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Resumo 
 

A ansiedade é um dos problemas psicológicos mais comuns na adolescência. Sendo a escola 

um dos contextos de excelência para providenciar oportunidades de desenvolvimento, é 

essencial realizar uma investigação adequada da eficácia das intervenções neste campo. O 

presente estudo pretende investigar a eficácia de um projeto de intervenção na ansiedade 

com estudantes do Ensino Secundário. A amostra é constituída por 48 estudantes do 11.º ano 

de escolaridade, distribuídos por um grupo experimental e um grupo de controlo. Construiu-

se, com os sujeitos do grupo experimental, uma intervenção com periodicidade semanal, que 

decorreu de forma extracurricular durante o ano-letivo, com um total de 11 sessões ao longo 

de 13 semanas. Recorrendo a uma metodologia de projeto e seguindo uma abordagem 

concetual construtivista e ecológica, enfatizou-se o papel dos sujeitos no seu próprio 

desenvolvimento, partindo-se do feedback, das necessidades identificadas pelos 

participantes no decorrer da intervenção e enfatizando-se a aprendizagem interpessoal. No 

grupo experimental, verificaram-se diferenças significativas nas medidas de ansiedade 

(STAI e QAT) entre o pré-teste e o pós-teste, e quando comparados com o grupo de controlo, 

que apontam para a eficácia da intervenção. Discutem-se os resultados encontrados a partir 

do estado da arte e as suas implicações, sinalizam-se as limitações do estudo e propõem-se 

sugestões para futuras investigações. 

Palavras-chave: ansiedade, intervenção, projeto, adolescentes, contexto escolar 
 
 
Abstract 
 
Anxiety is one of the most common psychological problems in adolescence. Since school is 

one of the contexts of excellence to provide development opportunities, it is essential to 

conduct an adequate investigation of the effectiveness of interventions in this field. The 

present study intends to investigate the efficacy of an intervention project in anxiety with 

Secondary School students. The sample consists of 48 students of the 11th grade, distributed 

by an experimental group and a control group. A weekly intervention was developed with 

the subjects of the experimental group, which took place as an extracurricular activity during 

the academic year with a total of 11 sessions for 13 weeks. Using a project methodology and 

following a constructivist and ecological approach, the role of the subjects in their own 

development was emphasized, highlighting the feedback, the needs identified by the 

participants during the intervention and the interpersonal learning. In the experimental 

group, there were significant differences in anxiety measures (STAI and QAT) between the 
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pre-test and the post-test and when compared with the control group, which points out the 

effectiveness of the intervention. We discuss the results found through the literature review 

and its implications, we signal the limitations of the study and propose suggestions for future 

investigations. 

Keywords: anxiety, intervention, project, adolescents, school context 

 

Résumé 
 

L'anxiété est l'un des problèmes psychologiques les plus courants de l'adolescence. 

Comme l'école est l'un des contextes d'excellence pour offrir des possibilités de 

développement, il est essentiel de mener une enquête adéquate sur l'efficacité des 

interventions dans ce domaine. La présente étude vise à étudier l'efficacité d'un projet 

d'intervention dans l'anxiété chez les élèves du secondaire. L'échantillon est composé de 48 

élèves de la 11e année, distribués par un groupe expérimental et un groupe témoin. Une 

intervention hebdomadaire a été développée avec les sujets du groupe expérimental, qui a 

eu lieu en tant qu'activité parascolaire pendant l'année académique avec un total de 11 

séances pendant 13 semaines. En utilisant une méthodologie de projet et en suivant une 

approche constructiviste et écologique, le rôle des sujets dans leur propre développement a 

été souligné, en soulignant les retours, les besoins identifiés par les participants lors de 

l'intervention et l'apprentissage interpersonnel. Dans le groupe expérimental, il y avait des 

différences significatives dans les mesures d'anxiété (STAI et QAT) entre le pré-test et le 

post-test et par rapport au groupe témoin, ce qui souligne l'efficacité de l'intervention. Nous 

discutons des résultats obtenus à partir de l'état de l'art et de leurs implications, nous 

signalons les limites de l'étude et proposons des suggestions pour les enquêtes futures. 

Mots-clés: anxiété, intervention, projet, adolescents, contexte scolaire 
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Introdução 
 

A saúde mental dos jovens vem-se tornando um tema urgente a nível mundial. 

Segundo o relatório estatístico da saúde da World Health Organization (WHO, 2014) o 

suicídio é a segunda maior causa de morte na faixa etária entre os 15 e os 29 anos. Segundo 

Twenge (2011), quase todas as evidências disponíveis sugerem um aumento da ansiedade, 

depressão e problemas de saúde mental entre jovens do mundo ocidental entre o início do 

século XX e o início dos anos 90, tendo a ansiedade se mantido em níveis historicamente 

altos. 

Em Portugal não há muitos estudos que permitam analisar a incidência de depressão 

ou ansiedade entre gerações. Num estudo epidemiológico nacional de saúde mental da 

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (Caldas de Almeida & 

Xavier, 2013), em comparação com outros nove países da Europa Ocidental, Portugal 

apresentou a segunda mais alta taxa de prevalência de perturbação psiquiátrica, e a primeira 

mais alta taxa de prevalência de perturbações de ansiedade, que foram o grupo com a 

prevalência mais elevada no país.  

A publicação “Saúde Mental em Números – 2015”, da responsabilidade do Programa 

Nacional para a Saúde Mental da Direção Geral de Saúde (2016), alerta para o excesso e a 

tendência crescente de prescrição de psicofármacos, com ênfase para o grupo dos 

ansiolíticos, resultados preocupantes em comparação internacional e que denunciam níveis 

de risco para a saúde pública. 

Há vários estudos no âmbito da ansiedade em Portugal, no entanto, são centrados em 

população universitária. Na sua maioria, a ansiedade é objeto de análise e não de intervenção. 

Apesar de haver muitos estudos nos EUA, em Portugal não há estudos de terapia de grupo 

no âmbito da intervenção na ansiedade com estudantes do ensino secundário que sejam do 

nosso conhecimento. A metodologia de projeto torna-se então pertinente para explorar este 

tema ao analisar o contexto através dos problemas reais sentidos pelos intervenientes 

(Menezes, 2007).  

Daí advém o interesse pessoal em desenvolver este estudo, pela pertinência para a 

investigação e relevância histórica e social para o contexto português. 

  Assim, este trabalho organiza-se à volta de três grandes eixos estruturantes. 

O primeiro capítulo, designado por enquadramento teórico, é onde se aborda, a partir 

do estado da arte, o conceito de ansiedade e como esta se manifesta na etapa de 

desenvolvimento da adolescência. Por fim, apresentam-se alguns projetos/programas de 
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intervenção desenvolvidos para ajudar os adolescentes a lidar com esta problemática que 

afeta os seus desempenhos escolares e a sua qualidade de vida. 

O segundo eixo, que se designa por metodologia de investigação, apresenta o 

objetivo, objetivos, hipóteses/questões de investigação, design do estudo, instrumentos 

selecionados para avaliar a eficácia da intervenção, caraterização da amostra, procedimentos 

e uma síntese do processo de intervenção, assumindo a opção por uma metodologia de 

projeto, com um referencial histórico construtivista, em contraponto a uma metodologia de 

programa, com um racional teórico, instrutivo/comportamentalista.  

Por fim apresentam-se os resultados do pré e pós teste, pelo recurso a testes 

estatísticos para verificar as diferenças de médias entre o grupo experimental e o de controlo 

e avaliar a eficácia da intervenção. Discutem-se os resultados encontrados, a partir da revisão 

do estado da arte, e sublinham-se, nas conclusões finais, as potencialidade, limitações e 

propostas deixadas em aberta para futuras investigações. 
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Capítulo I – Enquadramento teórico 
 

 

1. A ansiedade na adolescência e o papel da intervenção 
 

Este capítulo dedica-se à revisão do estado da arte. Primeiro, revê-se o conceito de 

ansiedade, a sua relação com o conceito de stress e as principais teorias que se 

desenvolveram a par destes conceitos. Seguidamente, aborda-se em específico a ansiedade 

na adolescência e a ansiedade face aos testes. Por último, concentramo-nos nos esforços de 

intervenção na ansiedade que têm sido descritos na literatura. 

 

1.1. Os conceitos de Stress e Ansiedade 

Lazarus e Folkman (1984) apontam para a sobreposição dos conceitos de ansiedade 

e stress, sendo que alguns autores usam os termos indistintamente. Os conceitos estão 

estreitamente relacionados, pelo que revemos os dois conceitos seguidamente. 

Stress 

O termo "stress" provêm da Física, no contexto da análise da deformação dos objetos 

ou materiais sujeitos a um nível de força ou tensão. Apenas no século XIX é que o conceito 

se alargou para passar a significar, também, as pressões que incidem sobre um órgão corporal 

ou sobre a mente humana (Serra, 2000).  

Os estudos realizados têm seguido três orientações em relação ao stress: o stress 

enquanto as respostas que induz no organismo, o stress enquanto a situação que determina o 

stress, e a forma como o indivíduo se relaciona e estabelece transações com o meio ambiente 

(Lazarus & Folkman, 1984). 

 Nos primeiros estudos realizados sobre o assunto, Selye (1936, como citado em 

Selye, 1976) desenvolveu o conceito de Stress como um padrão de respostas fisiológicas do 

organismo perante qualquer estímulo que ameace o seu equilíbrio interno. A resposta é 

composta pela fase de alerta (aviso), resistência (mobilização de recursos), e exaustão 

(esgotamento). Mais tarde, Selye (1974, como citado em Selye, 1976) introduz a distinção 

entre eustress (situações e experiências em que o stress produz resultados e consequências 

positivas, pois induz a estimulação e a ativação adequada para que o indivíduo alcance 

resultados satisfatórios nas suas atividades), e distress (situações e experiências pessoais 

desagradáveis e com consequências nefastas para a saúde e para o bem-estar psicológico). 
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Apesar deste modelo ter alertado inicialmente para as consequências nefastas que pode ter a 

exposição ao stress, não explica as diferenças que podem surgir na resposta ao stress, perante 

os mesmos estímulos. 

Outros autores focaram-se no stress enquanto estímulo, ou seja, estudaram os fatores 

e acontecimentos de vida (e.g., divórcio, morte do cônjuge, casamento) que requerem uma 

necessidade de adaptação do organismo, na sequência de um constrangimento, ameaça ou 

exigência que lhe é imposto (Holmes & Rahe, 1967), com o objetivo de restabelecer a 

normalidade ou equilíbrio dinâmico do organismo humano. As características das situações 

podem torná-las mais ou menos stressantes (e.g. nível de controlo e de previsibilidade 

(Lazarus & Folkman, 1984). Com base no fator tempo, os stressores também podem ser 

agudos, sequenciais, intermitentemente crónicos ou crónicos (Elliott & Eisdorfer, 1982). 

Com base na amplitude e intensidade da situação, Lazarus e Cohen (1977), referem três tipos 

de condições de stress: grandes mudanças que representam ameaças universalmente 

stressantes e incontroláveis, que afetam um elevado número de pessoas (e.g., desastres 

naturais); grandes mudanças que afetam uma ou poucas pessoas (e.g., perda de emprego, 

divórcio, morte de alguém próximo); aborrecimentos do dia-a-dia que requerem esforços de 

adaptação, apesar de serem situações menos intensas do que as anteriores (e.g., discutir com 

alguém).  

A perspetiva do stress enquanto processo, também designada por interacionista, 

emergiu como resposta às limitações da visão do stress enquanto resposta ou estímulo. O 

modelo transaccional, desenvolvido por Lazarus e Folkman (1984) veio enfatizar o papel da 

interação entre o organismo e o meio. Afastando-se da unidirecionalidade da resposta 

fisiológica do organismo, passa a contemplar uma resposta multidimensional e a valorizar o 

papel ativo do indivíduo, oposto ao papel passivo que representavam os objetos de estudo 

da Física. Ao nível psicológico, o stress é um estado dinâmico e um processo ativo de 

adaptação, crucial à homeostase. Segundo estes autores, o tipo de estímulo e a sua 

interpretação podem originar diferentes reações fisiológicas e hormonais. Este processo de 

avaliação cognitiva individual tem em conta a avaliação do acontecimento exterior, uma 

decisão relativamente ao caráter ameaçador da situação, e a avaliação dos recursos pessoais 

disponíveis para lidar com ela. 

Tendo em conta que o stress não é apenas um conjunto de respostas fisiológicas, nem 

depende apenas do caráter ameaçador da situação, esta corrente teórica veio dar uma nova 

ênfase à importância dos processos psicológicos envolvidos (coping). Quando uma situação 

é percecionada e avaliada como ameaçadora e exigente do ponto de vista dos próprios 
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recursos pessoais, podem-se desencadear processos de coping, enquanto estratégias e 

esforços de adaptação desenvolvidos para resolver a situação ou regular as reações de 

distress (Lazarus & Folkman, 1984). Estes processos estão em constante mudança, podendo 

alterar-se conforme a situação e o momento, em função da reavaliação feita pelo indivíduo, 

tornando-se essencial avaliar o coping através de uma análise contextual e situacional dos 

acontecimentos.  

Quanto às estratégias de coping, podem ser direcionadas para a resolução de 

problemas, ou seja, centradas no problema e nas ações que podem eliminá-lo (sendo a base 

do treino de resolução de problemas, D'Zurilla & Goldfried, 1971); e centradas nas emoções, 

ou seja, orientadas para a regulação emocional (e.g., evitamento, atenção seletiva) (Lazarus 

& Folkman, 1984). Estas últimas ocorrem normalmente quando a avaliação indica uma falta 

de alternativas para modificar o ambiente ou a ameaça. Pode consistir na reavaliação 

cognitiva da situação, alterando a construção do acontecimento sem alterar a situação 

objetiva (Lazarus & Folkman, 1984). 

A eficácia das estratégias de coping tem de ser avaliada em função de cada contexto 

específico (ao nível cultural, temporal e considerando o tipo de stress) já que uma dada forma 

de coping pode ser eficaz numa situação e não noutra (Lazarus & Folkman, 1984). Ver o 

stress como um processo, traz implicações para a prática psicológica, tanto pela dimensão 

da avaliação cognitiva (que se baseia em experiências pessoais, valores, crenças, variáveis 

físicas e variáveis sociais, (Lazarus & Folkman, 1984), como devido à possibilidade de 

desenvolver mecanismos de coping. 

É importante conhecer uma linha recente de investigação que alerta para a 

importância das crenças relacionadas com o stress. Segundo um estudo de Keller, Litzelman, 

Wisk, Maddox, Cheng, Creswell, e Witt (2012), as pessoas que sofriam um grau de stress 

elevado e tinham a perceção de que o stress afetava a sua saúde, tinham um risco acrescido 

em 43% de morte prematura, inclusive na comparação com pessoas que sofriam de um grau 

de stress elevado, mas não tinham a perceção de que o stress afetava a sua saúde, mesmo 

controlando fatores sociodemográficos e fatores como os comportamentos de saúde e o 

acesso aos cuidados médicos. Este estudo realçou o papel da construção que fazemos acerca 

do stress, e das suas implicações psicofisiológicas  

 

Ansiedade 

Tal como o conceito de stress, o conceito de ansiedade tem sido usado com variadas 

aceções, quer como resposta emocional associada a contextos que a desencadeiam, quer 
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como agente causal associada a comportamentos específicos ou mesmo traços de 

personalidade (Serra, 1980).   

 O Dicionário de Psicologia da American Psychological Association (APA) define-a 

como uma emoção caracterizada pela sensação de tensão, pensamentos ou preocupações 

intrusivas recorrentes, e mudanças físicas, como a subida da tensão arterial, sudorese, 

tremores, tonturas ou batimentos cardíacos mais acelerados (Kazdin, 2000). Relativamente 

à etiologia das perturbações de ansiedade, é geralmente aceite uma visão multicomponente 

que inclui elementos biológicos, cognitivos e comportamentais (Kazdin, 2000). 

 Importa também distinguir ansiedade de medo. Mowrer (1953) distingue a ansiedade 

como uma forma de medo em que o estímulo é vago ou inconcreto. 

 A concetualização da ansiedade foi inicialmente desenvolvida através de 

conceptualizações psicanalíticas. O facto de Cattell e Scheier (1961) diferenciaram fatores 

que constituem traços (tendem a ser estáveis) de fatores que constituem estados (transientes), 

dinamizou também o estudo da ansiedade, quando Spielberg (1970) diferenciou e 

operacionalizou a ansiedade-estado (ativação psicofisiológica emocional desagradável 

perante ameaças ou perigos) e ansiedade-traço (com base nas diferenças individuais na 

tendência para o estado de ansiedade ao antecipar a ameaça). 

Também importa distinguir entre preocupação e emocionalidade (Spielberger, 1980), 

que apesar de estarem presentes nas mesmas situações, estão apenas moderadamente 

relacionadas. Enquanto a primeira está associada à componente cognitiva da experiência de 

ansiedade (como as preocupações com o perigo e pensamentos de falta de competência para 

lidar com ele), a segunda está associada à componente psicofisiológica ou arousal (como a 

transpiração e dores de cabeça).  

