

formandos com toda certeza. Quais, os formandos responderam com maiores significativas, 

quanto a se sentirem pressionados. Possa ser pelo fato, de se sentirem cansados com o tempo 

gasto com o curso e a preção para a conclusão do mesmo.  

               Conforme o gráfico 4.2.7, 3 alunos sendo 2 (15,38%) formandos e 1 (5,88%) 

calouro responderam que nunca conseguem atingir na totalidade a conclusão das atividades, 5 

alunos responderam que não (2 (15,38%) formandos e 3 (17,64%) calouros.  Com um 

resultado positivo onde 19 (6 (46,16%) formandos e 13 (76,48%) calouros) responderam que 

sim, que concluem na totalidade as atividades, e 3 (23,08%) formandos responderam com 
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certeza concluem as atividades na totalidade.  Com relação aos formandos, os calouros 

conseguem atingir em maior número as atividades propostas.    

        

               Gráfico 4.2.7 - Teste Específico Calouros e Formandos.  

 

                   Fonte da autora: Questão 6 do teste Formandos e 7 do teste Calouros.  

 

               Gráfico 4.2.8 - Teste Específico Calouros e Formandos. 

 

                   Fonte da autora: Questão 7 do teste Formandos e 8 do teste Calouros. 

Conforme o gráfico 4.2.8, 3 alunos (2 (15,38%) formandos e 1 (5,89%) calouro) responderam 

que nunca conseguem organizar seu tempo para estudo, mais 10 alunos (6 (46,16%) 

formandos e 4 (23,53%) calouros) também afirmaram não conseguirem. A maioria dos 

calouros responderam que sim, que organizam seu tempo para estudo 12 (70,58%) no total e 

3(23,07%) formandos. Mais 2 (15,39%) formandos afirmaram com certeza a organização. 

Este gráfico nos mostra que os calouros conseguem se organizar, atribuído um tempo aos 

estudos em maior quantidade em relação aos formandos.  
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         Gráfico 4.2.9 - Teste Específico Calouros e Formandos 

 

         Fonte da autora: Questão 8 do teste Formandos e 9 do teste Calouros. 

 

A relação aprendizagem x didática dos professores (gráfico 4.2.9), há vários pontos de 

vista, deste modo 5 (2 (15,38%) formandos e 3 (17,65%) calouros) alunos afirmam que esta 

relação nunca foi correspondida, outros 14 (7 (53,84%) formandos e 7 (41,17%) calouros) 

alunos afirmam que a relação não é correspondida. Para 7 calouros, esta relação é 

correspondente, onde 6 (35,30%) afirmaram que sim e 1 (5,88%) com toda certeza. Para os 

formandos, os alunos que acham essa relação correspondente são bem menores, 4 ao todo, 3 

(23,08%) afirmando que sim e 1(7,70%) confirmando com certeza. Pode-se observar que 

tanto calouros quanto alunos estão em equilíbrio em não achar a correspondência entre as 

atividades. E uma minoria tendo em vista as respostas negativas, afirmam que a relação é 

correspondida.  

 

                     Gráfico 4.2.10 - Teste Específico Calouros e Formandos 

 

                         Fonte da autora: Questão 9 do teste Formandos e 10 do teste Calouros. 

         *Um formando não respondeu a esta questão. 

Apesar de uma minoria afirmar que a relação do nível de avaliação x nível de aula 

dada não são correspondentes (gráfico 4.2.10), onde 4 alunos (1 (7,69%) formando e 3 
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(17,65%) calouros) afirmaram que nunca são, e 5 (2 (15,38%) formandos e 3 (17,65%) 

calouros) afirmaram que não. Mas os números de alunos que acham a relação correspondente 

são maiores, com 18 alunos (8 (61,53%) formandos e 10 (58,82%) calouros) afirmando que 

sim e 2 (1 (7,69%) formando e 1 (5,88%) calouro) afirmando com toda certeza. Com a 

quantidade de alunos que responderam aos testes, o número de alunos que fizeram afirmativas 

positivas é relativamente bom, levando em consideração que foram poucos alunos. 

             

           Gráfico 4.2.11 - Teste Específico Calouros e Formandos. 

 

Fonte da autora: Questão 10 do teste Formandos e 11 do teste Calouros. 

*Um formando não respondeu a esta pergunta. 

 

Em relação ao trancamento de disciplinas, podemos observar através do gráfico 4.2.11 

que os alunos que afirmaram trancar disciplina apenas 1 (5,89%) calouro e 6 (46,15%) 

formandos e mais 1 (7,7%) formando afirmou com certeza. A maioria dos calouros, 

afirmaram não trancar nenhuma disciplina totalizando 16 alunos, onde 12 (70,59%) 

afirmaram que não e 4 (23,52%) que nunca. 6 (46,15%) formandos também afirmaram que 

não trancaram nenhuma disciplina nesse semestre. Em análise, notamos que os alunos que 

estão em fase final do curso, têm mais tendência a trancamento de disciplina do que os 

calouros. 
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Gráfico 4.2.12 - Teste Específico Calouros e Formandos. 

 

 Fonte da autora: Questão 11 do teste Formandos e 12 do teste Calouros. 

 

Em análise ao gráfico 4.2.12, dos 30 alunos participantes da pesquisa, 5 (38,46%) 

formandos e 8 (47,05%) calouros afirmaram não se sentirem nervosos ou ansiosos as vésperas 

de avaliações, um pouco menos da metade. Os outros 17, afirmaram que ficam ansiosos ou 

nervosos, sendo 4 (30,77%) formandos e 3 (17,64%) calouros responderam que sim e 4 

(30,77%) formandos e 6 (46,15%) calouros responderam com toda certeza. Ao analisar os 

dados, observa-se que os alunos que se sentem ansiosos é quase a mesma quantidade daqueles 

que afirmaram não se sentir de igual modo, com incidência maior entre os calouros. 

