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Ansiedade de
desempenho
nos alunos
Sugestões práticas da:

Nota introdutória
Falamos-lhe hoje da ansiedade em situações de desempenho e avaliação.
Tem-se observado uma crescente prevalência de casos de ansiedade excessiva em contexto

escolar que se manifesta em alunos cada vez mais jovens.
A Oficina de Psicologia dá-lhe aqui a informação necessária para que, com maior facilidade e
rapidez, consiga identificar os sinais de alerta e contextualizar os sintomas manifestados pela
criança e mostra-lhe um conjunto de estratégias que poderá colocar em prática. Assim,
ajuda o seu aluno e poupa-se a si. Todos ficarão mais felizes!
Os resultados terapêuticos são mais visíveis quando as intervenções são implementadas de
forma apropriada e em simultâneo, quer em contexto familiar, quer em contexto escolar. Por
isso, é imprescindível que todos trabalhemos em conjunto!

O que é a ansiedade de desempenho?
“Sentimento desagradável ou estado
emocional que tem componentes
fisiológicas e comportamentais, e que é

A ansiedade excessiva em contexto

experimentado por ocasião de testes

escolar é uma das condições cada vez

formais ou de outras avaliações.”

mais prevalentes nestas faixas etárias,

Bzuneck e Silva (1989)

possivelmente devido ao aumento de
frequência

“Uma disposição para reagir com
estados de ansiedade de forma mais

intensa e frequente com cognições
de preocupação, pensamentos
irrelevantes que interferem com a
atenção, concentração e realização

dos testes.”
Spielberger e Vagg (1995)
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Em que situações?
De acordo com Segool et al (2013), a

A ansiedade excessiva manifesta-se nas
seguintes situações :

apresentações
de trabalhos

responder a

questões na aula

situação de exame está associada a
níveis mais elevados de ansiedade.
68% dos estudantes apresentou níveis
de ansiedade moderados a elevados

falar em público

testes

na situação de exame, contra 55% na

ir ao quadro

exames

Curiosamente, também os docentes

situação de teste.

se

apresentam

significativamente

mais ansiosos na situação de exame
do que na de teste.

Manifestações
Emocionais
• ansiedade

Cognitivas

• receio de ser avaliado de forma negativa
• tristeza

• preocupação
• pensamentos de incapacidade negativos e

autocríticos (que bloqueiam a capacidade de
resposta)

• medo de fracassar e previsões de falhanços
• pessimismo

• ritmo cardíaco aumentado
• respiração acelerada
• transpiração
• aperto na garganta
• mãos a tremer e/ou frias

Comportamentais
• dificuldades em focalizar a atenção
• evitamento da tarefa (e.g.: participar na

Físicas
• rubor facial

• culpa

aula)
•

boca seca

•

dor de cabeça

•

tensão muscular

•

náuseas

•

alterações
gastrointestinais

• perfecionismo
• procrastinação
• técnicas incorretas de estudo

Consequências
Vários estudos têm comprovado que a ansiedade elevada em situações de

avaliação conduz a um desempenho inferior dos estudantes (Cassady & Johnson, 2002;
Mazzone, Ducci, Scoto, Passaniti, Arrigo, & Vitiello, 2007; McDonald, 2001), considerando que
os seus resultados são inferiores ao desejado e às suas capacidades intelectuais
(Carvalho, 2014).
O medo e ansiedade sentidos podem prejudicar a preparação dos alunos e causar
desconforto

suficiente

durante

situações

de

avaliação,

comprometendo

o

desempenho, mesmo quando possuem os conhecimentos necessários para a sua
realização eficaz (Cassady & Johnson, 2002; McDonald, 2001).
Para além disso, e consequentemente, estes alunos apresentam sentimentos de
insegurança, frustração, tristeza e baixo nível de autoconfiança.
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Estratégias práticas para a sala de aula

Estratégias práticas
 Compreensão ao máximo
Os alunos excessivamente ansiosos precisam de apoio e expectativas positivas, mas só irão
procurar a ajuda do professor se tiverem a certeza de que não serão hostilizados ou
ridicularizados.
Exi ja bons resultados na mesma medida em que demonstra a sua compreensão e apoio, e
certifique-se de que a sua exigência está a ser passada de forma motivadora.
 Conversem sobre o assunto
Ao conversarem (em privado) sobre o que preocupa a criança, está a demonstrar-lhe que
se preocupa com ela e isso ajudá-la-á a sentir-se apoiada.
 Não julgue, critique ou ridicularize
Evite as críticas e punições nas situações em que não alcança os objetivos desejados. As
críticas e castigos poderão contribuir para o insucesso e frustração e consequente
desmotivação.

bom senso

+

paciência

+

perseverança

+
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Estratégias práticas
 Adote uma postura paciente
Não espere que as coisas mudem de um dia para o outro. Mantenha-se sereno e encorajeo a não desistir.
 Incentive
Estimule a confiança do aluno na sala de aula, permitindo-lhe experimentar o sucesso. Por
exemplo: se a criança evita participar na aula devido ao seu medo de errar a questão, tente
colocar-lhe questões em que seja alta a probabilidade de acerto. Quando for necessária a
intervenção do professor para correção das respostas dadas, elogie o esforço e os passos
acertados.
 Elogie mais!
Valorize o esforço
e não apenas os resultados, para permitir uma aproximação
progressiva aos resultados desejados. Sempre que o aluno participe voluntariamente na sala
de aula (colocar uma dúvida, dar uma opinião, responder a uma questão do professor),
independentemente da sua correção científica, elogie o seu esforço de participação.
• Elogios verbais: “Muito bem”, “Gosto de ver o teu
esforço”, “Tu és capaz!”, “Boa! Conseguiste!”
• Gestos: sorriso, piscar de olho, polegar
levantado, festa no braço

•“Quando
queres,
tu
consegues!”
•“ Vês que conseguiste?
Custou muito responder?”