A ansiedade é um fenómeno natural e tem uma função evolutiva e adaptativa, que se 

associa evolutivamente ao estado de alerta e preservação da vida.  A experiência de ansiedade 

não é necessariamente negativa, pois pode funcionar como fator motivacional levando a 

pessoa a melhorar o seu desempenho. A ansiedade facilita assim a adaptação, pela 

mobilização dos recursos físicos e psicológicos para enfrentar aquilo que ameaça o sujeito, 

facilitando a ação, a transformação e o desenvolvimento psicológico (Price, 2013). É o fator 

de intensidade que pode trazer repercussões negativas quando a ansiedade atinge níveis 

exagerados ou desproporcionais relativamente à ameaça. Se for muito intensa e prolongada, 

em vez de contribuir para uma adaptação a uma situação, causa sofrimento, limita, dificulta 

ou impossibilita a capacidade de adaptação (Price, 2013).  
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A ansiedade pode associar-se a dificuldades cognitivas, desde a perceção, atenção, 

memória e controlo executivo (Robinson, Vytal, Cornwell, & Grillon, 2013). Os efeitos das 

perturbações de ansiedade podem estender-se a várias áreas de vida e representar um fator 

de risco para outras perturbações psiquiátricas. Portugal é um dos países da Europa com 

maior percentagem de população com doenças do foro da ansiedade. Segundo dados de 2013 

de um estudo epidemiológico da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de 

Lisboa, a ansiedade afeta 16,5 por cento da população portuguesa, sendo a doença mental 

mais prevalente (Caldas de Almeida & Xavier, 2013). 

 

1.2. A ansiedade na adolescência e ansiedade face aos testes 

Como analisam D'Eramo e Francis (2004), embora se tenha notado um interesse 

crescente na intervenção das perturbações internalizantes da infância e adolescência, só 

recentemente esta área se tornou um foco de desenvolvimento e estudo, por parte da 

comunidade científica. 

A ansiedade está entre os problemas emocionais mais comuns enfrentados pelos 

jovens, com uma prevalência variável dependendo dos critérios de avaliação. 

Kadzin e Weisz (1998), lembram que identificar casos de crianças e adolescentes que 

necessitem de intervenção ao nível da ansiedade é mais complexo do que a população adulta, 

pois é mais raro que os jovens identifiquem esse problema e tomem a iniciativa em procurar 

ajuda psicológica. Os problemas externalizantes são os que mais perturbam os pais e 

professores, quem normalmente encaminha crianças e jovens para serviços de saúde mental 

(Kadzin & Weisz, 1998). 

 Etiologicamente, para os mesmos autores (Kadzin & Weisz, 1998), parece haver nas 

crianças (e adolescentes) ansiosos uma vulnerabilidade biológica na forma de 

hipersensibilidade ao stress, associada a cognições ansiogénicas e evitamento 

comportamental dos stressores, assim como nos adultos. A recompensa (redução de distress 

subjetivo e redução de arousal) decorrente do evitamento tende a criar um ciclo que se 

mantém ao longo do tempo (Kadzin & Weisz, 1998). 

A ansiedade é um fenómeno mutável que depende do nível de desenvolvimento do 

indivíduo. As preocupações dos adolescentes focam-se maioritariamente na competência 

social, avaliação social, e desempenho académico (Simpson, 2010).  
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Sendo o desempenho académico uma das preocupações dos jovens, é importante 

abordar a ansiedade face aos testes em particular. A ansiedade face aos testes associa-se a 

um traço de personalidade (Spielberger e Vagg, 1995). Tal como na definição de ansiedade-

traço, Spielberger e Vagg descrevem a ansiedade face aos testes como uma disposição 

individual para reagir mais frequentemente e intensamente com estados de ansiedade, neste 

caso face a situações de avaliação. O modelo transacional (Lazarus e Folkman, 1984) aplica-

se a esta situação na medida em que a situação de avaliação pode, na avaliação pessoal do 

sujeito, exigir mais do que os recursos pessoais disponíveis, ou seja, pedem-se 

conhecimentos ou competências que o sujeito sente não ter, resultando num aumento de 

ansiedade-estado. A ansiedade face aos testes inclui não só o momento de avaliação em si, 

como pode decorrer antes e depois da situação (Santos, 2007), influenciando a sua 

preparação e o bem-estar do indivíduo nos momentos posteriores ao teste.  Existe uma 

relação curvilinear entre a ansiedade e o desempenho, em que pode ser benéfico um certo 

nível de ansiedade para ativar estratégias para lidar com a situação, e em que a ansiedade em 

excesso pode prejudicar o desempenho (Zeidner, 1998). 

 O stress vivido pelos jovens no contexto escolar, doméstico, e comunitário pode ter 

um impacto dramático nas suas vidas. Os efeitos das perturbações de ansiedade no bem-estar 

dos adolescentes são substanciais pela influência no desenvolvimento social, emocional e 

académico (Donovan & Spence, 2000). Apesar de certos medos e ansiedades serem 

normativos e transientes em períodos do desenvolvimento, em alguns jovens os níveis 

excedem as expetativas desenvolvimentais e podem prejudicar o bem-estar dos jovens em 

casa, na escola e com os pares (Kadzin e Weisz, 1998).  

 O facto dos jovens que tem perturbação de ansiedade serem vistos pelos seus pares 

como mais tímidos e distantes (Coplan, Girardi, Findlay & Frohlick, 2007), pode dar origem 

a dificuldades psicossociais e ao enfraquecimento da rede social de apoio.  

Os efeitos da ansiedade também podem prejudicar o uso de estratégias de coping, as 

interações sociais, a autoestima, e o desempenho académico (Rapee, Kennedy, Ingram, 

Edwards, & Sweeney, 2005). A ansiedade na adolescência associa-se a dificuldades 

académicas e trajetórias desenvolvimentais negativas, tais como redução de escolhas de 

carreira (através do absentismo e notas escolares mais baixas), o risco de desenvolver 

perturbações de humor ou de uso de substâncias na idade adulta (Donovan & Spence, 2000; 

Rapee et al., 2005).  
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1.3. Intervenção na ansiedade  

Origens da intervenção na ansiedade 

Em primeiro lugar, é de notar a importância de que se reveste a intervenção na 

ansiedade. Especificamente, a intervenção na ansiedade com a população adolescente pode 

resultar em poupanças consideráveis para a sociedade ao reduzir a necessidade e, 

consequentemente, o custo, do tratamento clínico, e ao reduzir a pressão no sistema de saúde 

e as despesas relacionadas com perturbações de ansiedade na idade adulta, como a 

assistência social e as despesas que derivam do desemprego e da perda de produtividade 

(Donovan & Spence, 2000). 

As estratégias cognitivo-comportamentais são algumas das mais estudadas no campo 

da intervenção na ansiedade, com as suas raízes nas teorias da aprendizagem. Segundo 

Watson e Rayner (1920), os medos, tal como as respostas condicionadas, podem ser 

aprendidos pela associação de estímulos, e a intervenção passa por estratégias análogas, 

como a extinção e o contracondicionamento. Um dos casos que principiou estes estudos foi 

o do "Pequeno Pedro", em que Jones (1924) recorreu a estas estratégias para intervir no medo 

que um bebé de 2 anos e meio sentia por um rato branco e outros estímulos relacionados. 

Estas estratégias enfatizam o papel da cognição (e.g., Meichenbaum, 1977), da 

sensibilização sistemática e inibição recíproca (e.g., Wolpe, 1958), e da exposição a 

situações ansiogénicas com recurso à modelagem (e.g., Bandura & Menlove, 1968).  

 

Considerações sobre a intervenção em grupo 

 Mais recentemente tem sido investigada a eficácia da intervenção em grupo. Foi Kurt 

Lewin (1944) quem cunhou a expressão “dinâmica de grupo”, dando grandes passos na 

investigação e teoria dos grupos. Para Lewin (1944), a palavra “dinâmica” dá ênfase à 

interdependência e mutabilidade das relações entre o organismo e o seu ambiente, que são 

de uma importância vital para o seu desenvolvimento e comportamento. Foi o mesmo autor 

(Lewin, 1944) que cunhou o termo “investigação-ação”, para descrever uma metodologia 

que tenta colmatar a necessidade de investigação e os problemas sociais existentes.  

Segundo Yalom (1970), pode-se dividir a experiência terapêutica dos grupos em 11 

fatores primários. O autor dá especial importância a aprendizagem interpessoal, que se 

adquire na interação e através do feedback do outro, assim como à coesão grupal e ao 

decorrente sentido de pertença, aceitação e validação. Outros fatores relevantes são a 

esperança que pode ser inspirada por outros membros do grupo; o reconhecimento da 
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universalidade de experiências e sentimentos partilhados; os benefícios da partilha de 

informação propriamente dita; os benefícios do sentido de altruísmo que se adquire ao ajudar 

os outros elementos do grupo; a possibilidade de reviver a experiência da família com 

mediação do terapeuta; o desenvolvimento de técnicas de socialização; a aprendizagem de 

certos comportamentos positivos que se pode dar através da modelagem; a catarse; assim 

como os fatores existenciais, que incluem o desenvolvimento do sentido de responsabilidade 

pela própria vida (Yalom, 1970). 

 

Estratégias para intervir na ansiedade face aos testes 

 Um estudo de Motevalli, Roslan, Sulaiman, Hamzah, Hassan e Garmjani (2017) 

mostra que treino de métodos e técnicas de estudo para estudantes que sofrem de ansiedade 

face aos estes pode ser uma intervenção fiável. As componentes do programa foram: 

informação; treino de competências de estudo (incluindo motivação e definição de objetivos, 

gestão de tempo, memória, estilos de aprendizagem e estratégias de leitura) e treino de 

competências de realização de testes (incluindo estratégias a usar antes e durante os testes). 

Um estudo anterior (Hembree, 1988) defende que o treino de competências de estudo só é 

eficaz da redução da ansiedade face aos testes quando usado em conjugação com outras 

estratégias de intervenção, especialmente as estratégias comportamentais (e.g. relaxamento). 

Pelo do aumento da qualidade de vida dos estudantes durante e após e ensino secundário, ao 

ajudar os estudantes a diminuir os seus níveis de ansiedade face aos testes e a aumentar a 

sua autoestima e resultados académicos pode-se alcançar mudança social. 

 

Estratégias para intervir na ansiedade em geral 

 Algumas estratégias que estão historicamente relacionadas com as teorias cognitivo-

comportamentais têm vindo a tornar-se muito úteis para lidar com a ansiedade e demonstrado 

empiricamente redução dos níveis de ansiedade.  

Os grupos de terapia cognitivo-comportamental podem decorrer em formato de 

pequeno-grupo ou grande-grupo, sendo que o primeiro não costuma ter grupos com mais de 

12 elementos, e o último recorre sobretudo à psicoeducação (Whitfield, 2010). Um estudo 

realizado no contexto hospitalar português revelou que um programa de intervenção 

cognitivo-comportamental de 12 sessões pode alcançar resultados na redução da 

sintomatologia ansiosa e depressiva, com resultados equivalentes a um grupo de controlo 

sujeito à intervenção usual com tratamento farmacológico e consulta psicológica periódica 

(Ribeiro, 2014). Uma das estratégias usada na intervenção cognitivo-comportamental é a 
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educação afetiva, que pode ser desenvolvida através da identificação e compreensão do 

próprio estado psicofisiológico gerado pela ansiedade (Christner, Stewart, Freeman, 2007). 

Outra estratégia é a aprendizagem de técnicas de relaxamento (Christner, Stewart, Freeman, 

2007), como o relaxamento imagético e o relaxamento ativo muscular progressivo de 

Jacobson (1980). Aprender técnicas de relaxamento tem evidenciado, no contexto nacional, 

resultados ao nível da diminuição do ritmo cardíaco e do aumento do grau de perceção de 

relaxamento, mesmo com recurso a poucas sessões (Borges, Ferreira, 2013). Outros 

elementos que as intervenções cognitivo-comportamentais costumam incluir são: a 

identificação e modificação de auto-instruções ansiogénicas; treino de resolução de 

problemas; exposição gradual e prática de novas competências em situações ansiogénicas 

(Christner, Stewart, Freeman, 2007). Especificamente no caso das intervenções em grupo, 

Christner, Stewart, e Freeman (2007) enfatizam a importância de estratégias que encorajam 

a responsabilidade, resolução de problemas e coesão entre os membros do grupo, incluindo 

através de tarefas que promovem os laços entre os membros do grupo e a expressão 

emocional numa atmosfera de tolerância e respeito pela subjetividade da experiência de cada 

um. 

Uma revisão de Neil e Christensen (2009) à eficácia e eficiência de programas 

baseados no contexto escolar dirigidos à intervenção na ansiedade, conclui que a maior parte 

dos programas de prevenção (universais, seletivos e indicados) são eficazes em reduzir os 

sintomas de ansiedade em crianças e adolescentes, com efeitos que vão desde 0.11 a 1.37. A 

maior parte foca-se em reduzir os sintomas de ansiedade não-específica e disponibilizavam 

terapia cognitivo-comportamental.  

O uso de técnicas complementares, como o incorporar de estratégias de mindfulness, 

que envolve a prática de atenção plena através de uma consciência do momento presente e 

de não-julgamento, também tem mostrado resultados promissores nos sintomas de ansiedade 

e depressão (Hoffmann, Sawyer, Witt & Oh, 2010), inclusive nos jovens (Black, Milam & 

Sussman, 2009). Enfatizam-se também neste campo as intervenções mente-corpo, como o 

treino de atenção à respiração ou o relaxamento imagético. A prática de hatha yoga também 

tem sido comprovadamente útil no âmbito da ansiedade (Hoffmann, Andreoli, Carpenter & 

Curtiss, 2016). Os benefícios do hatha yoga, que concilia a prática de posturas físicas e 

táticas respiratórias, podem dever-se ao treino da atenção plena às sensações corporais, 

pensamentos e sentimentos. A tendência de diminuição dos sintomas de ansiedade tem-se 

verificado na ansiedade-estado e ansiedade-traço (Jadhav & Havalappanavar, 2009), bem 

como em medidas fisiológicas como o aumento da atividade parassimpática e dos níveis de 
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ácido gama-aminobutírico (GABA) no tálamo (Streeter, Whitfield, Owen, Rein, Karri, 

Yakhkind & Jensen, 2010), índices associados a níveis de ansiedade diminuídos. Um estudo 

de Malathi e colaboradores (1998), descreve reduções significativas nos níveis de ansiedade 

de estudantes universitários após três meses de intervenção, tanto num grupo que praticou 

yoga como num grupo que praticou relaxamento muscular, em comparação com um grupo 

de controlo. Estas mudanças verificaram-se ao nível da ansiedade face aos testes, pois 

deram-se tanto na linha de base (um mês antes de uma situação de avaliação) como perante 

situações de avaliação (no próprio dia da avaliação), e foram corroboradas por medidas de 

tempo de reação e medidas psicofisiológicas como frequência cardíaca, pressão sanguínea, 

condutância elétrica da pele, além do tempo de reação (Malathi et al, 1998). 

 

Desafios e limitações da conceptualização cognitivo-comportamental e dos programas de 

intervenção na ansiedade  

Um estudo de Fisher e Durham (1999), numa meta-análise focada na recuperação da 

Perturbação de Ansiedade Generalizada, sublinhou o treino de relaxamento como a 

estratégia de intervenção responsável pelas taxas mais altas de recuperação associadas à 

terapia cognitivo-comportamental, e a única com resultados equivalentes à terapia 

individual. O estudo sublinha que a conclusão geral de que a terapia cognitivo-

comportamental é a mais eficaz ao intervir na ansiedade é simplista e potencialmente 

equivocadora. Um estudo de Sheffield, Spence, Rappee, Kowalenko, Wignall, Davis e 

McLoone (2006) que não encontrou diferenças significativas em abordagens cognitivo-

comportamentais na prevenção da depressão em adolescentes, sublinhou a insuficiência do 

foco no indivíduo, sem considerar os contextos de vida dos jovens. Também a revisão de 

Neil e Christensen (2009), que verificou que nem todas as experiências com a intervenção 

cognitivo-comportamental foram bem-sucedidas na redução dos sintomas de ansiedade, 

alerta para a importância de certos fatores que influenciam o resultado, para além da técnica 

terapêutica genérica subjacente ao desenvolvimento da intervenção, tais como as técnicas e 

métodos envolventes usados para transmitir a mensagem à população-alvo. Tais resultados 

alertam para a importância da adoção de estratégias empiricamente comprovadas, algo que 

se pode sobrepor ao uso conceptual e teórico de estratégias cognitivo-comportamentais de 

forma inespecífica relativamente à população em causa.  

Os resultados do estudo de Fisher e Durham (1999) também se opõem à ideia de que 

os efeitos da intervenção cognitivo-comportamental em grupo possam igualar os da 

intervenção individual, com a primeira a ter resultados um terço menos eficazes do que a 
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segunda. A intervenção cognitivo-comportamental em grupo não tem uma sustentação 

teórica tão desenvolvida como a intervenção individual (Whitfield, 2010). Algumas das 

desvantagens da intervenção cognitivo-comportamental em grupo que Whitfield (2010) 

descreve são a diminuição do tempo dedicado a cada indivíduo (e, consequentemente, 

capacidade reduzida em monitorizar o estado mental emocional durante a sessão terapêutica) 

e a menor oportunidade em personalizar a terapia às circunstâncias individuais do indivíduo. 