 

Gráfico 4.2.13 - Teste Específico Formandos. 

 

Fonte da autora: Questão 12 do teste Formandos. 
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Em resposta se pretendem exercer profissão na área após o cumprimento do estágio 

(gráfico 4.2.13), apenas 3 (23,08%) formandos afirmaram que não. Os outros 10 responderam 

que pretendem trabalhar na área, com 7 (53,84%) alunos afirmando que sim e 3 (23,08%) 

com toda certeza. Apesar de ser na fase do estágio onde muitos alunos desistem da profissão, 

o resultado apresentado no gráfico é satisfatório, com a maioria dos formandos que desejam 

seguir carreira na área estudada. 

 

Gráfico 4.2.14 - Teste Específico Formandos. 

 

Fonte da autora: Questão 13 do teste Formandos. 

 

Gráfico 4.2.15 - Teste Específico Formandos. 

 

Fonte da autora: Questão 14 do teste Formandos. 

 

A ansiedade pode ser uma inimiga em diversas situações, inclusive na preparação do 

TCC (gráfico 4.2.14), apenas 1 (7,7%) aluno respondeu que não ficou nervoso, os outros 12 
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(92,30%) afirmaram que sim (5 – 38,46%) e com toda certeza (7 – 53,84%). Sendo a maioria 

a afirmara com certeza. 

Ingressar no mercado de trabalho é uma ocasião que aflige muitos estudantes, saber se 

vai estar preparado para atuar na área em que estudou é quase uma incógnita. Com base nos 

dados do gráfico 4.2.15 pode-se avaliar que praticamente a metade dos formandos 

participantes da pesquisa não se sentem aptos para o ingresso no mercado de trabalho, com 

um total de 6 (46,15%) alunos, Mas os outros  sete afirmaram que estão preparados para dar 

esse passo, com 1 (7,7%) aluno afirmando que sim e 6 (46,15%) afirmando com toda certeza.  

Em comparativo entre calouros e formandos, pode-se considerar que nas perguntas 

atribuídas aos dois grupos de alunos, as perguntas tiveram maiores níveis positivos de 

respostas. Apesar de o curso não ser a primeira opção para a maioria dos alunos, todos 

responderam sim ou com certeza que gostam da área. O questionário foi elaborado com 

perguntas a respeito do curso com caráter quantitativo, a fim de identificar a satisfação dos 

alunos em relação ao curso.  

Com relação aos calouros, os resultados dos gráficos afirmaram a empolgação dos 

alunos no começo da vida acadêmica com muitas respostas positivas, a maioria pretende 

trabalhar na área, se organizam com o tempo de estudo e estão satisfeitos com as didáticas em 

sala de aula, em relação a ficarem nervosos, há um equilíbrio entre os alunos, alguns 

afirmaram nervosismo e outros não. 

Os formandos, tiveram um bom padrão de respostas, mas com relação aos calouros, o 

nível das respostas, teve um caráter mais negativo, com mais alunos ansiosos, alguns não 

ficaram satisfeitos com didáticas desenvolvidas e não organizam o tempo para estudo, ficando 

nervosos nos dias que antecedem as provas, com muitos alunos trancando disciplinas, 

sentindo-se pressionados com o curso.  

 

4.3 Resultado Teste IDATE (Ansiedade Traço e Estado) 

 

A fim de verificar os níveis de ansiedade nos alunos do curso de Física, para verificar 

a médias nos grupos estudados, utilizando o teste IDATE para identificar os níveis de 

ansiedade traço e estado, Segundo Biaggio [26] “verificou-se nas amostras brasileiras a 

mesma tendência obtida nas norte americanas [...]”. Os resultados dos testes podem ser 

compreendidos através dos gráficos a seguir. 
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Gráfico 4.3.1 – Ansiedade – Estado (Calouros). 

 

Fonte da autora: Resultado teste IDATE, ansiedade - estado. 

 

Em análise ao gráfico 4.3.1 observa-se que grande parte dos alunos, possuem estado 

de ansiedade, com um quantitativo de 4 (18%) alunos com alto nível de ansiedade, 10 (59%) 

alunos com médios estados de ansiedade e 4 (23%) alunos com baixos níveis de ansiedade. 

Com maior ênfase nos níveis de intensidade médio entre os calouros.  

 

Gráfico 4.3.2 – Ansiedade – Traço (Calouros). 

 

Fonte da autora: Resultado teste IDATE, ansiedade - Traço. 
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A ansiedade – traço entre os calouros (gráfico 4.3.2), predomina em grau de 

intensidade média em um total de 8 (50%), ficando à frente dos alunos com sintomas de 

baixos níveis com 5 alunos (31%) seguindo com os alunos com altos níveis de ansiedade, 3 

(19%) no total.  

 

Gráfico 4.3.3 – Ansiedade – Estado (Formandos). 

 

Fonte da autora: Resultado teste IDATE, ansiedade – estado. 

Por meio das respostas dos formandos, com os dados plotados no gráfico 4.3.3 pode-se 

notar que boa parte dos formandos possuem níveis de ansiedade – estado em média escala, 

com 7 (54%) alunos, outros 3 (23%) possuem baixos níveis, assim como 3 (23%) possuem 

níveis altos de ansiedade. 

 

Gráfico 4.3.4 – Ansiedade – Traço (Formandos). 

 

              Fonte da autora: Resultado teste IDATE, ansiedade – Traço. 
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Com respeito aos traços de ansiedade (gráfico 4.3.4), no momento em que 

responderam ao teste, 6 (46%) alunos apresentaram baixos níveis de ansiedade, 5 (39%) 

níveis médios e 2 (15%) altos níveis. 