Estratégias práticas
 Não permita comentários depreciativos por parte dos colegas
Reforce positivamente os colegas que demonstram compreensão e apoio, e deixe
claro que risos ou comentários jocosos não são tolerados.
 Ajude a identificar pensamentos negativos
Pensamentos como: 'O teste está a correr-me muito mal', 'Vou tirar negativa”, “se
responder mal, os colegas vão rir-se de mim” são frequentes. Ajude os alunos a
identificar estes pensamentos negativos e a substituí-los por outros mais realistas e
positivos.
 Estratégia do STOP
Diga-lhe: “Quando reparares que estás com pensamentos negativos, como “Vou
falhar”, diz “STOP!” imagina um sinal de STOP na tua cabeça ou imagina-te a dizer bem alto
STOP. De imediato substitui o pensamento negativo por um mais positivo ou agradável,
por exemplo, “Vou esforçar-me”, “Vou ser capaz”.

Assim, progressivamente, ajudará a aumentar a autoconfiança e a motivação

para a continuidade das participações e a diminuir a sua crença de incapacidade
e tendência para desistir.

Estratégias práticas
 Incentive “viagens em pensamento” até locais, reais ou imaginários, calmos e
tranquilizantes.
 Incentive a respiração profunda

Inspirar pelo nariz como se estivesse a cheirar uma flor e expirar devagarinho pela

boca. Repetindo as vezes necessárias até se sentir mais calmo. Este exercício pode
constituir uma rotina em momentos mais exigentes da aula e que pode ser praticado por
toda a turma.

 Gestão do tempo durante os testes

Geralmente os alunos ansiosos “perdem-se” no tempo devido às verificações

sucessivas que a sua ansiedade excessiva os leva a fazer, o que por sua vez, causa mais
ansiedade. Por isso, sensibilize os alunos para a importância de ler todo o enunciado no
início e distribuir o tempo disponível pelas diferentes questões em função do seu grau de
dificuldade, lembrando que devem passar à frente as questões em que “bloquearam”.

Elogie e recompense o aluno quando utiliza novas estratégias para
tentar ultrapassar as dificuldades.

Estratégias práticas
 Técnicas de estudo

Estudar a matéria toda na véspera do teste apenas aumenta o cansaço e o

nervosismo e reduz a capacidade de raciocínio para responder ao teste. Para além
disso, fazer uma última revisão nos intervalos, no dia do teste, pode ser
contraproducente.
 Compreensão dos resultados obtidos

Na fase do pós-teste é fundamental a compreensão dos resultados obtidos. Os

maus resultados são frequentemente interpretados como sinónimo de incapacidade,
com uma atribuição do fracasso a si próprio e sucesso aos outros. Este tipo de
interpretação

só

contribuiu

para

diminuir

a

autoconfiança,

levando

ao

desinvestimento. Para que tal não aconteça é fundamental analisar as razões do
insucesso

e

transformá-lo

autoconhecimento.

numa

oportunidade

de
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e

de

Nota final
As perturbações ansiosas, na maioria das vezes, são silenciosas. É necessário ter
muita atenção para se identificar
experiências

desconfortáveis

que

que alguns alunos podem estar a vivenciar
interferem

negativamente

não

só

na

sua

aprendizagem, como também no desenvolvimento psicossocial, o que irá ter impacto
significativo a curto, médio e longo prazo.
A pressa e o foco no resultado, mais do que no processo, contribuem para um cenário
propício ao aumento de emoções desagradáveis em contexto escolar. Neste sentido, a
escola pode desempenhar um papel crucial, auxiliando os alunos a autorregularem as
suas emoções e lidarem adequadamente com as situações de desempenho.
Os professores podem adequar a sua prática letiva às necessidades específicas dos
estudantes

mais

ansiosos

problemática noutros alunos.

e,

simultaneamente,

prevenir

o

surgimento

desta

Nota final
As manifestações de ansiedade são progressivas, isto é, tendem a piorar, se não forem
eficazmente tratadas com um acompanhamento terapêutico correto. Deste modo, se
identificou sintomas desta problemática em algum dos seus alunos, alerte de imediato os
pais da criança para que possam procurar profissionais especializados e procederem a

uma avaliação detalhada, e se necessário, iniciar acompanhamento psicoterapêutico.

Lembre-se também que uma intervenção precoce e multidisciplinar, poderá permitir
desenvolver ferramentas para lidar com as dificuldades e superá-las. Não está sozinho/a!
Conte connosco nas dificuldades específicas que sentir.
www.oficinadepsicologia.com
contacto@oficinadepsicologia.com
210 999 870