Estas desvantagens estão associadas à metodologia de programa normalmente usada para 

estudar as intervenções que seguem modelos comportamentais e cognitivistas clássicos.  

Um estudo de Waite e Creswell (2014) demonstra que a abordagem de “tamanho 

único” em relação à intervenção na ansiedade pode colocar os jovens em risco. O estudo 

identificou que, apesar dos sintomas de ansiedade dos adolescentes serem diferentes e mais 

severos em relação aos de crianças mais novas, os tratamentos são muitas vezes semelhantes 

para ambos os grupos. Os autores descobriram que os adolescentes recebem muitas vezes 

intervenções que foram desenhadas para crianças mais novas e que simplesmente foram 

ligeiramente adaptadas, concluindo que os adolescentes necessitam de intervenções 

personalizadas (Waite & Creswell, 2014) 

Uma metodologia de projeto, implementada com base numa conceptualização 

construtivista e desenvolvimentista, com recurso a técnicas empiricamente comprovadas, 

que possa estar mais perto dos participantes na definição dos objetivos, atividades e 

necessidades, vem colmatar essas desvantagens e apresenta-se como a metodologia 

adequada para investigar a eficácia da intervenção em grupo na ansiedade. Este quadro 

conceptual permite colmatar algumas lacunas duma abordagem reduzida ao cognitivismo e 

comportamentalismo clássicos, ao valorizar a relação terapêutica em detrimento do 

racionalismo e diretividade na condução da intervenção, e sem desprezar a história 

desenvolvimental do indivíduo. A metodologia de projeto vai para lá da procura do “certo-

errado” ou “racional-irracional” definidos pelo psicólogo, para procurar a verdade das 

pessoas envolvidas no contexto real em que se trabalha. 
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Capítulo II – Metodologia de investigação 
 

 

2. Metodologia 
 

Neste capítulo serão apresentados os contornos nos quais se realizou o estudo 

empírico. Em primeiro lugar descreveremos o objeto de estudo, os objetivos específicos e as 

questões de investigação. Para além de serem apresentados dados acerca do design de 

investigação, da amostra, dos instrumentos e procedimentos utilizados, resumem-se os eixos 

estruturantes da intervenção, incluindo um quadro que sintetiza as atividades desenvolvidas 

durante as sessões de intervenção. 

 

2.1. Objeto de estudo 

 Subjacente à intervenção, que assumiu uma metodologia de projeto, a investigação 

tem um design quasi-experimental, assumindo como objeto de estudo a eficácia de um 

projeto de intervenção em meio escolar, no âmbito da ansiedade, realizado com um grupo 

de alunos do ensino secundário (grupo experimental), comparando os resultados com um 

grupo de alunos que não foi alvo de intervenção (grupo de controlo). 

 

2.2. Objetivos do estudo 

 Os objetivos específicos que orientaram o projeto de intervenção são: 

 1. Incentivar o desenvolvimento de estratégias para lidar com a ansiedade 

 2. Responder às necessidades, relacionadas com a ansiedade, sentidas pelos jovens 

que compõem o grupo alvo da intervenção; 

 3. Identificar diferenças, nos indicadores de níveis de ansiedade entre o GE e o GC. 

 

2.3. Design de investigação 

 Pretende-se investigar o impacto da intervenção através de um estudo com um design 

quasi-experimental, através da constituição de um grupo experimental e um grupo de 

controlo. As condições de intervenção serão as seguintes: 
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 - O Grupo experimental (GE) foi alvo do projeto de intervenção descrito neste 

capítulo, ou seja, uma intervenção na ansiedade, a partir de uma metodologia de projeto, 

sustentada numa abordagem construtivista, ecológica, sistémica e desenvolvimentista. 

 

 - O Grupo de Controlo (GC) não será alvo de intervenção. 

 

2.4. Questões e Hipóteses de investigação 

 A investigação pretende dar resposta às seguintes questão de investigação: 

 Haverá diferenças entre o GE, cujos estudantes foram alvos de um processo de 

intervenção na ansiedade através de uma metodologia de projeto, quando comparado com o 

GC? 

 A partir da revisão da literatura formularam-se as seguintes hipóteses de investigação: 

 H1. Espera-se que, no momento inicial de avaliação, ou seja, no pré-teste, não 

existam diferenças significativas entre os grupos, no nível de ansiedade. 

 H2. Espera-se que os sujeitos do grupo experimental, no momento da avaliação final, 

apresentem níveis mais baixos de ansiedade do que antes da intervenção. 

 H3. Espera-se que, no momento final da intervenção, no pós-teste, se registem 

diferenças significativas entre os grupos: experimental e de controlo relativamente às várias 

dimensões da ansiedade. 

 

2.5. Seleção e descrição da amostra 

 Este projeto decorreu numa Escola do Ensino Básico e Secundário do concelho de 

Alcobaça. Para selecionar a amostra contactaram-se os diretores de turma das turmas dos 

Cursos Científico-Humanísticos do Ensino Secundário apresentando o projeto de 

intervenção e os seus objetivos. Os diretores de turma foram um elo entre as turmas e a 

equipa de investigação, fazendo uma primeira abordagem do projeto aos alunos das duas 

respetivas turmas de direção. Seguidamente, realizou-se com cada turma uma sessão de 

informação, para apresentação do projeto e esclarecimento de dúvidas. Distribuíram-se 

folhas de inscrição pelos alunos (veja-se apêndice A). A partir da livre e voluntária inscrição 

no projeto de intervenção, constituíram-se os dois grupos de intervenção com base na 
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conjugação dos horários disponibilizados pelos alunos. A partilha de tempos livres em 

comum, permitiu que cada grupo fosse constituído por elementos da mesma turma. 

A amostra é composta por 48 elementos pertencentes ao 11º ano de escolaridade. O 

grupo experimental é constituído por 22 participantes e o grupo de controlo é constituído por 

26 participantes, especificando-se a sua caracterização no quadro 1. 

 

Quadro 1 

Caracterização da amostra (frequência e percentagem) 

Grupo Sexo Idade Total 

M F 16 17 

GE 6 16 15 7 22 

GC 8 18 19 7 26 

Total (%) 14 (29,2%) 34 (70,8%) 34 (70,8%) 14 (29,2%) 48 

 

2.6. Instrumentos e procedimentos de recolha dos dados 

 Apresentam-se seguidamente os momentos de monitorização da intervenção para 

promover e analisar a eficácia da mesma: 

 (a) Na fase inicial, durante a preparação e elaboração do projeto, realizaram-se 

observações participantes no contexto real da intervenção, interagindo com os vários 

intervenientes do contexto escolar: os colaboradores do Serviço de Psicologia e Orientação, 

a direção da escola, os funcionários, os professores, e os alunos para fazer uma avaliação 

inicial das necessidades do grupo alvo da intervenção, sendo também possível falar com 

alguns pais de alunos. Uma síntese das principais conclusões e da informação recolhida 

acerca do contexto, encontra-se no apêndice B.  

 

 (b) Para obter autorização da participação dos seus educandos na investigação, foram 

entregues aos Encarregados de Educação os Consentimentos Informados, com informação 

acerca do projeto e os contactos da investigadora (veja-se o apêndice C). 

 

 (c) Em cada um dos grupos houve momentos de recolha de dados para avaliação da 

eficácia da intervenção: o pré-teste realizado no início da intervenção e o pós-teste a 
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realizado no final da intervenção, administrando-se os instrumentos selecionados para 

analisar as mudanças nos níveis de ansiedade. Prevê-se a realização de um terceiro momento 

de recolha de dados, follow-up, seis meses após o final da intervenção, com o intuito de 

avaliar a eficácia da intervenção a longo prazo e consistência dos resultados evidenciados. 

 

 Os seguintes instrumentos de recolha de dados foram selecionados com vista a 

operacionalizar as variáveis em estudo: 

 

 1. Questionário sociodemográfico, composto por itens que permitem caracterizar a 

amostra, abarcando alguns dados relevantes para a investigação (e.g. sexo, idade, ano 

escolar), administrado no pré-teste (veja-se o apêndice D). 

 

 2. Inventário de Ansiedade Estado-Traço (STAI-Y) - Instrumento de autorrelato, da 

autoria de Spielberger (1970). É composto por 2 escalas, uma que mede a Ansiedade–Estado 

(STAI-Forma Y1) e outra mede a Ansiedade-Traço (STAI-Forma Y2), cada uma com 20 

itens. As respostas estão formuladas numa escala de Likert de 4 pontos, classificada de 1 a 

4, sendo que o 1 corresponde a “Não”; o 2 a “Um Pouco”; o 3 a “Moderadamente” e o 4 a 

“Muito”, na escala STAI-Forma Y1. Na STAI-Forma Y2, o 1 corresponde a “Quase Nunca”; 

o 2 a “Algumas Vezes”; o 3 a “Frequentemente”, o 4 a “Quase Sempre”. A escala STAI-

Forma Y1 deve ser sempre aplicada em primeiro lugar e o participante tem de responder 

“como se sente agora, isto é, neste momento” possuindo 10 itens com cotação inversa. A 

escala STAI-Forma Y2 deve ser aplicada em segundo lugar e as respostas devem ser dadas 

em função de “como habitualmente se sente”, possuindo 9 itens com cotação inversa. As 

duas escalas variam de valores entre 20 pontos no mínimo e 80 no máximo. 

 A tradução e validação para a população portuguesa por Silva e Campos (1998) 

demonstrou valores muito favoráveis, que atestam a consistência interna do STAI-Y numa 

amostra representativa de estudantes do Ensino Secundário, na qual os valores de alfa de 

Cronbach são de 0,90 e 0,89 na escala Ansiedade-Estado e de 0,90 e 0,88 na escala 

Ansiedade-Traço, em rapazes e raparigas respetivamente. 

 

   3. Questionário de Ansiedade face aos Testes (QAT) – Este instrumento, da autoria 

de Rosário e Soares (2004) procura avaliar a ansiedade dos alunos face aos testes como um 

traço de personalidade (Rosário & Soares, 2004). Apesar de ter como destinatários alunos 

do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico, já foi usado com alunos do Ensino Secundário (Tavares, 
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2015, Janeiro, 2013). É composto por 10 itens, apresentados num formato Likert de cinco 

pontos, variando entre 1 “Nunca” e 5 “Sempre”, onde pontuações mais elevadas nos 

resultados são sinónimo de maiores níveis de ansiedade face aos testes. A análise da estrutura 

fatorial dos resultados revelou a existência de dois fatores do construto, interpretando 52% 

da sua variância. Os itens dividem-se em duas subescalas. A subescala Tensão remete para a 

perceção das reações fisiológicas produzidas pelo stress da avaliação. Esta dimensão satura 

os itens 1, 2, 3, 4 e 5 respetivamente com os seguintes pesos: 0,73; 0,73; 0,85; 0,77 e 0,60. 

Este fator explica 30,01% da variância total. A subescala Pensamentos em Competição 

remete para a dimensão mais cognitiva do estudante, nomeadamente no que diz respeito a 

pensamentos relacionados com a avaliação e com a sua própria competência em relação aos 

colegas. Esta dimensão engloba os itens 6, 7, 8, 9 e 10 respetivamente com os seguintes 

pesos: 0,59; 0,70, 0,68; 0,63 e 0,49. Este fator esclarece 21,1% da variância total (Magalhães, 

2007).  

Esta escala obteve bons resultados na população Portuguesa (Rosário & Soares, 

2004), tendo provado ser uma ferramenta útil para avaliar a ansiedade face aos testes na 

nossa população. A análise de consistência interna deste instrumento, determinado a partir 

do Alpha de Cronbach, demonstra que a estabilidade interna para o conjunto dos itens do 

QAT apresenta valores significativos (dimensão “Tensão” = 0,83 e dimensão  

“Pensamentos em Competição” = 0,66), em que o valor para a escala global foi de 0.86 

(Rosário & Soares, 2004). As análises estatísticas efetuadas às escalas do QAT revelam 

valores de adequação para o índice de Kaiser-Meyer-Olkin de 0,86. Assim sendo, o QAT 

revela características  que o confirmam como um instrumento fiável para avaliar a 

Ansiedade face aos Testes (Rosário & Soares, 2004).  

 

 (d) Procurou-se recolher informação complementar sobre uma avaliação subjetiva da 

ansiedade e das situações que está mais presente, introduzindo-se um conjunto de questões 

fechadas (veja-se o apêndice E). 

 

(e) Com o objetivo, não só de complementar a investigação com dados qualitativos, 

mas também de fazer uma avaliação ao longo de cada sessão e ajustes em relação à 

implementação do projeto consoante as necessidades emergentes, realizou-se a avaliação de 

processo com recurso ao feedback dos participantes, principalmente representado através do 

diário de bordo, assim como com recurso às notas de registo de terreno da investigadora em 

cada sessão. Implementado a partir da terceira sessão, o diário de bordo foi administrado no 
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final de cada sessão com os participantes do grupo experimental, monitorizando-se desta 

forma o que era experienciado pelos participantes com o objetivo de usar essa informação 

para adaptar continuamente a intervenção. O diário de bordo utilizado é composto por seis 

questões fechadas que avaliam a subjetividade da experiência de cada participante e três 

questões abertas que procuram recolher sugestões para as próximas sessões, assim como as 

atividades que mais agradaram ou desagradaram os participantes (veja-se apêndice F). 

Algumas das principais conclusões da análise dos diários de bordo e das notas de terreno da 

investigadora encontram-se descritos no relatório-síntese de cada sessão (veja-se apêndice 

do apêndice G ao Q). 

 

(d) Avaliação da satisfação com o projeto, junto dos participantes, analisada através 

de um questionário de satisfação administrado no final da intervenção (veja-se apêndice R). 

2.7. Avaliação de necessidades do grupo de intervenção 

 Segundo Menezes (2007), a necessidade pode ser definida como a discrepância entre 

o estado atual e o estado desejável. A análise de necessidades, uma etapa de extrema 

importância na construção de um projeto de intervenção comunitária, requer sensibilidade 

sobre os recursos existentes no contexto e os problemas experienciados pelos membros da 

comunidade (Menezes, 2007). 

 Muitas vezes, os problemas de ansiedade passam despercebidos no contexto escolar 

(Taylor & Weems, 2011; Weems, Scott, Taylor., Cannon, Romano, Perry, 2010). No entanto, 

na análise dos resultados de um inquérito sobre sucesso educativo realizado no ano letivo 

2015-2016 na escola onde decorre o projeto, verificou-se que a percentagem de alunos que 

referiram sentir ansiedade ou nervosismo foi muito superior à verificada nos outros 

problemas de saúde ou comportamento abordados no inquérito, especialmente nos alunos do 

Ensino Secundário dos cursos Científico-Humanísticos. Neste grupo de alunos, 54% referiu 

sentir ansiedade/nervosismo em algumas situações, em oposição aos alunos do 3º ciclo do 

Ensino Básico (37%) e dos alunos dos Cursos Profissionais (34%). Houve ainda 

unanimidade relativamente aos contextos onde sentem mais ansiedade, nomeadamente na 

escola, em situações de avaliação e apresentações de trabalhos, para além de ocorrer na 

prática de atividades desportivas de competição. 

Note-se que a intervenção na ansiedade relativamente às situações de avaliação 

parece representar um modelo que se conjuga bem na ecologia escolar, tal como sugerem 
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Weems et al. (2010) 

Tendo em conta o objetivo de promoção da saúde mental em adolescentes, 

delinearam-se alguns momentos processuais importantes. Numa primeira fase, com o 

objetivo de Identificação de Necessidades de intervenção, entrou-se em contacto com os 

profissionais que lidam diariamente com os estudantes (psicólogos, professores, pessoal não-

docente, pais/encarregados de educação), fazendo uma observação participante não-

estruturada. Tal observação trouxe dados de grande relevância para a análise do contexto e 

para o desenvolvimento da relação profissional-comunidade. As principais conclusões desta 

análise encontram-se no apêndice B.. 

 

 A primeira sessão com os jovens participantes do GE teve como objetivos a discussão 

sobre as expectativas acerca do projeto de intervenção, bem como a recolha de elementos 

necessários para delinear as sessões de intervenção, nomeadamente as preocupações 

específicas dos participantes, através de uma discussão focalizada com questões orientadas. 

Alguns dos principais elementos da intervenção tiveram como base a necessidade explícita 

pelos participantes em aprender estratégias e técnicas concretas para lidar com a ansiedade, 

que pudessem ser postas em prática antes e durante situações de ansiedade, assim como 

alguns pedidos e interesses que os participantes solicitaram que fosse integrado na 

intervenção (e.g. a integração da atividade de yoga). 