Fazendo um apanhado geral sobre os gráficos, observa-se que a ansiedade com médios 

níveis predomina a maior parte dos alunos que participaram da pesquisa. A ansiedade – traço, 

é o que já faz parte da personalidade de cada um, qual pode-se complementar, que esses 

escores são o que fazem parte de cada um, mas são níveis que devem ser controlados, para 

que não desenvolva problemas futuros. Em relação aos altos escores de ansiedade traço, o 

quantitativo de alunos foi baixo 5 no total, mais levando em consideração a quantidade que 

participaram da pesquisa, é um número significativo. Os escores que apontam baixos níveis 

de ansiedade foram mais significativos, totalizando 11 alunos, com ansiedade – traço. 

A ansiedade – estado, é quando o indivíduo está em uma situação em que passa por 

um momento de ansiedade, ou seja, alguma situação rápida em que é exposto a tal 

circunstância. Relacionado aos testes, os maiores escores foram com os alunos que 

apresentaram médios níveis de ansiedade em um total de 17(56,6%) alunos (calouros e 

formandos), valores altos, levando em consideração o quantitativo de alunos. Em sequência, 

os escores com baixos níveis de ansiedade, quantificando 7 (23,3%) alunos, em seguida 

médios níveis de ansiedade com um total de 6 (20%) alunos. Os formandos apresentaram maior 

percentual de ansiedade-estado com média de 50,07 pontos e os calouros com média de 48,82 

pontos. A ansiedade-traço os calouros obtiveram maior média, com 57,30 pontos e os formandos 

com 45,38 pontos. 

Na realização  dos testes, fatores externos pode ter influencia sobre os resultados, no 

dia em que os calouros responderam aos testes, haviam acabado de receber uma prova, onde a 

maioria obteve nota inferior à média e estavam fazendo a correção da mesma, este ocorrido 

que pode-se caracterizar como uma situação momentânea de ansiedade e estresse, pode ter 

tido alguma influencia nos resultados dos testes, qual podemos  observar com os valores 

obtidos com as médias de pontuação. Alguns alunos tiveram uma certa dificuldade com a 

maneira de como a escala likert dos testes estavam sobrepostas no cabeçário da pesquisa, que 

podem ter se confundido também. 

Apesar da turma de calouros, ser relativamente grande, apenas a metade dos alunos 

participaram, devido ao dia em que foi realizada a pesquisa estar apenas metade da turma, 

levando em consideração que muitos alunos já desistiram do curso, estando até o momento 

com um total de aproximadamente 35 alunos. Os formandos tiveram-se que levar em conta 
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que a maioria não estria todos os dias na universidade, tendo que enviar os testes por e-mail, 

qual acarretou que alguns alunos não responderam.  

A maioria dos alunos que participaram da pesquisa apresentaram escores com níveis 

médios de ansiedade traço-estado, onde 13 alunos apresentaram médios níveis de ansiedade -

traço, e 17 alunos apresentaram médios níveis de ansiedade – estado, resultados entre 

formandos e calouros. Em sua tese de mestrado, Meireles [4] complementou que: 

[...] desorganização do tempo e emoções prejudiciais alimenta mais ainda as fontes 

de estresse. Os sinais de estresse (na forma de sintomas físicos e problemas de 

atenção) contribuem mais ainda para a desintegração da situação vivida pelo aluno. 

Sinalizam que as demandas da situação chegaram a um ponto crítico e que há perigo 

que a pessoa adoeça. Mas também prejudicam a capacidade do aluno de lidar com a 

situação, já que o bem-estar físico e a concentração são importantes para poder dar 

conta das tarefas do último ano [...] (p. 46).  

Como foi vista na tabela 3.4.1, a média de idade dos calouros são de 18 anos, podendo 

afirmar assim que possuem maiores expectativas. A média de idade dos formandos é de 24 

anos, alunos mais velhos e, portanto, com mais atribuições na vida pessoal, que pode ser vista 

também como influenciador do tempo em que o aluno leva para se formar, pois vão deixando 

o curso em segundo plano, o que acaba acarretando nas reprovações. Quando é chegado os 

períodos de provas, os níveis de ansiedade tendem a aumentar, influenciando nos resultados 

dos alunos, mas ao longo do tempo esses níveis tendem a aumentar ficando cada vez mais 

difícil de controlar. 

Os testes revelaram que a maioria dos participantes da pesquisa apresentaram 

significativos resultados, identificando níveis de ansiedade, que se persistirem sem um devido 

controle, pode vir a se tornar uma doença mais grave futuramente, influenciando até em seu 

meio social. Algumas técnicas podem ser utilizadas para amenizar os sintomas, como explica 

Lipp [6]: 

 Respirar fundo é uma técnica que alivia muito a ansiedade. Há tipos de 

comportamentos que são incompatíveis uns com os outros, isto é, você não pode 

estar com os músculos relaxados e ao mesmo tempo sentir-se ansioso; assim, todas 

as técnicas de relaxamento físico são boas para diminuir a ansiedade de uma pessoa. 

Os exercícios físicos, como caminhadas, natação e outros também ajudam a relaxar. 

Procure afastar os pensamentos negativos que o preocupam, forçando-se a pensar em 

outras coisas, quando estiver ansioso e preocupado com alguma coisa sobre a qual 

você não tem controle e ainda não pode resolver ou ter uma resposta (p. 55-56). 