 

2.8. Eixos estruturantes da intervenção 
 

Opções teóricas 

 Segundo Cravo e Moleiro (2011), a integração de modelos psicoterapêuticos tem sido 

uma tendência crescente em Portugal, numa investigação em que o modelo 

integrativo/eclético foi o que se apresentou como sendo o mais utilizado pela amostra de 

psicoterapeutas portugueses naquele estudo. O ecletismo técnico foi um conceito 

desenvolvido por Lazarus (2005), para descrever estratégias de seleção de alternativas de 

acordo com a sua eficácia comprovada para os problemas em particular.  

A intervenção decorre com base num quadro conceptual completo com a perspetiva 

sistémica e ecológica pela importância dada à reciprocidade de influências no contexto 

grupal e escolar na ansiedade dos jovens participantes, assim como pelas perspetivas 

construtivistas e desenvolvimentistas na compreensão dos esquemas pessoais e na escolha 
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de problemas com significado vinculados ao contexto de vida real dos jovens. As sessões 

foram desenvolvidas também passando pela responsividade e ênfase relacional associadas 

às teorias humanistas na interação com os membros do grupo. Devido ao pedido explícito 

dos jovens em aprender estratégias práticas para combater a ansiedade no dia-a-dia e em 

situações ansiogénicas, e pelo suporte empírico que estas apresentam, também se recorreu à 

utilização de técnicas cognitivo-comportamentais.  

 

Opções metodológicas 

Neste estudo adotou-se a metodologia de projeto, que segundo Campos (1988) é um 

“conjunto estruturado de estratégias e atividades, articulados com objetivos de mudança 

psicossocial, que visa, a partir de uma situação inicial, prosseguir certos resultados, junto de 

uma determinada população”. 

 Herzig-Anderson, Colognori, Fox, Stewart e Masia Warner (2012), alertam para a 

importância de investigar métodos que beneficiem a integração de intervenções de saúde 

mental na cultura das escolas. Os autores sugerem estudos que apliquem este conceito com 

estudantes com ansiedade, ao avaliar a integração da intervenção em atividades 

extracurriculares, fatores que podem influenciar a viabilidade e aceitabilidade das 

intervenções junto da administração das escolas. Apesar dos autores utilizarem a 

denominação de programa, essas características estão associadas à metodologia de projeto. 

Inversamente aos programas centrados na informação e com estratégias meramente 

instrutivas, o planeamento dos métodos adotados e das atividades indicadas foi co-

construído progressivamente e tendo em conta a identificação das necessidades dos sujeitos. 

 A abordagem conceptual de base é construtivista, desenvolvimentista, ecológica e 

sistémica, enfatizando o impacto dos contextos de vida mais significativos do adolescente, 

como a família, a escola e o grupo de pares. O projeto de intervenção tem lugar nos contextos 

ecológicos onde o desenvolvimento ocorre, principalmente na escola, um contexto 

significativo dos jovens que fornece oportunidades para praticar em contextos realistas e 

com uma grande diversidade de pessoas, aumentando a capacidade de generalização ao 

ambiente natural (Evans, Langberg, & Williams, 2003). Tendo em conta que os adolescentes 

muitas vezes se encontram relutantes em procurar ajuda profissional (Laitinen-Krispijn, van 

der Ende, Wierdsma, & Verhulst, 1999) talvez devido ao estigma associado e medos 

relacionados com a idade, o facto de o serviço ser oferecido num contexto mais familiar 

aumenta a sua acessibilidade e aderência (HoganBruen, Clauss-Ehlers, Nelson, & Faenza, 

2003, Catron & Weiss, 1994). Para além de ter um papel preponderante, em conjunto com 
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as famílias, na identificação e tratamento de perturbações psicológicas, é um contexto 

essencial no campo da prevenção e desenvolvimento da resiliência para lidar com os fatores 

de risco e aumentar os fatores de proteção (HoganBruen et. al, 2003). A escola tem um 

contacto privilegiado com os jovens. A acessibilidade o facto de possibilitar o contacto com 

maioria dos jovens numa única localização, torna-a o contexto ideal para esforços de 

prevenção, identificação e intervenção. Weems et al (2014) defendem que os modelos de 

intervenção que se encaixam na ecologia do ambiente escolar, dando forma à teoria dos 

modelos ecológicos (Bronfenbrenner, 1979), podem ajudar a ultrapassar alguns dos 

obstáculos de implementação das intervenções. Cada vez mais se evidenciam os resultados 

de estratégias de regulação da emoção em contexto escolar e a revisão da literatura sublinha 

que as intervenções em contexto escolar que as utilizam podem produzir mudanças na 

ansiedade a curto prazo (Weems et al, 2014). Apesar dos efeitos das estratégias de 

intervenção para reduzir a ansiedade face aos testes estar bem documentada, a maioria dos 

estudos na área foram realizados com alunos do ensino superior, havendo necessidade de 

examinar a eficácia de projetos em escolas de outros níveis de ensino (Hembree, 1988). 

 Envolveu-se e partilhou-se saberes com outros profissionais multidisciplinares que 

compõem a equipa que tem contacto próximo com os estudantes, incluindo os diretores de 

turma, professores, psicólogos, enfermeiros, assistentes operacionais e outros elementos 

pertencentes ao contexto escolar. 

Destaca-se a importância da avaliação de necessidades e da avaliação de processo, 

algo que acompanhou o desenvolvimento da intervenção e que se implementou através dos 

diários de bordo, e da informação recolhida sessão a sessão. 

 

Opção pela intervenção em grupo, áreas desenvolvidas, estratégias e técnicas utilizadas 

 

 No grupo de intervenção, deu-se primazia aos jogos pedagógicos e atividades de 

grupo ligadas à educação não-formal e dinâmica de grupos. Foram constituídos 2 grupos de 

intervenção, com 10 e 12 elementos. A periodicidade das sessões foi semanal, com um total 

de 11 sessões ao longo de 13 semanas, entre março e junho de 2017.  

A escolha deste tipo de intervenção prende-se não só com a relação custo-eficiência 

e a vantagem de que a intervenção chegue a um maior número de participantes, como 

também traz vantagens específicas à intervenção em grupo.  

Segundo Elkind, os adolescentes têm dificuldade em "distinguir o que é único ao self 

do que é comum à humanidade" (1978). Acreditam que os seus sentimentos e necessidades 
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são únicos, especiais e para além da compreensão dos outros, algo que muitas vezes conduz 

à solidão de sentir-se "à parte", o que pode explicar comportamentos autodepreciativos. 

Segundo o mesmo autor, esse fenómeno diminui quando os jovens começam a desenvolver 

amizades e a partilhar com outros o que lhes é íntimo, sentimentos e pensamentos (Elkind, 

1978). O contexto do grupo pode ser usado para que os jovens compreendam que os seus 

problemas não são únicos. Ouvir as histórias dos seus pares e saber como lidaram com 

situações semelhantes às suas pode ser uma poderosa ferramenta de aprendizagem (Fibkins, 

2014). 

 Segunda Guerra e Lima (2005), a intervenção em grupo pode colmatar a falta de 

suporte social que se faz sentir atualmente, inclusive em Portugal. Uma intervenção em 

grupo é um contexto de excelência para trabalhar o desenvolvimento social, proporcionando 

a oportunidade de praticar novos comportamentos num contexto realista com um ambiente 

acolhedor e solidário (Fibkins, 2014), o que aumenta a probabilidade de generalização 

(Evans, Langberg, & Williams, 2003) e eficácia em comparação com tratamentos em 

contexto clínico (Evans et al., 2003). O feedback imediato que o grupo proporciona contribui 

para o autoconhecimento e funciona como promotor de mudança.  

 A homogeneidade do grupo relativamente à idade, escolaridade e contexto 

sociocultural pode facilitar a eficácia da intervenção (Guerra & Lima, 2005).. Um dos pilares 

fundamentais é a promoção de um ambiente seguro, e através da construção de uma relação 

de respeito e confiança entre os elementos do grupo, sendo de destacar a importância da fase 

inicial de atividades que promovem a coesão grupal. 

Sendo importante variar entre atividades individuais, atividades de trabalho em 

pequeno grupo e de trabalho em grande grupo, todas as atividades tiveram em comum uma 

fase de reflexão final em grande grupo. Sendo assim, outro dos pilares fundamentais foi a 

discussão e reflexão em grupo, uma fase de debate com valor metacognitivo que teve lugar 

após cada uma das atividades, contribuindo para uma aprendizagem ativa através da reflexão 

estimulada pelo grupo e pelas situações decorrentes. 

As técnicas de grupo utilizadas foram selecionadas consoante os temas a serem 

trabalhados e a necessidades, tendo em conta os objetivos, tamanho, normas, atmosfera e 

estádio de desenvolvimento do grupo, respeitando o seu ritmo.  

Os processos psicológicos mobilizados na maior parte das sessões foram a discussão 

e reflexão grupal. Também se recorreu continuamente à reflexão individual, à tomada de 

consciência, descentração, diferenciação, estimulação do desafio e assimilação/integração. 

Para além da gestão do stress e ansiedade, a maior parte das atividades estimulam o 
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autoconhecimento, a compreensão emocional, capacidade de comunicação e a assertividade, 

o heteroconhecimento e coesão grupal, a empatia, a cooperação, a autoestima, autoconceito, 

trabalho em equipa e resolução de problemas, assim como o respeito pelas diferenças. 

Promoveram-se também as estratégias de relaxamento e algumas estratégias e métodos de 

estudo e gestão de tempo.  

No quadro 2, sintetizam-se os objetivos gerais e específicos da intervenção realizada, 

cuja planificação e descrição mais pormenorizada se pode observar nos relatórios-síntese 

das sessões (veja-se do apêndice G ao Q). 

 

Quadro 2.  

Objetivos gerais, objetivos específicos e atividades propostas na intervenção com o grupo 

experimental, por sessão.   

Nº  Objetivos gerais da 
sessão 

Objetivos específicos Atividades 
propostas 

1 

 

- Apresentação e recolha 
de informação sobre as 
necessidades e as 
expetativas; 

- Promoção da interação 
e do relacionamento 
entre os membros do 
grupo e a facilitadora. 

- Promoção de uma rede 
de comunicação 
completa. 

 

- Abordagem dos objetivos da 
intervenção e do papel dos 
membros do grupo;  

- Memorização dos nomes e 
promoção do conhecimento 
recíproco entre os membros do 
grupo e a facilitadora;  

- Promoção da identificação 
entre os membros do grupo, 
em torno dos objetivos em 
comum; 

- Reflexão acerca dos 
problemas encontrados pelos 
jovens e das necessidades 
sentidas. 

- “A Teia”, versão adaptada. 

- Administração do pré-teste. 

- Discussão focalizada. 

- Jogo “Eu nunca”. 

2 - Dar continuidade à 
promoção de uma rede 
de comunicação 
completa. 

- Reflexão sobre a 
situação de grupo e 
definição conjunta das 
regras de funcionamento 
do grupo. 

- Promoção da coesão e de um 
ambiente de confiança e de 
estabelecimento de 
confidencialidade; 

- Promoção do conhecimento 
recíproco entre os membros do 
grupo e a facilitadora. 

- Atividade “Quem sou eu?” 

- Discussão de frases 
relacionadas com a situação 
de grupo e estabelecimento 
de regras de funcionamento 
do grupo. 

- Atividade “Cartão das 
qualidades” 
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3 - Iniciar a exploração do 
tema do stress e dar a 
conhecer uma 
diversidade de técnicas 
de estudo 

- Explorar as causas, efeitos e 
estratégias para lidar com o 
stress 

- Promover o 
autoconhecimento e a reflexão 
individual relativamente aos 
métodos de estudo praticados 

- Desafiar conceções pessoais 
de inteligência e sensibilizar 
para a adequação entre estilos 
de aprendizagem e os métodos 
de estudo praticados 

- Treinar técnicas de 
relaxamento 

- Trabalho em pequeno e 
grande grupo acerca das 
Causas, Efeitos e Estratégias 
para lidar com o stress. 

- Preenchimento de um 
questionário acerca dos tipos 
de inteligência e discussão 
acerca dos métodos de 
estudo praticados e indicados 
para cada pessoa. 

- Sessão de treino de 
relaxamento, com ênfase na 
respiração diafragmática. 

 

4 - Promoção de 
organização e hábitos de 
estudo 

- Sensibilizar para a 
importância das técnicas 
de relaxamento 

- Incentivar a formulação de 
objetivos a curto, médio e 
longo prazo, bem como a 
integração destes entre si 

- Conscientizar para o 
funcionamento da atenção 

- Treinar técnicas de 
relaxamento 

- Atividade de definição dos 
objetivos a curto, médio e 
longo prazo. 

- Jogo de atenção. 

- Sessão de treino de 
relaxamento, com ênfase no 
relaxamento muscular. 

- Diário de bordo. 

5 - Desenvolver a 
capacidade de analisar 
diferentes perspetivas 

- Sensibilizar para o 
papel e funcionamento 
da memória no dia-a-dia 

- Expandir a descentração e 
capacidade de análise de um 
problema ou situação 
ansiogénica 

- Dar continuidade à promoção 
dos hábitos de estudo através 
da estimulação e aprendizagem 
de técnicas de memorização 

- Treinar técnicas de 
relaxamento 

- Atividade “explicações 
alternativas” 

- Explicação sobre a 
memória e aprendizagem de 
técnicas de memorização  

- Sessão de treino de 
relaxamento, com ênfase no 
relaxamento imagético. 

- Abordagem dos planos para 
as férias e técnicas para 
combater a procrastinação. 

6 - Desenvolver a partilha 
de estratégias para lidar 
com a ansiedade 

- Avaliar e desenvolver a 
compreensão emocional 

- Reflexão acerca de 
momentos de stress  

- Treinar técnicas de 
relaxamento 

- Mímica das emoções 

- Reflexão intrapessoal e 
grupal sobre momentos de 
stress e ansiedade. 

- Sessão de relaxamento, 
com ênfase nas técnicas 
aprendidas anteriormente. 
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7 - Desenvolver 
competências de 
assertividade, resolução 
de problemas e gestão 
de emoções através de 
role-play 

 

- Abordar a ansiedade face à 
exposição em público e 
apresentações orais 

- Discutir e refletir sobre 
situações que provocam 
ansiedade e/ou geram conflito 

- Role-play 

 

8 - Desenvolver a 
resiliência e capacidade 
de lidar com o stress 

 

- Promover a resiliência e 
tolerância à frustração e 
rejeição, através de histórias de 
superação pessoal e sucesso 
perante a adversidade 

- Dar a conhecer estratégias 
para promover o bem-estar e 
responder ao stress no dia-a-
dia 

- Atividade sobre estratégias 
para lidar com o stress 

- Reflexão acerca de 
biografias e histórias reais de 
sucesso perante a 
adversidade 

- Atividade “Carta para o 
futuro”  

9 - Integração dos 
benefícios da atenção 
plena e da atividade 
física 

- Dar a conhecer a prática de 
Hatha Yoga e mindfulness 

- Exercícios de respiração 

- Prática de posturas de 
Hatha Yoga 

- Relaxamento final  

10 -Refletir acerca da 
construção do stress 

-Consolidar 
conhecimentos 
adquiridos em sessões 
anteriores 

- Desenvolver o espírito crítico 
e análise 

- Desenvolver a gratidão 

- Promover a capacidade de 
dar sentido ao stress e a 
situações vista como negativas 

- Atividade 
“Concordo/Discordo” 

- Reflexão acerca das 
vantagens do stress numa 
situação do passado  

- Partilha a Gratidão 

 

11 - Reflexão acerca dos 
momentos e conteúdos 
desenvolvidos durante a 
intervenção, assim como 
acerca dos significados 
pessoais associados 

 

 

- Relembrar alguns dos 
principais conteúdos 
abordados ao longo das 
sessões; 

- Promover a expressão da 
perspetiva pessoal acerca de 
todo o processo de 
intervenção. 

- Atividade “Caixa mistério”. 

- Reflexão acerca do projeto. 

- Administração do pós-teste. 

- Questionário de avaliação 
final. 

- Lanche de despedida. 
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Capítulo III – Apresentação e discussão dos resultados 
 
 

3. Resultados do estudo e discussão 
 

O terceiro capítulo apresenta os resultados obtidos através da análise dos dados 

quantitativos e qualitativos recolhidos antes, durante e depois da intervenção. Após a 

apresentação dos resultados, segue-se para a discussão dos mesmos. 

 

3.1. Procedimentos para análise dos dados 

 Importa diferenciar a avaliação dos resultados e a avaliação do processo, dois tipos 

de avaliação que compõem esta investigação.  

No que diz respeito à avaliação de resultados, ou seja, ao apurar das mudanças e do 

cumprimento dos objetivos (Menezes, 2007), analisou-se os dados quantitativos com recurso 

ao IBM SPSS Statistics, versão 21. Para a avaliação da eficácia da intervenção intra-grupos 

no pré e pós-teste recorreu-se à realização do t-test para amostras emparelhadas. Com vista 

a avaliar as diferenças de variância inter-grupos em cada um dos momentos de avaliação, 

recorreu-se ao t-test para amostras independentes. Para além dos níveis de significância, que 

estabelecemos num alfa de 0,05 como mínimo (p < 0,05), no sentido de avaliar o tamanho 

do efeito das diferenças significativas encontradas nestas análises apresentou-se o d de 

Cohen e recorreu-se às suas indicações para interpretar a magnitude do efeito (Cohen, 1988): 

trivial ou negligenciável (d < 0,2); pequeno (d = 0,2), médio (d = 0,5) ou grande (d = 0,8). 

Foi ainda realizada a estatística descritiva no intuito de explorar as situações em que mais os 

adolescentes sentem stress, assim como analisar as diferenças entre os rapazes e raparigas 

nível da ansiedade. Note-se que a escolha de testes paramétricos se deve às tendências de 

normalidade que os resultados apresentaram. 

A avaliação de processo, que foi sendo realizada ao longo de todo o processo de 

intervenção junto do grupo experimental, consiste na monitorização da forma como os 

recursos, estratégias e atividades estão a decorrer, com vista a verificar a necessidade de 

alterações. Para esta análise pode observar-se os relatórios-síntese das sessões (veja-se do 

apêndice G ao Q), através dos quais se faz o balanço dos resultados, e o questionário de 

avaliação final que reporta a todo o processo de intervenção (veja-se o apêndice R). 
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3.2. Apresentação dos resultados quantitativos 

Em relação às situações nas quais os sujeitos sentem ansiedade, visíveis no gráfico 

1, a maior parte dos sujeitos sente ansiedade nos testes (72,9%), quando têm de tomar uma 

decisão (68,8%) e ao falar em público ou apresentações (66,7%).  No campo “Outra”, 2 

sujeitos (4,17%) especificaram a situação de terem de se expor em público, 1 sujeito (2,08%) 

acrescentou a situação de ir ao hospital, e 1 sujeito (2,08%) mencionou “Quando não faço 

nada”. 

 

 
Gráfico 1. Percentagem de sujeitos que sente ansiedade, em determinadas situações, por 

situação. 

 

Em relação à pergunta “Consideras-te uma pessoa ansiosa?”, 37,5% dos participantes 

considera-se ansioso e 18,8% não se considera ansioso, sendo que a maior parte dos sujeitos 

(43,8%) considera-se ansioso em parte. Existe uma discrepância entre os rapazes e as 

raparigas, pois 47,1% das raparigas considera-se uma pessoa ansiosa, contra 14,3% dos 

rapazes. 8,8% das raparigas não se considera uma pessoa ansiosa, contra 42,9% dos rapazes. 

Esta diferença no autorrelato é suportada pelo t-test de amostras independentes 

realizado para comparar as diferentes medidas de ansiedade entre rapazes e raparigas. 

Relativamente aos níveis de ansiedade diferenciados tais como observados na amostra 

portuguesa de Silva e Campos (1998), verificam-se diferenças significativas entre sexos na 
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escala de Ansiedade-Traço, tendo as raparigas (M=42,32, DP=10,07) níveis de ansiedade-

traço superiores aos dos rapazes (M=35,57, DP=7,21, t=2.275, P=0.028).Também se 

verificam diferenças significativas na escala de Ansiedade-Estado, na escala de Ansiedade 

Face aos Testes, bem como nas suas subescalas, sendo os resultados apresentados no quadro 

3. 

 

Quadro 3.  

Resultados de cada dimensão do pré-teste, por sexo. 
  M DP t p 

STAI (Ansiedade-Estado) Masculino 35,57 7,21 2.275 0.028 

Feminino 42,32 10,07 

STAI (Ansiedade-Traço) 
Masculino 35,50 7,39 4.377 0.000 

Feminino 47,53 9,11 

QAT (Tensão) 
Masculino 11,79 4,37 3.579 0.001 

Feminino 16,85 4,49 

QAT (Pensamento) 
Masculino 10,71 2,79 3.399 0.002 

Feminino 14,35 4,48 

QAT (Global) 
Masculino 22,50 6,27 3.649 0.001 

Feminino 31,21 7,95 

*p<.05. 
Nota: M = Média. DP = Desvio-padrão. 

 

Ao comparar os dados da nossa amostra com os dados normativos do inventário 

STAI-Y para a população portuguesa de Silva e Campos (1998), verifica-se uma diferença 

estatisticamente significativa dos níveis de ansiedade-traço, entre as médias das raparigas da 

nossa amostra (M=47,53, DP=9,11), com as médias das raparigas da amostra desses autores 

(M=39,65, DP=8,74, z=5,26, p=0,000), indicando que os elementos do sexo feminino desta 

amostra podem ser mais ansiosos do que as estudantes do ensino secundário, de forma geral. 

No caso dos rapazes, as médias desta amostra (M=35,50, DP=7,39) são inferiores à amostra 

dos dados normativos para a população portuguesa (M=38,03, DP=9,44), mas as diferenças 

não são estatisticamente significativas (z= -1,00, p=0,316). 

Relativamente aos resultados das Escalas, considerando a análise efetuada utilizando 

o t-test para amostras independentes, cujos resultados são apresentados no quadro 6, saliente-

se que no pré-teste não se registam diferenças estatisticamente significativas entre o grupo 

experimental e o grupo de controlo em todos os fatores, confirmando a primeira hipótese 

colocada no âmbito da presente investigação que presumia a equivalência dos dois grupos.  
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Com base na análise do t-test para amostras emparelhadas, realizado para avaliar o 

impacto da intervenção nos sujeitos do grupo experimental, pode afirmar-se que as 

diferenças de médias da Escala de Ansiedade-Estado e Escala de Ansiedade-Traço são 

significativas entre o pré e o pós-teste, fornecendo-nos indicadores positivos acerca da 

eficácia da intervenção na vivência da ansiedade, como se pode observar a partir do quadro 

3.  

Relativamente à Escala de Ansiedade-Estado, há diferenças estatisticamente 

significativas do pré-teste (M=40.55; DP=9.14) para o pós-teste (M=36.36; DP=6.93); t(21) 

= 5.99, p <0.001, sendo o tamanho do efeito grande, d = 1,28. Relativamente à Escala de 

Ansiedade-Traço, há diferenças estatisticamente significativas do pré-teste (M=45.55; 

DP=10.35) para o pós-teste (M=42.82; DP=8.47); t(21) = 3.69, p = 0.001, sendo o tamanho 

do efeito moderado (d = 0,78).  

No que diz respeito ao Questionário de Ansiedade Face aos Testes, há diferenças 

estatisticamente significativas do pré-teste (M=28.27; DP=9.03) para o pós-teste (M=24.64; 

DP=6.37); t(21) = 3.31, p = 0.003, sendo o tamanho do efeito moderado (d = 0,71). Das duas 

subescalas que compõem este questionário, apenas a subescala Tensão apresenta diferenças 

estatisticamente significativas do pré-teste (M=15.45; DP=5.32) para o pós-teste (M=12.82; 

DP=3.62); t(21) = 4.08, p = 0.001, sendo o tamanho do efeito grande (d = 0,87). A subescala 

Pensamento não demonstrou diferenças estatisticamente significativas entre o pré-teste 

(M=12.82; DP=4.68) e o pós-teste (M=11,82; DP=4.07); t(21) = 1.59, p = 0.126.  

 

Quadro 3.  

Resultados de cada dimensão do pré-teste e pós-teste no grupo experimental. 
  M DP t p 

STAI (Ansiedade-Estado) Pré-teste 40.55 9.14 5.989 0.000* 

Pós-teste 36.36 6.93 

STAI (Ansiedade-Traço) 
Pré-teste 45.55 10.35 3.690 0.001* 

Pós-teste 42.82 8.47 

QAT (Tensão) 
Pré-teste 15.45 5.32 4.078 0.001* 

Pós-teste 12.82 3.62 

QAT (Pensamento) 
Pré-teste 12.82 4.68 1.593 0.126 

Pós-teste 11.82 4.07 

QAT (Global) 
Pré-teste 28.27 9.03 3.312 0.003* 

Pós-teste 24.64 6.37 

*p<.05. 
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Nota: M = Média. DP = Desvio-padrão. 

  

Para comparar os resultados do grupo de controlo nos dois momentos da 

investigação, realizou-se a análise do t-test para amostras emparelhadas. Os resultados 

encontram-se no quadro 4 e demonstraram não haver diferenças estatisticamente 

significativas entre o pré-teste e o pós-teste. Na escala de Ansiedade-Estado não houve 

diferenças estatisticamente significativas entre pré-teste (M=40.19; DP=10.42) e o pós-teste 

(M=40.96; DP=8.44); t(25) = 1.59, p = 0.125. Na escala de Ansiedade-Traço também não 

houve diferenças estatisticamente significativas entre pré-teste (M=42.73; DP=10.07) e o 

pós-teste (M=42.85; DP=8.76); t(25) = 0.32, p = 0.752. Relativamente à subescala Tensão, 

não houve diferenças estatisticamente significativas entre pré-teste (M=15.31; DP=4.79) e o 

pós-teste (M=15.12; DP=4.06); t(25) = 0.84, p = 0.409. Relativamente à subescala 

Pensamento, não houve diferenças estatisticamente significativas entre pré-teste (M=13.69; 

DP=4.14) e o pós-teste (M=13.50; DP=3.76); t(25) = 0.66, p = 0.518. Ainda sobre a escala 

global de Ansiedade face aos Testes (QAT), não houve diferenças estatisticamente 

significativas entre pré-teste (M=29.00; DP=8.07) e o pós-teste (M=28.62; DP=7.14); t(25) 

= 0.98, p = 0.337. 

 

Quadro 4.  

Resultados de cada dimensão do pré-teste e pós-teste no grupo de controlo. 
  M DP t p 

STAI (Ansiedade-Estado) Pré-teste 40.19 10.42 1.588 0.125 

Pós-teste 40.96 8.44 

STAI (Ansiedade-Traço) 
Pré-teste 42.73 10.07 0.320 0.752 

Pós-teste 42.85 8.76 

QAT (Tensão) 
Pré-teste 15.31 4.79 0.840 0.409 

Pós-teste 15.12 4.06 

QAT (Pensamento) 
Pré-teste 13.69 4.14 0.655 0.518 

Pós-teste 13.50 3.76 

QAT (Global) 
Pré-teste 29.00 8.07 0.980 0.337 

Pós-teste 28.62 7.14 

Nota: M = Média. DP = Desvio-padrão. 

 

Considerando a utilização do t-test para amostras independentes, utilizado no intuito 

de verificar se havia diferenças significativas entre o grupo experimental e o grupo de 

controlo após a intervenção, registam-se os seguintes resultados, também observáveis com 
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a leitura do quadro 5. 

Referentemente aos resultados obtidos no pós-teste para a Escala de Ansiedade-

Estado, há diferenças estatisticamente significativas entre o grupo experimental (M=36,36; 

DP=6.93) e o grupo de controlo (M=40,96; DP=8.44); t = 2.038; p = 0.047, d = 0.60). 

Relativamente ao índice global do questionário de Ansiedade Face aos Testes, houve 

diferenças estatisticamente significativas entre o grupo experimental (M=36,36; DP=6.93) e 

o grupo de controlo (M=28,62; DP=7.14); t = 2.020; p = 0.049, d = 0.60). 

Relativamente à subescala de Tensão também se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas entre o grupo experimental (M=12,82; DP=3.62) e o grupo de 

controlo (M=15,12; DP=4.06); t = 2.051; p = 0.046, d = 0.61). 

Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas em relação à 

Ansiedade-Traço entre o grupo experimental (M=42,82; DP=8.47) e o grupo de controlo 

(M=42,85; DP=8.76); t = 0.01; p = 0.991, assim como não se registaram diferenças 

estatisticamente significativas relativamente à subescala Pensamento entre o grupo 

experimental (M=11,82; DP=3.62) e o grupo de controlo (M=13,50; DP=3.76); t = 1.489; p 

= 0.143. 

Analisando os dados à luz da terceira hipótese da investigação, que esperava que no 

momento final da intervenção se registassem diferenças significativas entre os grupos 

relativamente às várias medidas de ansiedade, deve referir-se que esta foi parcialmente 

confirmada. 

 

Quadro 5. 

Resultados dos STAI e QAT do grupo experimental e do grupo de controlo no pré-teste e 

pós-teste. 
  Pré-teste Pós-teste 

  M t p M t p 

STAI (Ansiedade-Estado) 
GE 40,55 

0.124 0.902 
36,36 

2.038 0.047* 
GC 40,19 40,96 

STAI (Ansiedade-Traço) 
GE 45,55 

0.953 0.346 
42,82 

0.011 0.991 
GC 42,73 42,85 

QAT - Tensão 
GE 15,45 

0.101 0.920 
12,82 

2.051 0.046* 
GC 15,31 15,12 

QAT - Pensamento 
GE 12,82 

0.687 0.495 
11,82 

1.489 0.143 
GC 13,69 13,50 

QAT - Global GE 28,27 0.295 0.770 24,64 2.020 0.049* 
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GC 29,00 28,62 

*p<.05. 

Nota: M = Média. DP = Desvio-padrão. 

3.3. Apresentação dos resultados da avaliação final do processo de intervenção 

 Os resultados do questionário de avaliação formativa final podem ser encontrados no 

quadro 6.  

A maior parte dos participantes (90,91%), concorda (parcial ou totalmente) com a 

afirmação de ter aprendido coisas novas. Também a maior parte dos participantes (90,91%), 

concorda (parcial ou totalmente) com a afirmação de que aprenderam coisas novas que 

podem ajudá-los no futuro. 

Relativamente ao autoconhecimento, 63,64% dos participantes concorda com a 

afirmação de que o projeto os ajudou a conhecerem-se melhor, 18,18% dos participantes 

concorda totalmente, e 18,18% não concorda nem discorda. 59,09% dos participantes 

concorda com a afirmação de que o projeto os ajudou a conhecer aspetos positivos em si 

próprio, 27,27% dos participantes concorda totalmente, e 13,64% não concorda nem 

discorda. 

Relativamente à vivência do stress, 36,36% concorda com a noção de que o projeto 

ofereceu a oportunidade de pensar na forma como o próprio vivia o stress. A maior parte 

(63.64%) concorda totalmente. Para 95,45% dos participantes, o projeto ajudou a 

compreender como lidar com o stress. 50% concorda totalmente com o facto de que 

aprenderam ou compreenderam estratégias que usam para lidar com o stress e também que 

o projeto ajudou a compreender como lidar com o stress, sendo que 45,45% concorda e 

apenas um participante (4,45%) não concorda nem discorda. 45,45% considera totalmente 

que aprendeu estratégias de relaxamento a poder usar no futuro, sendo que 40,91% concorda 

e 13,64% não concorda nem discorda.  

Relativamente à relação com o outro, 50% concorda totalmente que o projeto os 

ajudou a compreender melhor as outras pessoas, sendo que 31.81% concorda e 13.64% não 

concorda nem discorda. 45.45% dos participantes concorda totalmente com a afirmação de 

que o projeto os ajudou a sentirem-se mais à vontade para falar sobre o stress, sendo que 

40.91% concorda e 13.64%  não concorda nem discorda. 40,91% sentem-te totalmente 

mais capazes de pedir ajuda ou falar com os amigos em momentos de stress, sendo que 

45,45% também concorda com esta afirmação e 13,64% não concorda nem discorda. 
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Quadro 6. 

Respostas em termos percentuais ao questionário de avaliação final do projeto de 

intervenção, pelos participantes do grupo experimental.  
 Discordo 

totalmente 

Discordo Nem 

Concordo 

Nem 

Discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

Aprendi coisas novas   9.09% 40.91% 50% 

Ajudou-me a conhecer-me melhor   18.18% 63.64% 18.18% 

Ajudou-me a conhecer aspetos 

positivos em mim próprio 

  13.64% 59.09% 27.27% 

Aprendi coisas que me podem ajudar 

no futuro 

  9.09% 45.45% 45.45% 

Ofereceu-me a oportunidade de 

pensar sobre a forma como vivia o 

stress 

   36.36% 63.64% 

Ajudou-me a compreender como lidar 

com o stress 

  4.45% 45.45% 50% 

Ajudou-me a compreender melhor as 

outras pessoas 

  13.64% 31.81% 50% 

Ajudou-me a sentir mais  à vontade 

para falar sobre o stress 

  13.64% 40.91% 45.45% 

Aprendi ou compreendi algumas 

estratégias que uso para lidar com o 

stress 

  4.45% 45.45% 50% 

Sinto-me mais capaz de pedir ajuda ou 

falar com amigos quando estiver em 

momentos de stress 

  13.64% 45.45% 40.91% 

Aprendi estratégias de relaxamento 

que posso vir a usar no futuro 

  13.64% 40.91% 45.45% 

 

3.4. Discussão dos resultados 

Sublinham-se neste ponto as principais conclusões e implicações advindas da análise 

dos dados, reflete-se sobre as limitações e constrangimentos da investigação e mencionam-

se sugestões para estudos futuros. 
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(a) Principais conclusões e implicações para a prática psicológica  

As descobertas neste estudo apoiam a hipótese de que estudantes do ensino 

secundário que frequentariam uma intervenção no âmbito da ansiedade através de uma 

metodologia de projeto demonstrariam reduções ao nível da ansiedade e ansiedade face aos 

testes, comparando com um grupo de controlo.  