 

A pesquisa identificou que os acadêmicos de Física, possuem níveis de ansiedade, que 

podem ser considerados intermediários, apesar de o aluno saber que a universidade é o lugar onde, 

irão estudar, e consequentemente, resolver exercícios e realizar provas. A ideia de que deveram 

sair preparados para o mercado de trabalho assusta um pouco, deixando-os receosos de estarem 
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aptos, e a cada disciplina que não conseguem concluir com sucesso, só aumenta a incerteza do seu 

EU. 

Em grande parte das vezes, as pessoas sofrem a ansiedade por antecedência, sofrem por 

coisas que ainda nem aconteceram, ou por coisas pequenas que para muitos, podem ser 

consideradas  sem significância, e para os ansiosos são de enorme proporção, fazendo com que se 

desestabilizem emocionalmente, ou seja, fazendo “tempestade em copo d’água”. Experimentam 

situações que ainda não viveram, ficando presos a pensamentos negativos e no final das contas, 

não acontece nada, por isso os ditados “não coloque a carroça na frente dos bois” ou “não 

atravesse as pontes antes de chegar a elas” Lipp [6] (apud Carlson, 1997). 

Foram realizadas buscas no site Scielo e Portal periódico CAPES, para identificar artigos 

que falem sobre o estresse e ansiedade em alunos no ensino de física, com as seguintes palavras 

chave: alunos de Física, estresse; estudantes de Física, ansiedade; Licenciatura em física, mas não 

foram encontrados artigos com estas combinações. Surgiram artigos relacionados a exercícios 

físicos, educação física, ansiedade em estudantes de medicina e etc. E sem artigos encontrados na 

área da física, que envolvam estresse e ansiedade, o presente trabalho foi desenvolvido através das 

experiencias e observações, de modo, a melhor desenvolver o trabalho. 

Outra relevância é a carga horária dos estágios, por serem muito altas, o aluno acaba que 

fica sobrecarregado, tendo que se adaptar a horários inflexíveis ou contrários as aulas, ficando 

sobrecarregados chegando as aulas noturnas cansados, onde não se concentram nas aulas, e o 

pensamento acaba se preenchendo apenas com o novo dia que esta para vir. As atividades acabam 

se acumulando, o que acaba deixando os alunos com sintomas de estresse e tenção, esse acúmulo 

o deixa sobrecarregado, tendo a sensação de inapto e confuso para realizar as atividades. 

Os estágios são disciplinas obrigatórias, sendo realizados no sexto e sétimo período, no 

curso da graduação de física da Instituição, permitindo aos alunos vivenciar a realidade, aplicando 

as teorias aprendidas ao longo do curso. A analogia da teoria e prática está ligada profundamente 

ao aluno. A supervisão tende a ser cultivada de forma a conduzir o aluno, produzindo 

conhecimento e desenvolvendo táticas de melhor aprendizagem. Um ambiente sadio, revela 

melhor aprendizagem, mas não é sempre que isso acontece de acordo com a realidade. [4] 

A elaboração do TCC é uma ampla fonte de ansiedade e estresse. Por se tratar de um 

trabalho complexo e com muitas exigências, a riqueza de detalhes acaba se destacando, 

dificultando média escala, a sua organização. Após um longo período com um único trabalho, 

desenvolvê-lo de maneira que outras pessoas compreendam, e “vender” que sua iniciativa é 
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verdadeira, deixa ainda mais interessante. Por mais, que estas barreiras sejam superadas, a 

conceito da defesa é o que mais assusta a maioria.  

Em consequência do acúmulo de atividades, o sono é deixado de lado, fazendo com que   

fiquem mais propensos ao estresse, e não se concentrem nas atividades, e ficam sem paciência 

para ações do cotidiano, além de influenciar na saúde mental e física. Para Cramer [27] a falta de 

sono traz riscos maléficos à saúde como diabetes, depressão, doenças cardiovasculares e câncer. 

Que existem cinco formas que dormir pouco pode afetar a saúde como: dieta ruim, saúde mental 

afetada, riscos de acidentes, menor rendimento físico e limitação cognitiva.  

Outro aspecto a ser considerado, é que a maioria dos alunos trabalha, e dedica menos 

tempo aos estudos extraclasse. Uma condição que faz com que os estudantes não administrem seu 

tempo nem seus conteúdos, pois além de serem alunos e profissionais, e possuírem compromissos 

com este elo, também tem compromissos com a família, qual na maioria das vezes é deixada para 

último plano. Para manter o estudo em dia, é necessário que faça um planejamento de estudo 

diário, semanal, mensal ou ate anual, para que os estudos sejam organizados com os itens mais 

relevantes como forma de ajudá-los. [4] 

Holmes [2] fala sobre a ansiedade de testagem, que é quando a atenção e a memória 

seletiva podem alterar a visão da pessoa e acarretar a ansiedade, por exemplo, um aluno vai 

realizar uma prova, e quando não possui uma resposta imediata para a questão, o pensamento que 

não irá bem surge bloqueando-o, então, pensamentos negativos são ativados, fazendo com o aluno 

bloqueie os possíveis pensamentos sobre as respostas. A solução para a ansiedade de testagem é 

não se deixar envolver em pensamentos e sentimentos de fraqueza, mas não é tão fácil quanto 

dizer. Pessoas com ansiedade tendem a interpretar situações neutras como ameaçadoras. 

Há muitas coisas para se fazer para evitar a ansiedade, por exemplo, se tem medo de se 

atrasar, coloque o despertador para tocar  minutos mais cedo, esse tempo não terá muito impacto, 

no trânsito, coloque uma música para relaxar, se organizar com o estudo ou com o trabalho e não 

deixar para última hora para não acumular conteúdos. Quando tem atividades a serem entregues 

na segunda feira, vai deixando para a ultima hora e nem se concentra no fim de semana, e não se 

sente totalmente distraído. [6] 

Muitas vezes o aluno estuda com antecedência, se prepara gradativamente a cada 

conteúdo, mas quando chegam as provas a ansiedade por obter uma boa nota faz com que ele se 

esqueça, ou seja, bloqueia as informações e inevitavelmente, quanto mais se esforça, mais ele vai 

bloqueando as informações consequentemente o deixando mais ansioso, e as próximas provas 

esta pressão só aumenta, de forma a também prejudicá-lo. 
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Fatores externos como, problemas na família ou no ambiente de trabalho podem 

influenciar também. O aluno se preparou por semanas para aquela prova ou apresentação 

importante, e problemas com os filhos, com o cônjuge ou mesmo com os pais, também pode ser 

no trabalho, acontece alguma situação desagradável ou a rotina do dia acaba sendo estressante, 

essas situações desestabilizam, fazendo que essa preparação seja prejudicada.  

A boa relação professores x alunos é muito importante, pois o bom professor- não por ser 

legal apenas, mas por demonstrar prazer no que faz – cativa o aluno a querer sempre mais, a 

buscar o conhecimento e principalmente, serve de referência, alguém em que o aluno quer se 

espelhar, tanto pelo conhecimento como pela pessoa. O bom aluno, faz com que o professor sinta 

a certeza de que escolheu a profissão certa, aumentando seu prazer na profissão, 

consequentemente ambos terão maior produção de conhecimentos chegando ao final com 

sensação de dever cumprido. Ressaltando que um necessariamente precisa do outro, e que juntos 

fazem a diferença. A falta de empatia com alguns professores pode ser prejudicial, principalmente 

quando o aluno possui dúvidas e não pergunta por insegurança da pergunta não estar à altura do 

conhecimento do professor, por achar ser uma questão boba. E ao acúmulo de perguntas bobas ao 

final do conteúdo o aluno ainda não aprendeu nada. 

A relação didática x aprendizagem nem sempre condiz, pois, a didática adotada por alguns 

professores não é a mais eficiente, deixando a desejar em aprendizado. O conhecimento é vasto 

mais não conseguem repassar como devido, fazendo com que os alunos reclamem ou não deem 

importância ao conteúdo, apenas concluem a disciplina sem saber o que fez.  Com uma boa 

didática o aluno desenvolve maior interesse em aprender e consequentemente tiram maior 

proveito da matéria. 

 A reta final do curso, acaba que vai deixando o aluno mais vulnerável, principalmente 

aqueles mais pré-dispostos. Os níveis de estresse tendem a aumentar a cada trabalho, ou cada 

prova, vai chegando o final do semestre a única vontade é dormir ou chorar, ambos infinitamente. 

É uma cobrança por todos os lados, por se tratar de um curso não tão comum quanto o que a 

grande maioria deseja, por se tratar de um curso mais intenso, as reprovações fazem com que o 

tempo gasto na universidade se estenda além do previsto. Chegando um tempo, que pessoas por 

todos os lados questionam quanto ao término do curso, fazendo com que se sintam pressionados, 

e infelizmente, acaba incomodando, e a cada nova reprovação ou empecilho que possa acarretar 

mais alguma demora, vem a frustração e o estresse de uma circunstância que por mais que queira 

contornar, está fora de alcance. 
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Poucos aguentam até o final, alguns desistem na primeira prova, outros não aguentam a 

pressão, outros trocam de curso e assim sucessivamente. Aquelas turmas lotadas e cheias de 

energia, agora restam apenas cinco ou talvez menos e se restarem mais formam-se com intervalos 

de pelo menos um ano entre si. A sonhada festa de formatura que já almejavam no inicio da 

graduação é sonho distante agora, o único pensamento é terminar e não olhar para trás. Mas 

sempre tem aqueles que se salvam, indo além da graduação, já partem para o mestrado e 

continuam na sequência com o doutorado, independente do tempo que levar. Tem aqueles que 

concluem, e vão se dedicar as famílias antes deixadas para segundo plano.  

Há vários tipos de alunos, aqueles que estão satisfeitos com a graduação, aqueles que não 

se apegam e vão para o mundo em busca de mais, quanto mais conhecimento melhor, os que se 

arrumar um emprego na área basta, os que fizeram o curso por falta de opção e se apaixonaram 

pela área, e aqueles que era o curso que queria mais não foi o que esperava. Como podemos 

acompanhar através dos testes, não era a opção de muitos, mas estavam gostando do curso, assim 

como alguns queriam o curso mais infelizmente não foi o que imaginava, talvez possa ser uma 

coisa boa ou simplesmente se decepcionou, depende da visão do aluno, ou seja, ao ingressar no 

curso pode ser que almejam futuramente após a conclusão da graduação ingressar na área de 

pesquisa, dando continuidade aos estudos, mas em decorrência das dificuldades do curso e 

levando em consideração o tempo que alguns levam para concluir, essas expectativas acabam não 

sendo correspondidas possivelmente desta forma. 

A ansiedade atinge cada vez mais pessoas, começam com pequenas ações como mãos 

suando, taquicardia, e com o tempo vai se intensificando, deixando a pessoa cada vez mais 

insegura de si acarretando nos casos mais graves, em crises de ansiedade, que desestabiliza a 

pessoa fazendo com que ela fique em uma espécie de estado de transe ou choque, a deixando 

emocionalmente abalada, levando um certo tempo para se recuperar. 