A pertinência deste projeto nesta comunidade escolar em específico é suportada pelo 

facto das médias de ansiedade, especificamente no caso das raparigas, serem superiores às 

médias dos dados normativos do inventário STAI-Y para a população portuguesa de Silva 

e Campos (1998). Tal achado sublinha a necessidade de intervenção na ansiedade dos alunos 

desta comunidade escolar. 

A importância deste projeto de intervenção também é suportada pela descoberta de 

que, depois dos estudantes participarem na intervenção, apresentaram níveis mais baixos de 

Ansiedade-Traço e, quando comparados com um grupo de controlo, apresentaram também 

níveis mais baixos de Ansiedade-Estado e Ansiedade face aos testes, na subescala de 

Tensão. Depois dos estudantes terem participado na intervenção, a pontuação média de 

ansiedade-estado desceu para uma pontuação inferior à média dos dados normativos. do 

inventário STAI-Y para a população portuguesa de Silva e Campos (1998). 

Apesar da subescala Pensamentos em Competição também ter apresentado uma 

tendência de diminuição, não alcançou significância estatística. O registo da diminuição da 

ansiedade face aos testes, especificamente na subescala Tensão, em detrimento da subescala 

Pensamentos em Competição, pode associar-se ao facto de se ter centrado a intervenção nas 

reações fisiológicas e que advém do stress e perceção destas reações. Desde a conhecimento 

dos efeitos no stress no corpo, à aprendizagem de estratégias de relaxamento muscular, foi 

mais intensa a intervenção na área da emocionalidade. 

Conjugados com os resultados quantitativos, há indicadores qualitativos de que a 

intervenção realizada junto do grupo experimental foi eficaz.  

Tais resultados apontam para o facto de que uma metodologia de projeto, assente 

numa conceptualização ecológica e desenvolvimentista, pode colmatar desvantagens 

apontadas à terapia cognitivo-comportamental em grupo (Whitfield, 2010), bem como ao 

facto de alguns programas de intervenção se revelarem ineficazes mesmo ao recorrer a 

técnicas cognitivo-comportamentais (Fisher & Durham, 1999, Sheffield et al, 2006). 

Segundo a revisão de Neil e Christensen (2009), alguns dos fatores que podem estar 
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envolvidos na eficácia das intervenções na ansiedade em contexto escolar são o rapport com 

o líder, o conteúdo relevante para a população-alvo e a forma como se alicia o público-alvo. 

Os mesmos autores referem que “é provável que um programa mundano, que é desenvolvido 

incorretamente por um líder de programa desinteressado e despreparado, produza menos 

resultados do que um que seja inovador, com base em conhecimentos atualizados e 

desenvolvidos de forma entusiástica e envolvente” (tradução livre). É de sublinhar as 

vantagens da metodologia utilizada que, ao permitir em muitos momentos reunir esses 

fatores, pode ter influenciado em grande parte a eficácia da intervenção. A metodologia de 

projeto, de cariz investigação/ação, permite produzir reflexão crítica ao desenvolver 

intervenções sociais (Menezes, 2007) que vão de encontro às necessidades manifestadas pelo 

grupo-alvo e ao processo de desenvolvimento do mesmo. Em vez de um programa pré-

concebido de gestão da ansiedade que poderíamos importar de outras escolas ou mesmo 

outros países, normalmente com uma abordagem instrutiva e racionalista, a metodologia 

usada permite co-construir o projeto com os próprios sujeitos e empoderá-los no seu próprio 

processo de desenvolvimento. 

Tal como sugerem Anderson, Colognori, Fox, Stewart e Warner (2012), a integração 

de intervenções de saúde mental na cultura das escolas, na forma de atividades 

extracurriculares, pode promover a viabilidade das intervenções junto da administração das 

escolas. Espera-se que as conclusões deste estudo possam contribuir para os profissionais 

que planeiam e gerem intervenções psicológicas para o desenvolvimento humano. Tendo em 

conta os altos níveis de stress nesta escola do ensino secundário, um problema que pode 

afetar muitas outras escolas, parece de extrema importância continuar a desenvolver projetos 

e sessões nas quais os estudantes possam aprender a lidar com o stress e a ansiedade, em 

comunidade.  

 

(b) Limitações e sugestões para futuras investigações 

Existem alguns aspetos a ter em conta na leitura dos resultados. Primeiro, os 

estudantes que compõem o grupo experimental inscreveram-se no estudo. Este facto teve 

influência, por exemplo, na maior proporção de participantes do sexo feminino na amostra. 

O facto de a amostra ser de conveniência e de dimensão reduzida significa que pode não 

representar como um todo a população do 11º ano desta comunidade escolar. Assim sendo, 

os resultados encontrados têm um caráter exploratório e não assumem uma generalização à 

população. 
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Uma das limitações deste estudo e na interpretação dos resultados do Questionário 

de Ansiedade Face aos Testes, é o facto deste instrumento ter como população-alvo os 

estudantes do ensino básico. Ainda assim, é um instrumento criado para a população 

portuguesa, e que não demonstrou inconvenientes em estudos anteriores quando 

administrado a estudantes do ensino secundário em estudos anteriores (Tavares, 2015, 

Janeiro, 2013). 

As variáveis quantitativas analisadas neste estudo estão circunscritas a medidas de 

autorrelato. Seria interessante complementar estes registos com outro tipo de instrumentos, 

como medidas fisiológicas de ansiedade-estado. Devido à relação entre o rendimento 

académico e a ansiedade, poderia também recolher-se dados da realização escolar dos 

alunos, para verificar se haveria diferenças no rendimento académicos dos alunos que 

participam no projeto. 

A intervenção combinou elementos variados, ao nível das técnicas, estratégias e 

competências trabalhadas. Tendo como base a eficácia apontada na literatura das diferentes 

estratégias, não houve tentativa de identificar a eficácia relativa dos diferentes componentes. 

Seria útil comparar a eficácia de diferentes metodologias e de diferentes estratégias de gestão 

de stress. 

O facto de a participação no grupo de intervenção constituir uma atividade 

extracurricular condiciona a disponibilidade e a assiduidade às sessões. Apesar do horário 

das sessões ter sido constituído com base na disponibilidade e preferências dos alunos, 

alguns alunos faltaram a mais do que uma sessão. Os participantes referiram conflitos de 

horários (e.g. com consultas no médico), trabalho escolar pendente e testes durante a 

decorrente semana. Em estudos futuros, seria benéfico verificar se existe uma relação entre 

a assiduidade às sessões e a mudança nas pontuações em alguma das medidas psicológicas. 

Também devido ao facto de a duração das sessões ter sido definida com base na 

disponibilidade dos alunos (e.g. tempo livre entre as aulas ou tempo livre entre o final das 

aulas e o horário do autocarro para casa), a duração média das sessões foi apenas de 60 

minutos, o que está longe de ser a duração ideal para uma sessão de trabalho em grupo. Nos 

diários de bordo dos participantes, a falta de tempo foi bastante mencionada como um ponto 

fraco das sessões. Este facto reflete um problema existente nas escolas pois, tal como 

verificado durante a avaliação de necessidades, a maior parte dos alunos sente-se 

sobrecarregado ao nível de horário escolar, e as atividades extracurriculares têm essa 

limitação na definição de alguns trâmites. Neste estudo, tentou-se ultrapassar essa barreira 

ao fazer um maior número de sessões, ao idealizar planos de atividades mais curtas que 
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cumprissem os mesmos objetivos, e ao enfase dado em como se poderia tirar proveito do 

que foi aprendido no dia-a-dia. 

Apesar dos dados qualitativos indicarem que os participantes integram algumas 

competências aprendidas nas sessões durante o dia-a-dia (e.g. técnicas de respiração e 

relaxamento) e em situações ansiogénicas, seria benéfico em estudos futuros usar uma 

medida quantitativa da generalização das competências aprendidas ou do treino e uso das 

estratégias aprendidas no dia-a-dia. Também no sentido de verificar a manutenção das 

mudanças, estudos futuros devem examinar a sustentabilidade dos efeitos ao longo do 

tempo. Seria interessante, por exemplo, verificar e comprar os níveis de ansiedade-estado 

antes e depois da realização dos exames nacionais, testando os efeitos da intervenção em 

situações ansiogénicas. 

Salienta-se a importância da formação dos professores no âmbito da ansiedade face 

às situações de avaliação, não só porque estão presentes no decorrer das situações de 

ansiedade, como podem beneficiar as suas práticas pedagógicas com este conhecimento. 

Verificou-se que as situações em que os estudantes mais sentem ansiedade são 

situações de avaliação, exposição ao público e situações que implicam a tomada de decisões. 

Seria importante desenvolver atividades e estratégias de intervenção que permitissem 

aprender ao experienciar essas ações reais (role-taking). Uma vez que um dos ofícios da 

intervenção comunitária é o de se tornar irrelevante (Menezes, 2007), prende-se de alguma 

importância estudar as melhores formas de diminuir a necessidade do papel do psicólogo 

dentro da comunidade, ao estudar estratégias que empoderem os sujeitos para lidar com a 

ansiedade. Neste estudo, para além de se privilegiar o treino de estratégias que os estudantes 

pudessem realizar autonomamente, enfatizou-se a relação com os pares e a família, a quem 

os estudantes poderiam e recorrer em situações de ansiedade. Seria interessante estudar o 

impacto de um projeto de educação por pares no âmbito da ansiedade, em que após a 

intervenção se poderia preparar os estudantes para ajudar colegas mais novos que sentissem 

necessidade de aprender a lidar com a ansiedade. Desta forma seria possível estimular e 

empoderar os próprios estudantes a ter uma participação ativa no desenvolvimento da 

comunidade. 
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Conclusão 
 

Avaliámos um projeto de intervenção psicológica implementado junto de grupos de 

estudante do ensino secundário, através de uma metodologia de projeto. Os resultados 

indicam que este tipo de projeto pode reduzir de forma significativa a ansiedade-estado, a 

ansiedade-traço e a ansiedade face aos testes. 

A vivência da ansiedade toma distintos comportamentos e atitudes, principalmente 

nos jovens, que ainda estão a aprender de que formas podem lidar com ela. No ano de 

publicação desta dissertação, ouvimos recorrentemente notícias de fenómenos como o 

“Baleia Azul” e a sua presença em vários países, inclusivamente em Portugal. Parece urgente 

apostar na prevenção destas problemáticas, capacitando os jovens e as comunidades no seu 

próprio desenvolvimento. 

Esperamos que este estudo possa representar um contributo na investigação das 

intervenções na ansiedade em contexto escolar. 
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Apêndice A: Folha de inscrição distribuída aos alunos 
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Apêndice B: Relatório Síntese da Observação Participante e Recolha de Informação 

sobre o Contexto 

 
Enquadramento histórico, social e económico  

A escola “Externato Cooperativo da Benedita” contempla o terceiro ciclo do Ensino 

Básico e o Ensino Secundário. Tem cerca de 1160 alunos da freguesia da Benedita, de 

Turquel e outras 15 localidades vizinhas. Historicamente, foi fundado em 1964 para colmatar 

necessidades reais da população-alvo, numa altura em que o ensino disponibilizado abrangia 

naquelas localidades apenas o primeiro ciclo do Ensino Básico. Para além de colmatar o 

problema de continuação dos estudos, incidia no problema da dificuldade das famílias 

suportarem os custos da educação dos filhos noutros centros (e.g. a maior parte dos primeiros 

estudantes trabalhava de dia e estudava à noite, dificultando a logística do transporte e custos 

associados). Foi a primeira cooperativa de ensino do país, criada sem intuitivos lucrativos, 

tendo celebrado um contrato de associação para o ensino público e gratuito. Foi criada pela 

própria população da Benedita, servindo toda a população das freguesias do sul do concelho 

de Alcobaça, mantendo-se ainda hoje a oferta do ensino, pelo enquadramento 

socioeconómico e necessidades da população onde se insere. O desenvolvimento foi 

recíproco, sendo de sublinhar a importância que a escola teve para o desenvolvimento 

regional da freguesia. 

 

Infraestruturas, pessoas e atividades 

 As infraestruturas da instituição são de excelência. Uma característica especial é o 

facto de serem partilhadas valências culturais com a população local (e.g. o Centro Cultural 

Gonçalves Sapinho é um espaço multifuncional da escola que está aberto à comunidade), 

pelo que não beneficiam apenas os alunos das boas condições da escola. Em relação às 

infraestruturas disponíveis para o desenvolvimento das sessões de intervenção, será possível 

usar duas salas do pavilhão desportivo que têm a vantagens de ter colchões e um espaço 

amplo para dinamizar as atividades. Nestes espaços, as desvantagens são a distância em 

relação às salas de aula, e a inexistência de recursos audiovisuais. 

 Sublinha-se o caráter dinamizador das pessoas da instituição, que ultrapassa uma 

agenda preenchida de eventos, exposições e semanas culturais. Apesar do excesso de 

trabalho que caracteriza o dia-a-dia do Gabinete de Psicologia e Orientação Vocacional (tal 

como parece ser a situação na maior parte das escolas do país) na gestão dos projetos de 

intervenção psicológica e de orientação vocacional, parece apostar-se continuamente no 
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desenvolvimento de projetos inovadores. Também há vários projetos dinamizados por 

professores e outros membros da comunidade educativa que se envolvem para tentar 

colmatar as necessidades sentidas, intervindo no âmbito psicossocial, socioeconómico, 

educativo e desportivo (e.g. clubes, projetos de educação pelos pares, projetos musicais e 

teatrais). Os alunos são estimulados a participar ativamente nos vários projetos, inclusive na 

colaboração com ações de solidariedade em prol da comunidade onde estão inseridos. A 

estimulação ao envolvimento dos alunos e aos outros membros da comunidade educativa na 

própria escola também está presente em projetos como o “Aquário de Sugestões” onde se 

propõe disponibilizar um espaço para qualquer pessoa deixar a sua sugestão para melhoria 

da escola, ou no facto de existirem vários locais dedicados a exibir trabalhos feitos pelos 

alunos.  

Necessidades 

Reuniões com a psicóloga responsável pelo Gabinete de Psicologia alertaram para os 

problemas de ansiedade sentidos pelos alunos. Na análise dos resultados de um inquérito 

sobre sucesso educativo realizado no ano letivo 2015-2016, verificou-se que a percentagem 

de alunos que referiram sentir ansiedade ou nervosismo foi muito superior à verificada nos 

outros problemas de saúde ou comportamento abordados no inquérito, especialmente nos 

alunos do Ensino Secundário dos cursos Científico-Humanísticos. Neste grupo de alunos, 

54% referiu sentir ansiedade/nervosismo em algumas situações, em oposição aos alunos do 

3º ciclo do Ensino Básico (37%) e dos alunos dos Cursos Profissionais (34%). Houve ainda 

unanimidade relativamente aos contextos onde sentem mais ansiedade, nomeadamente na 

escola, em situações de avaliação e apresentações de trabalhos, para além de ocorrer na 

prática de atividades desportivas de competição.  

Esta necessidade foi corroborada pelos professores e funcionários contactados. Uma 

professora relatou o aumento de crises de ansiedade (e.g. que se manifestam através de 

desmaios antes de situações de avaliação). A maior parte dos professores e elementos do 

pessoal não docente manifestaram grande entusiasmo em relação a um projeto que pudesse 

incidir nestas questões. Também alguns professores e uma funcionária demonstraram 

interesse em receber formação no futuro, no âmbito da gestão da ansiedade. Os pais que 

tivemos a oportunidade de contactar também se encontram preocupados com essa questão, 

principalmente na proposta de treino de métodos e técnicas de estudo. 

Dos 103 alunos que manifestaram interesse por escrito em frequentar o projeto 

durante o período das inscrições, 92 (88,34%) têm interesse em aprender Estratégias de 

Relaxamento, 90 (87,37%) têm interesse em Métodos e Técnicas de Estudo, 67 (65,04%) 
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têm interesse em Auto-conhecimento e Auto-estima, e 27 (26,21%) têm interesse em 

desenvolver o Relacionamento Interpessoal. 6 (5,83%) alunos sugeriram ainda Yoga no 

campo “Outros”. Outras sugestões neste campo, que revelam áreas de interesse dos jovens, 

foram: Técnicas de concentração (1, 0,97%), Técnicas de Coaching (1, 0,97%), Estratégias 

de Persuasão (1, 0,97%), e Técnicas para ver se as outras pessoas estão a mentir (3, 2,91%). 

Em conversas com os alunos, é de notar o interesse em aprender técnicas e estratégias 

específicas para lidar com os assuntos abordados (i.e. os alunos manifestaram interesse em 

aprender técnicas práticas que pudessem ser implementadas no dia-a-dia em situações 

ansiogénicas ou durante o estudo).  

Pediu-se a três alunas para descreverem a forma como sentiam o stress, testemunhos 

que se apresentam seguidamente: 

“Quando entro em situação de stress, eu fico tão nervosa e ansiosa que me esqueço 

de coisas básicas que costumo saber. Às vezes fico tão irritada com o facto de não saber que 

começo a chorar e, em consequência, ainda fico mais nervosa. Também fico inquieta e 

começo aos pulinhos com os pés ou a mexer no cabelo. Normalmente demora algum tempo 

até voltar ao meu estado normal”. 