Muitos alunos não residem na mesma cidade em que estudam, então vão de coletivos ou 

se mudam de cidade tendo que morar sozinhos ou com familiares próximos para dar continuidade 

a vida acadêmica. Alguns não lidam muito bem com ambas as situações e a desistência é uma 

opção. O meio familiar é deixado de lado durante esse tempo, não literalmente, mas em grande 

parte das vezes, a imagem da família reunida enquanto se está estudando durante longos períodos, 

é um pouco deprimente, pois a vontade maior é estar junto. Várias reuniões em família, saída com 

amigos e até momentos de lazer, são abdicados em troca de horas de estudos e dedicação total a 

graduação, principalmente para aqueles que possuem dificuldades. Estar preparado para deixar 
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algumas circunstâncias que declaram prioridades, para a inteira dedicação ao curso, é para poucos, 

onde acabam se desviando, e quando percebem já não há mais tempo para recuperar o semestre. 

Quando percebem que não vão conseguir ter média em alguma disciplina, ou quando não 

gostam de algum professor, simplesmente trancam a disciplina, fazendo com que o curso se 

prolongue por mais alguns períodos. Alguns alunos vão por influência de colegas, que 

mencionam deixar a disciplina para depois, então apenas acatam para si, mas o arrependimento só 

vem depois após perder alguma oportunidade. Com o tempo esta atitude vai se tornando fácil e 

prática, como se estivesse “tampando um buraco” das dificuldades. 

As maiores dificuldades na realização do estudo, foram as referências bibliográficas, 

constantes pesquisas, que por vezes sem sucesso, livros indisponíveis para download, dificultando 

um pouco as pesquisas. Na fase de testes, as dificuldades foram aplicar os testes, em relação aos 

calouros o dia escolhido não haviam todos os alunos e após isso, outra tentativa foi realizada, mas 

apenas um aluno respondeu aos testes. Os formandos, apenas cinco responderam aos testes 

impressos, o restante foi enviado um e-mail explicando o título da pesquisa e os convidando a 

participar, além disso, foram feitos contatos através do aplicativo de mensagem para avisar e mais 

uma vez convidá-los a participar da pesquisa, mas nem todos responderam 

 Para Skiner [7] “um teste é simplesmente uma oportunidade conveniente para 

observar o comportamento - pesquisar ou experimentar a variável dependente.”  A realização 

de testes é muito importante na obtenção de dados significativos, pois com perguntas diretas e 

através de escores pode se identificar comportamentos e estabelecer padrões.  

Importante lembrar que a amostra de alunos que participaram da pesquisa foi pequena 

e não se pode descartar a presença de erros. Devido a carência de estudos na bibliografia 

relacionados a ansiedade em alunos de física, sugere-se que mais amostragens sejam 

efetivadas na área, porém com amostras maiores, para que se possa saber o real círculo entre 

as variáveis.  
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo teve o objetivo de identificar as influências dos sintomas ansiosos 

nos alunos de Física, abordando as principais dificuldades enfrentadas por eles. Trazer outro 

olhar, aos dos alunos e suas dificuldades, que nem sempre são entendidas como 

problemáticas. A ansiedade pode começar sem que interfira na vida do acadêmico, mas se não 

identificada a tempo pode vir a ser tornar um grande problema, afetando seu dia a dia. Que os 

alunos possam estar identificando e buscando a ajuda necessária para que a ansiedade não se 

torne um problema do cotidiano. 

A ansiedade não se mostrou preditora no desenvolvimento acadêmico, apesar de os 

resultados dos testes, demonstrarem valores de escores em que a maioria possui médios níveis 

de ansiedade traço e estado e alguns poucos apresentarem altos níveis de ansiedade traço e 

estado. A real intenção do estudo é que estes resultados revertam de forma significativa, e que 

em um futuro próximo isso não seja um grande problema, influenciando negativamente na 

vida destes alunos. Que os professores possam estar compreendendo o real grau de 

importância desse fator, e que possam ser o apoio que os alunos precisam.  

Será que os professores do campus estão preparados para lidar com essas 

problemáticas dos alunos?  É importante que tenham conhecimento a respeito do assunto, 

através de capacitações a fim de otimizar seus conhecimentos, para que possam estar 

identificando e possivelmente ajudando esses alunos. Uma sugestão de melhoria para este 

problema, seria a inclusão de profissionais da psicologia no campus, que por se tratar de na 

maioria adolescentes e levando em conta que alguns podem não possuir diálogo com os pais 

ou familiares, a inclusão desses profissionais poderá levar a bons resultados para oferecer 

apoio aos alunos.  

Outra sugestão seria realizar uma pesquisa com o corpo docente do departamento ou 

até mesmo do campus, para identificar se os professores estão preparados para estar 

identificando agentes ansiógenos e estressores em relação aos alunos, e como se sentem 

diante desta problemática. 
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APÊNDICE I 

 

TESTE INVENTARIO ANSIEDADE X ESTUDOS/PROFISSÃO (CALOUROS) 

 

Instruções: Seguem-se algumas afirmações que tem sido usada para descrever sentimentos 

pessoais. Leia-as e marque com um X sobre o número que melhor indicar como você se sente 

agora, neste momento. Não há respostas certas ou erradas. Não gaste muito tempo em uma 

única afirmação, mas tente dar a resposta que se mais se aproximar de como você se sente 

neste momento. 

 

COM TODA CERTEZA = 4/   SIM = 3/     NÃO = 2/ NUNCA = 1 

1. Este era o curso que pretendia fazer (sua primeira 

opção)?  

1 2 3 4 

2. Pretende trabalhar na área? 1 2 3 4 

3. Gosta dessa área? 1 2 3 4 

4. O curso está correspondendo as suas expectativas? 1 2 3 4 

5. Já pensou em desistir do curso? 1 2 3 4 

6. Sente-se pressionado com a quantidade de atividades 

propostas no curso? 

1 2 3 4 

7. Consegue atingir na totalidade a conclusão dessas 

atividades? 