“Sinto-me quente. Tenho alguns tiques (como mexer no cabelo), reparo neles e penso 

que tenho de os controlar. Nas apresentações orais (apesar de não ser stress mas fico mais 

nervosa), disperso do plano e tento falar por mim própria sem olhar, o que acaba por não 

correr propriamente bem. Sou mais explosiva e fico com menos paciência”. 

“Nos breves instantes em que estou extremamente preocupada com alguma situação, 

sinto o meu coração a bater rapidamente. Sem me apercebe, começo a apertar as coisas que 

me rodeiam (…) É uma forma de descarregar toda a ansiedade que sinto. Outras vezes 

expresso as minhas emoções com tiques nervosos (…)  Porém, geralmente, o meu stress é 

por antecipação. No momento em que sou confrontada com a situação, eu acalmo-me 

imediatamente e concentro-me no que tenho de fazer”. 

Durante as sessões de apresentação do projeto às turmas, é claro o entusiasmo de-

monstrado pela maior parte das turmas. Algumas turmas demonstram um interesse acres-

cido que parece ter sido estimulado pelos diretores de turma através de uma apresentação 

feita pelos mesmos, tendo várias questões a colocar sobre os temas em causa. Uma das di-

ficuldades apontadas por alunos e professores é a falta de disponibilidade e de meios de 

transporte para frequentar as sessões em horário extracurricular, principalmente no caso 

dos alunos do 12º ano. É de interesse máximo analisar os melhores horários livres em con-

junto com os alunos interessados.   
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Apêndice C: Consentimento informado e declaração de consentimento informado a 

ser preenchida pelos Encarregados de Educação  
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Apêndice D: Questionário sociodemográfico 
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Apêndice E: Conjunto de questões fechadas para avaliar aspetos relacionados com a 

experiência subjetiva de ansiedade 
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Apêndice F: Diário de bordo a preencher pelos participantes no final de cada sessão 
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Apêndice G: Relatório síntese da 1º sessão 

 

Objetivos gerais 

• Apresentação e recolha de informação sobre as necessidades e as expetativas; 

• Promoção da interação e do relacionamento entre os membros do grupo e a facilita-

dora; 

• Promoção de uma rede de comunicação completa. 

Objetivos específicos 

• Abordagem dos objetivos da intervenção e do papel dos membros do grupo;  

• Memorização dos nomes e promoção do conhecimento recíproco entre os membros 

do grupo e a facilitadora;  

• Promoção da identificação entre os membros do grupo, em torno dos objetivos em 

comum; 

• Reflexão acerca dos problemas encontrados pelos jovens e das necessidades sentidas. 

Atividades 

• “A Teia”, versão adaptada. 

• Administração do pré-teste. 

• Discussão focalizada. 

• Jogo “Eu nunca”. 

Desenvolvimento 

 

 “A Teia” 

 Esta atividade foi adaptada de Afonso (2006). 

Objetivos: Promoção do conhecimento recíproco entre todos os intervenientes; 

memorização dos nomes; reflexão acerca da rede de relações existente no seio do grupo e 

promoção da identificação entre os membros do grupo em torno dos objetivos em comum; 

recolha de informação acerca das expetativas e necessidades.  

Material: Novelo de lã  

Descrição: Um elemento inicia o jogo com um novelo de lã na mão. Enrola a lã num 

dedo enquanto revela ao grupo alguns dados sobre si próprio. Nesta adaptação, foi pedido 

aos participantes para partilharem as seguintes informações:  

1. Nome; 
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2. Idade;  

3. Dois hobbies ou atividades que gostam de fazer; 

4. Uma situação em que normalmente sentem stress; 

5. Um motivo pelo qual estão a participar no grupo, ou uma coisa que gostassem de 

aprender no grupo. 

Finalizada a sua apresentação, o participante mantém a lã presa no dedo e atira para outro 

elemento do grupo. Nesta adaptação, pediu-se ainda aos participantes seguintes para 

recordarem a informação partilhada pelo participante anterior, de forma a garantir o foco da 

atenção nos colegas de grupo. Procedeu-se da mesma forma, até o novelo ter passado por 

todos os elementos do grupo, formando uma teia. No final, desfaz-se a teia voltando a passar 

o novelo por todos no sentido inverso. Refletiu-se sobre o facto de todos estarmos 

interligados com o mesmo objetivo. Abordou-se alguns dos principais pilares e regras de 

funcionamento do grupo, com ênfase na confidencialidade. 

 

Discussão focalizada 

As questões que servirão de guião à discussão focalizada foram: 

• Quais são as situações de ansiedade e stress mais comuns na vossa vida? 

• Quais são as maiores dificuldades que sentem no vosso dia-a-dia e na escola? 

• Existem diferenças entre a forma como viveram o Ensino Básico e a forma como estão 

a passar pelo Ensino Secundário? 

• Quais são as expetativas para este projeto? O que esperam aprender?  

• Que atividades gostariam de realizar? 

Segue-se um resumo das informações recolhidas. 

As situações de ansiedade e stress mais comuns relatadas pelos participantes 

relacionam-se com a necessidade de falar em público e apresentações (tanto no âmbito 

académico como em contexto de exposição ao público em espetáculos e demonstrações de 

talento/hobbies), bem como antes, durante e depois das situações de avaliação. Os 

participantes também mencionaram situações sociais; situações em que se tem de tomar uma 

decisão; quando acontece algo de mau em casa ou com a família; situações de preocupação 

em relação às médias da universidade ou em relação ao facto de não se saber o que se vai 

fazer no futuro; sensação de falta de tempo para descansar e para fazer atividades que sentem 

que os distraem das suas preocupações. 

As dificuldades que os estudantes apontaram no contexto escolar foram distrações 
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nas aulas provocadas por múltiplos fatores (corredores barulhentos, o fato dos professores 

se afastarem dos temas principais, a sua própria falta de concentração). Os alunos referiram 

que na segunda parte dos testes, normalmente começa a haver mais barulho, dificultando a 

capacidade de concentração. 

As dificuldades que os estudantes referiram no dia-a-dia foram problemas de sono, 

tais como a falta de tempo para dormir e dificuldade em adormecer. Quase todos os alunos 

relatam dormir menos de 8 horas. 

Os alunos sentem falta de confiança devido à diferente exigência entre o ensino 

básico e secundário. Os alunos sentem que durante o terceiro ciclo do Ensino Básico 

conseguiam, ao contrário do que sentem agora, fazer tudo nas variadas áreas, fazer várias 

coisas ao mesmo tempo e ter uma boa memória. Uma participante referiu que, nesta fase, 

precisa que lhe repitam mais que uma vez as coisas, numa conversa. Alguns alunos 

comparam-se com outros estudantes. Na sua visão, parece que há pessoas na turma que 

conseguem fazer tudo em todas as áreas, não em detrimento da área social (e.g. pessoas que 

apesar de estarem envolvidas em atividades extracurriculares, esclarecem com os 

professores dúvidas para o teste de matérias que eles ainda não estudaram, muito antes dos 

testes). Os participantes referiram sentir falta de tempo, inclusive para socializar e falar com 

os amigos. 

As expetativas para o projeto prendem-se com técnicas de estudo e memorização, 

bem como aprender estratégias para lidar com a ansiedade, falar em público e técnicas 

práticas para usar antes dos testes. Um dos participantes referiu que não sabia o que queria 

aprender, e esperava descobrir mais tarde. Em relação às atividades que gostariam que 

fossem desenvolvidas, os participantes mencionam relaxamento, jogos e yoga. 

 

Jogo “Eu nunca” 

 Esta atividade foi adaptada de um jogo comum nos Estados Unidos da América 

(Burns, 2016). 

Objetivos: Promoção da interação, conhecimento recíproco e relacionamento entre 

os membros do grupo e a facilitadora. 

Material: Rebuçados. 

Descrição: Neste jogo, distribui-se um nº de rebuçados por cada um dos membros do 

grupo. Cada um dos participantes termina a frase “Eu nunca”, relatando algo que nunca tenha 

feito. Todos os outros participantes que fizeram o mencionado, deverão dar um dos seus 

rebuçados. Refletiu-se acerca das novas descobertas que possam ter feito acerca dos colegas 
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e da dificuldade em encontrar diferenças que não partilhamos com ninguém. 

 

Observações:  

Os participantes estão entusiasmados com o projeto. Devido ao facto de fazerem 

parte de um grupo natural, os membros dos grupos conhecem-se bem e estão à-vontade uns 

com os outros, o que traz grandes vantagens para começar a exploração dos temas. No 

entanto, também traz uma desvantagem, pois os membros do grupo têm comportamentos e 

padrões de comunicação entre si que por vezes podem ser desajustados a um contexto 

terapêutico. É importante na próxima sessão rever regras essenciais para trabalhar em grupo 

e realizar atividades para desenvolver o rapport com a facilitadora, a coesão do grupo, assim 

como promover a autoestima e o relacionamento interpessoal. 
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Apêndice H: Relatório síntese da 2º sessão 

 

Objetivo geral 

• Dar continuidade à promoção de uma rede de comunicação completa. 

• Reflexão sobre a situação de grupo e definição conjunta das regras de funcionamento 

do grupo. 

Objetivos específicos 

• Promoção da coesão e de um ambiente de confiança e de estabelecimento de confi-

dencialidade; 

• Promoção do conhecimento recíproco entre os membros do grupo e a facilitadora. 

Atividades 

• Atividade “Quem sou eu?” 

• Discussão de frases relacionadas com a situação de grupo e estabelecimento de regras 

de funcionamento do grupo. 

• Atividade “Cartão das qualidades” 

Desenvolvimento 

 

Atividade “Quem sou eu?” 

Objetivos: Energizar o grupo promovendo a interação entre os participantes e a 

facilitadora. 

Material: Pequeno bloco de folhas com parte autocolante. 

Descrição: Nesta atividade, distribui-se por todos um post-it com o nome de uma 

celebridade, que pode ser de várias áreas profissionais. Os participantes devem colar o post-

it na testa e tentar adivinhar quem é a personagem que lhes está associada. Para fazê-lo 

podem fazer perguntas fechadas ao grupo, tentando excluir características. A atividade 

termina quando todos os participantes tiverem adivinhado a sua personagem. 

 

Discussão de frases relacionadas com a situação de grupo e estabelecimento de regras de 

funcionamento do grupo 

Na formação de um grupo é necessário começar por discutir verbalmente as regras 

de funcionamento para que o grupo se torne estruturado e eficaz na sua intervenção (Bieling, 

McCabe & Anthony, 2006), sendo importante ter em conta o contexto e o tipo de grupo. As 
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regras podem estar relacionadas com participação ativa, confidencialidade, bem como falar 

um de cada vez e tratar outros membros com respeito (Gladding, 1994). Para dinamizar a 

atividade, colocaram-se, no centro do grupo, papéis dobrados com as seguintes frases por 

completar: “Em situação de grupo tenho vontade de retirar-me quando…”; “Em situação de 

grupo sinto-me mais à vontade quando …”; “Em situação de grupo sinto-me mais próximo 

dos outros quando …”; “Em situação de grupo sinto-me útil quando ...”; “Quando alguém 

no grupo diz uma coisa com a qual eu me identifico sinto ...”; “Em situação de grupo para 

que tudo funcione bem é preciso …”; “Em situação de grupo quando alguém me ouve com 

atenção …”; “Em situação de grupo quando alguém fala o tempo todo eu …”; “Em situação 

de grupo sinto-me feliz quando …”; “Em situação de grupo quando alguém fica magoado 

eu …”; “Em situação de grupo sinto mais vontade de falar quando …”; “Em situação de 

grupo quando os outros permanecem em silêncio eu …”; “Em situação de grupo sinto-me 

mais sozinho quando …”. 

Os participantes do grupo completavam a frase e a facilitadora escrevia os pontos-

chave. Refletia-se sobre cada uma das frases completas pelos participantes, descortinando-

se os comportamentos que poderiam beneficiar o grupo e promover o bem-estar de todos. 

Partindo das frases completas pelos participantes no exercício anterior, selecionaram-

se os pontos em comum às respostas e pediu-se aos participantes para acrescentarem outras 

regras e valores a respeitar durante as sessões de grupo. Os pilares do trabalho em grupo que 

foram selecionados foram: a importância da confidencialidade; a escolha (pois cada 

elemento partilha apenas aquilo que quer com a noção de que a partilha pode ajudar todos 

os membros do grupo), o respeito (por exemplo, evitando rir ou falar enquanto alguém está 

a tomar a palavra); a interação com sinceridade; a escuta; a confiança; a atenção e o não-

julgamento. 

 

Atividade “Cartão das qualidades” 

Objetivos: Fortalecimento do grupo e autoestima. 

Material: Cartões e canetas. 

Descrição: Distribui-se um cartão A5 por cada participante, com o grupo disposto 

em círculo. Cada participante escreve o seu nome na parte de cima do cartão. Seguidamente, 

todos passam o seu cartão para o elemento da direita. Os participantes são incentivados a 

escrever uma característica positiva acerca da pessoa cujo nome está escrito no cartão. 

Quando escreverem, passam o cartão para o elemento da direita, e assim sucessivamente. 

Quando os participantes recebem o cartão, tem várias características positivas escritas por 
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cada um dos outros elementos. 

 

Observações:  

Os jovens mostraram-se bastante divertidos na decorrência da atividade energizante. 

O objetivo de desenvolver o rapport com a facilitadora parece ter sido atingido. A atividade 

dos “Cartão das qualidades” e da discussão das situações de grupo também parecem ter 

promovido o fortalecimento do grupo e incentivado padrões mais positivos de comunicação. 
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Apêndice I: Relatório síntese da 3º sessão 

 

Objetivo geral 

• Iniciar a exploração do tema do stress e dar a conhecer uma diversidade de técnicas 

de estudo 

Objetivos específicos 

• Explorar as causas, efeitos e estratégias para lidar com o stress; 

• Promover o autoconhecimento e a reflexão individual relativamente aos métodos de 

estudo praticados; 

• Desafiar conceções pessoais de inteligência e sensibilizar para a adequação entre es-

tilos de aprendizagem e os métodos de estudo praticados; 

• Treinar técnicas de relaxamento. 

Atividades 

• Trabalho em pequeno e grande grupo acerca das Causas, Efeitos e Estratégias para 

lidar com o stress. 

• Preenchimento de um questionário acerca dos tipos de inteligência e discussão acerca 

dos métodos de estudo praticados e indicados para cada pessoa. 

• Sessão de treino de relaxamento. 

• Diário de bordo. 

Desenvolvimento 

 

Causas, Efeitos e Estratégias para lidar com o stress 

 Para a formação de pequenos grupos, fez-se uma pequena atividade. Foi distribuído 

a cada um, um papel com o nome do animal. Os participantes teriam de se agrupar com os 

colegas que tinham o mesmo animal, algo que não podiam fazer falando, mas simulando os 

sons desse animal. 

Cada grupo reuniu para fazer um brainstorming acerca de um dos seguintes temas 

“Causas do Stress”, “Efeitos do stress” e “O que fazer para lidar com o Stress”. Os 

participantes foram sendo instruídos para escrever todas as hipóteses que pensassem acerca 

dos temas. No quadro 7 encontram-se condensadas as conclusões dos grupos. 
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Quadro 7 

Resultado da atividade “Causas, Efeitos e Estratégias para lidar com o stress”. 