1 2 3 4 

8. Consegue organizar seu tempo para estudo? 1 2 3 4 

9. A relação aprendizagem x didática dos professores: 

são correspondentes (boa aprendizagem porque os 

professores possuem boa didática? 

1 2 3 4 

10. A relação nível de avaliação x nível de aula dada: são 

correspondentes (prova e outras avaliações 

correspondem ao que se é ensinado)? 

1 2 3 4 

11. Nesse semestre já trancou ou desistiu de alguma 

disciplina? 

1 2 3 4 

12. Você se sente nervoso e ansioso em vésperas de 

alguma avaliação? 

1 2 3 4 
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APÊNDICE II 

 

TESTE INVENTARIO ANSIEDADE X ESTUDOS/PROFISSÃO (FORMANDOS) 

 

Instruções: Seguem-se algumas afirmações que tem sido usada para descrever sentimentos 

pessoais. Leia-as e marque com um X sobre o número que melhor indicar como você se sente 

agora, neste momento. Não há respostas certas ou erradas. Não gaste muito tempo em uma 

única afirmação, mas tente dar a resposta que se mais se aproximar de como você se sente 

neste momento. 

 

COM TODA CERTEZA = 4/   SIM = 3/     NÃO = 2/ NUNCA = 1 

1. Este era o curso que pretendia fazer (sua primeira 

opção)?  

1 2 3 4 

2. Gosta dessa área? 1 2 3 4 

3. O curso correspondeu as suas expectativas? 1 2 3 4 

4. Já pensou em desistir do curso? 1 2 3 4 

5. Sente-se pressionado com a quantidade de atividades 

propostas no curso? 

1 2 3 4 

6. Consegue atingir na totalidade a conclusão dessas 

atividades? 

1 2 3 4 

7. Consegue organizar seu tempo para estudo? 1 2 3 4 

8. A relação aprendizagem x didática dos professores: 

são correspondentes (boa aprendizagem porque os 

professores possuem boa didática? 

1 2 3 4 

9. A relação nível de avaliação x nível de aula dada: são 

correspondentes (prova e outras avaliações 

correspondem ao que se é ensinado)? 

1 2 3 4 

10. Nesse semestre já trancou ou desistiu de alguma 

disciplina? 

1 2 3 4 

11. Você se sente nervoso e/ou ansioso em vésperas de 

alguma avaliação? 

1 2 3 4 

12. Após ao cumprimento dos estágios obrigatórios você 

ainda pretende exercer a profissão na qual está se 

formando? 

1 2 3 4 

13. Sentiu-se nervoso e/ou ansioso na execução e/ou 

preparação do seu trabalho de conclusão de curso? 

1 2 3 4 

14. Você se sente apto (preparado) para atuar no 

mercado de trabalho? 

1 2 3 4 
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ANEXO I 

Curso (  ) Bacharelado em Física  (  ) Licenciatura em Física          idade_________ 

Solteiro(a) (  )    Casado(a) (  )             Filhos:  S (  )    N (  )            Trabalha: S (  ) N (  )   

TESTE INVENTARIO DE ANSIEDADE ESTADO – IDATE - E 

Instruções: Seguem-se algumas afirmações que tem sido usada para descrever sentimentos 

pessoais. Leia-as e marque com um X sobre o número que melhor indicar como você se sente 

agora, neste momento. Não há respostas certas ou erradas. Não gaste muito tempo em uma 

única afirmação, mas tente dar a resposta que se mais se aproximar de como você se sente 

neste momento. 

 

Muitíssimo = 4/ Bastante = 3/   Um pouco = 2/ Absolutamente não = 1 

1. Sinto-me calmo. 1 2 3 4 

2. Sinto-me seguro 1 2 3 4 

3. Estou tenso. 1 2 3 4 

4. Estou arrependido 1 2 3 4 

5. Sinto-me a vontade 1 2 3 4 

6. Sinto-me perturbado 1 2 3 4 

7. Estou preocupado com possíveis infortúnios  1 2 3 4 

8. Sinto-me descansado 1 2 3 4 

9. Sinto-me ansioso 1 2 3 4 

10. Sinto-me em “casa” 1 2 3 4 

11. Sinto-me confiante 1 2 3 4 

12. Sinto-me nervoso 1 2 3 4 

13. Estou agitado 1 2 3 4 

14. Sinto-me uma pilha de nervos 1 2 3 4 

15. Estou descontraído  1 2 3 4 

16. Sinto-me satisfeito 1 2 3 4 

17. Estou preocupado 1 2 3 4 

18. Sinto-me superexcitado e confuso 1 2 3 4 

19. Sinto-me alegre 1 2 3 4 

20.  Sinto-me bem 1 2 3 4 
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ANEXO II 

 

TESTE INVENTARIO DE ANSIEDADE TRAÇO – IDATE - T 

Instruções: Seguem-se algumas afirmações que tem sido usada para descrever sentimentos 

pessoais. Leia-as e marque com um X sobre o número que melhor indicar como você se sente 

agora, neste momento. Não há respostas certas ou erradas. Não gaste muito tempo em uma 

única afirmação, mas tente dar a resposta que se mais se aproximar de como você se sente 

neste momento. 

Quase sempre = 4/ Frequentemente = 3/   Às vezes = 2/ Quase nunca = 1 

1. Sinto-me bem 1 2 3 4 

2. Canso-me facilmente 1 2 3 4 

3. Tenho vontade de chorar 1 2 3 4 

4. Gostaria de ser tão feliz quanto os outros 

parecem ser 

1 2 3 4 

5. Perco oportunidades porque não consigo tomar 

decisões rapidamente 

1 2 3 4 

6. Sinto-me descansado 1 2 3 4 

7. Sou calmo, ponderado, senhor de mim mesmo 1 2 3 4 

8. Sinto-me que as dificuldades estão se 

acumulando de tal forma, que não consigo 

resolver. 

1 2 3 4 

9. Preocupo-me demais com coisas sem importância 1 2 3 4 

10. Sou feliz 1 2 3 4 

11. Deixo-me afetar muito pelas coisas 1 2 3 4 

12. Não tenho muita confiança em mim mesma 1 2 3 4 

13. Sinto-me seguro 1 2 3 4 

14. Evito ter que enfrentar crises ou problemas 1 2 3 4 

15. Sinto-me deprimido 1 2 3 4 

16. Estou satisfeito 1 2 3 4 

17. Às vezes, ideias sem importância entram na 

minha cabeça e me preocupam 

1 2 3 4 

18. Levo os desapontamentos tão a sério que não 

consigo tirá-los da minha cabeça 

1 2 3 4 

19. Sou uma pessoa estável 1 2 3 4 

20. Fico tenso e perturbado quando penso em meus 

problemas do momento 

1 2 3 4 
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ANEXO III 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O(A) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa de 

Trabalho de conclusão de curso com o tema Influência dos Sintomas Ansiosos no Desempenho 

Acadêmico de Calouros e Formandos do Curso de Física. Campus Ji-Paraná. Ressaltamos que 

o(a) senhor(a) foi escolhido(a) para participar da pesquisa por (Ser um aluno do curso de Física – 

Bacharel/Licenciatura). inicialmente, o(a) senhor(a) será convidado(a) a responder um questionário de 

caracterização. Em seguida, o(a) senhor(a) será convidado(a) a dar prosseguimento aos demais 

procedimentos da pesquisa. Para maiores informações leia atentamente os termos abaixo: 

1. Objetivo geral da pesquisa: identificar os níveis de ansiedade dos alunos do curso de Física. 

2. Sua participação na pesquisa: Responderá aos questionários. Para sua maior comodidade alguns dos 

questionários poderão ser respondidos via email. Com relação aos demais procedimentos mencionados acima, 

serão previamente agendados a data, horário e local. Caso opte pelo local da escola em estuda/atua, ressalto que 

os procedimentos somente serão realizados mediante a autorização do(a) diretor(a) da escola, com data e horário 

definidos previamente. Embora seja importante para a pesquisa que o(a) senhor(a) responda a todas as questões, 

não é obrigatório responder a todas as perguntas e participar de todas as atividades. A pessoa que realizará a 

entrevista, aplicará os questionários e os demais procedimentos é o(a) pesquisador(a) Raiara Fegueredo Lopes, 

Graduanda do curso de Licenciatura em Física na Universidade Federal de Rondônia – Campus de Ji-Paraná. 

3. Seus direitos como participante: O(a) senhor(a) será esclarecido(a) sobre a pesquisa em quaisquer 

aspectos que desejar. Além disso, tem liberdade para recusar-se a participar ou retirar seu consentimento a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária, portanto não obrigatória, e a recusa em participar não irá 

acarretar em qualquer penalidade. Caso aceite participar da pesquisa receberá uma cópia de igual teor desse 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

4. Benefícios e riscos: A realização deste estudo poderá trazer como benefício uma análise mais de 

perto sobre o perfil dos alunos no ensino de Física. O risco que porventura o(a) senhor(a) poderá ter é o de se 

sentir constrangido(a) ao responder os questionários. O(A) pesquisador(a) se compromete a manter ampla e 

completa discrição, além do total anonimato dos voluntários (sujeitos participantes) da pesquisa como medida 

para amenizar esses riscos. Assim, o(a) pesquisador(a) irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de 

segredo ao utilizar os dados coletados na pesquisa para produção de uma monografia como trabalho de 

conclusão de curso, bem como para a produção de um produto educacional e publicação de artigos técnicos e 

científicos resultantes da pesquisa. 

5. Esse projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Rondônia, que está localizado na R. Rio Amazonas, 351 - Jardim dos Migrantes, Ji-Paraná - RO, 76900-726, 

Telefone (69)3416-7900. 

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, entrar em contato com a pesquisadora Raiara Fegueredo Lopes 

pelo e-mail: doloreslopes13@hotmail.com ou pelo cel.: (69) 9 9259-3955. 

Após estes esclarecimentos, solicito o seu consentimento livre, de modo que permita sua participação 

nesta pesquisa. 

Agradecemos por sua participação e colaboração. 

 

________________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável 

 

Declaro que fui informado(a) sobre todos os procedimentos da pesquisa e que recebi de forma clara e objetiva 

todas as explicações pertinentes ao projeto, e que será garantido o sigilo quanto ao meu nome e aos meus dados 

pessoais. Eu compreendo que neste estudo serão realizadas entrevistas, aplicados questionários (descrever outros 

procedimentos), sendo que fui informado(a) que posso me retirar do estudo a qualquer momento. 

Nome por extenso _________________________________________________________________ 

Assinatura__________________________    Local: __________________Data:____/____/___ 

 

mailto:doloreslopes13@hotmail.com
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, ____________________________________, abaixo assinado, aluno(a) 

regularmente matriculado(a) no Curso de (Licenciatura/Bacharelado) em Física, portador(a) 

do RA:____________, RG:_______________-SSP-___, CPF:______________________, 

venho por meio deste autorizar a disponibilização pelo DEFIJI do meu Trabalho de Conclusão 

de Curso em meios eletrônicos existentes ou que venham a ser criados. 

Ji-Paraná, ___ de ______________ de _______ 

 

______________________________________ 

Nome por extenso 
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ANEXO IV  
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