Causas do Stress Efeitos do Stress Estratégias para lidar com o Stress 
• Perder coisas 
• Escola, testes e 

apresentações 
• Discussões 
• Pessoas 
• Situações muito 

sociais 
• Falta de comida 
• Família (discus-

sões) 
• Receber resulta-

dos 
• Quando os bilhe-

tes ficam esgota-
dos 

• Quando não con-
segues comprar 
um álbum/jogos 

• Quando caminhas 
sozinho na rua 
(principalmente 
sem phones) 

• Esquecimento 
• Quando as pes-

soas te ignoram 
• Quando não te 

consegues inte-
grar num grupo 

• Falhar a fazer 
algo 

• Quando não con-
segues os resulta-
dos para os quais 
trabalhaste 

• Pensar no futuro 
• Tomar decisões 
• Quando temos 

pouco tempo ou 
quando não con-
seguimos gerir o 
tempo 

• Quando estamos 
sob pressão 

• Ter medo de não 
conseguir fazer 
ou concluir algo 

• Quando não se 
consegue chegar a 
um acordo com o 
grupo 

• Falta de ar 
• Problemas digestivos, gases, 

etc. 
• Dores de barriga (borboletas) 
• Roer as unhas 
• Vontade de urinar 
• Dor 
• Ódio 
• Constrangimento 
• Dores de cabeça 
• Chorar 
• Morder os lábios 
• Rir sarcasticamente 
• Defender o stress com ironia 
• Não saber o que fazer 
• Rir 
• Vontade de agredir / bater 
• Gritar 
• Andar de um lado para o outro 
• Coçar/comichão 
• Tremer 
• Ranger os dentes 
• Mandar coisas às outras pes-

soas 
• Gaguejar 
• Tiques 
• Baixa auto-estima 
• Sem energia (sentir-se esgo-

tado) 
• Bloquear o pensamento 
• Falar rápido 
• Vontade de vomitar 
• Transpirar 
• Desmaiar 
• Nervos 
• Falta de memória/vocabulário 
• Falta de ar 
• Medo 
• Sufocar 
• Dúvidas 
• Descontrolo das emoções 
• Pensamento acelerado 
• Tonturas 
• Falta de atenção 
• Sentir o coração a bater 
• Bater com o pé 
• Ficar com as mãos frias e sua-

das 
• Esquecer-se de coisas que se 

sabe e são fáceis 

• Hobbies 
• Ouvir música 
• Ver filmes/séries 
• Comer 
• Dormir 
• Nadar 
• Respirar fundo 
• Ir à Praia (ouvir as ondas 

do mar) 
• Ler 
• Dançar 
• Brincar com animais 
• Yoga 
• Pensar nas coisas ou pes-

soas que gostamos 
• Massagem relaxante 
• Ir ao Spa 
• Termas 
• Sentar no sofá 
• Meditar 
• Gritar 
• Partir louça 
• Escrever 
• Mandar pedras ao mar 
• Passear 
• Apreciar a lua/as nuvens/ 

as estrelas / o pôr-do-sol 
• Fazer corridas/caminha-

das 
• Usar uma bola anti-stress 
• Tocar um instrumento 
• Estar com os amigos 
• Ir à pesca 
• Surf / praticar qualquer 

desporto 
• Tomar um banho quente 
• Jogar às cartas 
• Conviver com os outros 
• Métodos psicológicos 
• Viajar 
• Cozinhar 
• Ir à piscina 
• Andar de mota 
• Jogar Wii 
• Reviver momentos / ver 

fotos 
• Esmurrar alguma coisa 
• Desenhar, pintar 
• Rir 

 

 Quando voltámos ao formato de grande grupo, deu-se lugar à discussão acerca do 
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que foi trabalhado em pequeno grupo, apresentando-se os factos e informações que 

justificam as suas sensações (e.g. o porquê de transpiramos das mãos em momentos de 

ansiedade). Refletiu-se sobre a definição de stress, e os conceitos associados. 

 

Sessão de treino de relaxamento 

 Esta sessão de relaxamento teve incidência na aprendizagem do conceito de 

respiração diafragmática e os seus benefícios, bem como na prática deste tipo de respiração. 

Conversou-se com os participantes para compreender os seus conhecimentos prévios acerca 

dos tipos de respiração. Após a reflexão sobre a importância da atenção à respiração, os 

sujeitos deitaram-se nos colchões e praticaram este tipo de respiração, com recurso à 

demonstração da facilitadora. Distribuíram-se livros pelos participantes para serem 

colocados sobre o abdómen, facilitando a consciência dos movimentos abdominais. Os 

participantes treinaram o domínio da técnica, com recurso a música adequadas ao 

relaxamento.  

 

Preenchimento de um questionário acerca dos tipos de inteligência e discussão acerca dos 

métodos de estudo praticados e indicados para cada pessoa. 

Esta atividade foi adaptada para o contexto de grupo, de Zenhas e colaboradores 

(2005). O questionário inclui perguntas como: “Gostas de utilizar cores diferentes nos teus 

cadernos”; “Gostas de puzzles ou de outros jogos lógicos?”; “Preferes estudar com um 

colega em vez de o fazeres sozinho?”. Após preencher o questionário, os alunos podem 

contabilizar as suas respostas e ver como se associam aos diferentes tipos de inteligência. 

Discutem-se as técnicas e estratégias para estudar que os alunos utilizam, em comparação 

com aquelas que poderão são mais indicadas. 

 

Observações:  

Os participantes sentiram-se bastante à vontade, ao discutir em pequenos grupos.  

Em relação ao que os participantes mais gostaram, a maior parte dos participantes 

referiu o relaxamento e a atividade dos tipos de inteligência (e.g. “o que mais gostei nesta 

sessão foi de aprender sobre a minha inteligência e relaxar”, “de saber o quão inteligente sou 

e relaxar”; “o que mais gostei nesta sessão foi de aprender mais sobre os tipos de inteligência 

e a importância de aprender a relaxar”; “técnicas de estudo e respiração”; “como aprender a 

respirar”, “relaxamento e saber as minhas capacidades e métodos de estudo”). Também 

alguns alunos se referiram à primeira atividade, escrevendo em relação ao que mais gostaram 
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“falar do que nos causa stress e de como o controlamos”. Um aluno referiu-se à “interação 

entre todos”. 

Em relação ao que os participantes menos gostaram, um dos alunos mencionou o 

barulho que estavam a fazer na sala ao lado. Também um aluno se referiu ao facto de não 

termos colunas (para aumentar o volume da música do relaxamento) como um ponto 

negativo. Dois participantes apontaram o facto de termos pouco tempo para as atividades. 

 Algumas sugestões para as próximas sessões foram “mais aulas assim, que nos 

ensinem a lidar com o stress e a ansiedade”, “pensamentos anti-stress”, “mais relaxamento”; 

“relaxamento ou yoga”; “mais informação teórica sobre como lidar/controlar o stress”. 

Cinco participantes referiram “yoga” e um referiu “pilates”. 
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Apêndice J: Relatório síntese da 4º sessão 

 

Objetivo geral 

• Promoção de organização e hábitos de estudo. 

• Sensibilizar para a importância das técnicas de relaxamento. 

Objetivos específicos 

• Incentivar a formulação de objetivos a curto, médio e longo prazo, bem como a inte-

gração destes entre si. 

• Conscientizar para o funcionamento da atenção. 

• Treinar técnicas de relaxamento. 

Atividades 

• Atividade de definição dos objetivos a curto, médio e longo prazo. 

• Jogo de atenção. 

• Sessão de treino de relaxamento. 

• Diário de bordo. 

 

Desenvolvimento 

Definição dos objetivos a curto, médio e longo prazo 

Nesta atividade, distribuiu-se a folha de atividade por cada participante. Os jovens 

preencheram cada uma das colunas com o auxílio da investigadora. Na primeira coluna, os 

jovens escrevem os seus objetivos a curto prazo. Na segunda coluna, os objetivos a médio 

prazo. Finalmente, na terceira coluna, escrevem os objetivos a longo prazo. Refletiu-se sobre 

quais foram os principais desafios da atividade. Reflete-se também sobre a importância de 

manter os objetivos a longo prazo em mente e sobre a frequência com que se deve ir 

lembrando, analisando e, se necessário, reformulando os objetivos. 

 

Jogo de atenção 

Os participantes reúnem-se em círculo. A facilitadora dá uma bola anti-stress a um 

participante. Os jovens são instruídos a passar a bola a quem ainda não tenha tido a bola e a 

memorizar a pessoa a quem se passou. Repete-se a mesma sequência consecutivamente, até 

que o ritmo esteja rápido e fluído, e a sequência esteja memorizada. Neste momento, a 

facilitadora vai acrescentando mais bolas anti-stress. O ritmo de grupo começa a decaír, após 

estar mais do que uma bola anti-stress. Se o grupo quiser continuar, pode-se pedir que 
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respondam a uma conta de matemática simples ao mesmo tempo que mandam as bolas na 

sequência correta. No final, reflete-se sobre a atenção e a impossibilidade de realizar tarefas 

ao mesmo tempo, fazendo uma analogia com a sensação de estarmos a ser sobrecarregados 

com várias tarefas por fazer ao mesmo tempo. 

 

Sessão de treino de relaxamento 

A sessão de treino de relaxamento teve ênfase na aprendizagem do relaxamento 

muscular progressivo de Jacobson. Havia algum barulho proveniente de  uma sala próxima, 

tendo-se usado colunas para reproduzir a música e corrigir esse problema. A sala tinha 

colchões e encontrava-se com temperatura adequada.  

Iniciou-se com uma explicação dos seus objetivos e fundamentos, usando exemplos 

do dia-a-dia. Procedeu-se ao treino de relaxamento muscular na versão de 16 grupos 

musculares. No final da sessão, refletiu-se acerca das experiências subjetivas acerca do 

relaxamento. 

 

Observações:  

A sessão foi produtiva. Na atividade “Objetivos a Curto, Médio e Longo Prazo”, 

grande parte dos estudantes tiveram dificuldades em definir objetivos a longo prazo, o que 

pareceu para alguns ser uma fonte de ansiedade. Para outros, a dificuldade em definir 

objetivos a longo prazo pareceu ser a razão pela diminuída motivação intrínseca para estudar 

e esforçar-se nos estudos e objetivos a curto prazo (por exemplo, uma participante que tinha 

vindo a declarar nas sessões anteriores que não estudava para os testes, referiu que gostaria 

de ingressar num determinado curso, mas não tinha definido esse objetivo porque tinha a 

noção de que nunca teria uma média alta o suficiente). Tornou-se assim uma atividade útil 

para interligar os objetivos e construir uma linha estratégica de atividades, ao solicitar que 

fossem definidos os objetivos a médio e curto prazo em relação aos de longo prazo (e.g. 

“Seguir uma carreira de sucesso em Engenharia”, “Escolher uma faculdade” e “Estudar para 

o teste de Biologia”, como objetivos de curto, médio e longo prazo, respetivamente). De 

notar que ao planear esta atividade, pensou-se num sentido académico e de planeamento de 

carreira. No entanto, tornou-se na prática uma atividade que englobava mais áreas de vida 

(e.g. alguns participantes escreveram objetivos como “aproveitar os meus pais ao máximo” 

e “dizer aos meus pais que os amo”, como objetivos de longo e curto prazo, respetivamente). 

Em relação ao que os participantes mais gostaram, quase todos os alunos 

mencionaram o relaxamento (e.g. “o que mais gostei nesta sessão foi aprender maneiras de 



- 74 - 
 

relaxar os músculos do nosso corpo em situações de stress e reconhecer a diferença de 

quando estamos relaxados ou não”, “conseguir relaxar sem sons/barulhos extra, sentir-me 

calma e relaxada)”. Também vários participantes mencionaram a atividade de escrever os 

objetivos. Três participantes referiram o jogo das bolas. Dois participantes referiram-se ao 

convívio.  

Em relação ao que os participantes menos gostaram, um dos alunos mencionou: “a 

dificuldade que senti em definir objetivos”. Dois alunos mencionaram dificuldades em 

relação à atividade de Relaxamento Muscular (como não conseguir contrair as nádegas ou 

cerrar os dentes). Um dos alunos referiu ainda o preenchimento do questionário. 

As sugestões para as próximas sessões, por parte de cinco participantes foi fazer 

yoga. Um dos participantes sugeriu mais tempo para o relaxamento, e outro escreveu 

“continuar a fazer estratégias de relaxamento para os testes, exames e apresentações”. Um 

dos participantes escreveu “elaborar jogos interativos para ajudar a memorizar”. Um dos 

participantes também referiu “métodos de estudo”. 
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Figura 1 

Ficha da atividade “Definição dos objetivos a curto, médio e longo prazo” 
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Apêndice K: Relatório síntese da 5º sessão 

 

Objetivo geral 

• Desenvolver a capacidade de analisar diferentes perspetivas; 

• Sensibilizar para o papel e funcionamento da memória no dia-a-dia. 

Objetivos específicos 

• Expandir a descentração e capacidade de análise de um problema ou situação ansio-

génica; 

• Dar continuidade à promoção dos hábitos de estudo através da estimulação e apren-

dizagem de técnicas de memorização; 

• Treinar técnicas de relaxamento. 

Atividades 

• Atividade “explicações alternativas”; 

• Explicação sobre a memória e aprendizagem de técnicas de memorização; 

• Sessão de treino de relaxamento. 

• Abordagem dos planos para as férias e técnicas para combater a procrastinação. 

• Diário de bordo.. 

Desenvolvimento 

 

Explicações alternativas 

Esta atividade foi adaptada da atividade “Pensa bem e acertarás” de Quiles e Espada 

(2014). Foram criados novos cenários ajustados ao tema, idade e experiências dos 

participantes. Para realizar esta atividade, dividiu-se o grupo em pequenos grupos. Cada 

grupo teria de analisar duas situações e, para cada uma delas, imaginar o primeiro 

pensamento negativo que poderia advir da situação, bem como as explicações alternativas 

pelas quais os pensamentos poderiam ter decorrido. No quadro 8, encontram-se as situações 

discutidas. 
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Quadro 8. 

Situações usadas para a reflexão de grupos. 

Situação Primeiro Pensamento Explicações possíveis 
“Telefonei ao António para 
irmos ao cinema e ele 
disse-me que não podia 
porque tinha a tarde muito 
ocupada”. 
 

Exemplo: “Deu-me uma 
desculpa para não sair 
comigo porque o 
aborreço.” 

Exemplo: “Está realmente 
ocupado com o trabalho 
escolar,  ou com outras 
tarefas”; “Combinou com 
os outros amigos e não me 
quis dizer”; Está deprimido 
e não lhe apetece ver 
ninguém”; “Estava com o 
Carlos e não queria que ele 
também fosse”, etc.. 

“Cumprimentaste um 
colega teu na rua no fim-
de-semana, mas ele não te 
disse nada”. 
 

  

“O empregado da loja 
apresentou-te mais de dez 
modelos de calças e, depois 
de as experimentares, não 
gostas de nenhuma”. 
 

  

“A tua mãe voltou a fazer 
esparregado para o jantar e 
sabe que tu não gostas”. 
 

  

“Um amigo teu viu a 
mensagem que escreveste 
no Messenger do Facebook 
mas não te respondeu”. 
 

  

“O João veio ao teu 
aniversário e não te trouxe 
um presente”. 
 

  

 

Explicação sobre a memória e aprendizagem de técnicas de memorização 

 Abordou-se a importância e o funcionamento da memória, com recurso a exemplos 

do dia-a-dia. Foi transmitida a técnica “Mnemónica dos lugares”, para demonstrar a 

importância do controlo das imagens mentais na memorização, assim como do ancorar novas 

informações a conhecimentos previamente aprendidos. 
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Sessão de relaxamento 

 Esta sessão de relaxamento teve incidência no relaxamento autogénico, com um 

guião construído pela investigadora adaptado à população. Os alunos deitaram-se nos 

colchões, voltados para cima. Na introdução à técnica, reproduziu-se uma música com 

características que induzem o relaxamento. No desenvolvimento da técnica, introduziu-se 

uma faixa musical que representava a cena que estava a ser descrita (i.e., som das ondas do 

mar, gaivotas, etc.). Apresenta-se em seguida o guião utilizado: 

Guião de relaxamento autogénico 
 

Introdução 
Coloca-te numa posição confortável... com os braços caídos ao longo do corpo e as pernas 
relaxadas... 
Fecha os olhos… 
Inspira profundamente, e ao expirar, relaxa… 
Inspira mais uma vez e quando expirares, liberta todas as tensões do teu corpo... 
Sente os teus pulmões e a tua barriga a encherem-se de ar. A cada expiração o teu corpo fica cada 
vez mais relaxado. 
Sente uma onda de relaxamento desde a planta dos teus pés, passando para os teus tornozelos, 
passando pelas tuas pernas, pelo estômago, pelas costas, pelas mãos, pelos braços, os ombros, 
pescoço, até a onda de relaxamento chegar à tua cabeça. 
Sente todo o peso do teu corpo a descansar no colchão. Agora que o teu corpo está totalmente 
relaxado: 
 
Desenvolvimento 
Imagina-te a caminhar pelas areias brancas e mornas de uma linda praia. 
É um dia agradável, cheio de sol, mas não demasiado quente, e com e com uma brisa muito leve. 
Concentra-te no azul do céu e no verde da vegetação perto da praia. Aprecia toda a paisagem. 
Ainda é cedo, e és o(a) único(a) na praia e sentes-te completamente seguro(a). É um lugar muito 
calmo e agradável. 
O mar está muito calmo, mas consegues ouvir as ondas, que se movem suavemente. 
Escolhe um sítio para estenderes uma toalha e para te deitares. Imagina-te a tirar os sapatos e a 
sentir os grãos de areia mornos a aquecer os teus pés. 
Imagina-te deitado(a) numa toalha muito macia e quente, e os teus pés a sentir a areia morna. 
Visualiza na tua mente qualquer lugar que possas estar a sentir tensão no teu corpo, e liberta essa 
tensão. Relaxa. 
O sol brilha e sentes o calor dos raios de sol na tua pele. Inspira sentindo o ar puro, e o cheiro 
fresco do mar. 
Sentes os elementos e a vida da natureza a restaurar os teus níveis de energia, e a sensação de 
calma. 
Concentra-te agora no mar, fazendo a tua respiração coincidir coma rebentação das ondas. Inspira 
conforme o mar se aproxima e expire quando ele se afasta. A cada expiração... relaxa. 
Sentes-te completamente sereno e feliz, em paz com a natureza. 
 
Conclusão 
Quando despertares, durante o dia-a-dia, sempre que quiseres relaxar, podes retornar a este sítio 
na tua mente. Sempre que quiseres, podes sentir-te assim, leve, relaxado(a) e feliz. 
Quando te sentires preparado(a), traz de volta a tua atenção à sala e ao teu corpo. Deixa os teus 
músculos acordar, abrindo e fechando as mãos, encolhedo os ombros, espreguiçando-te. 
Continua a sentir a sensação de paz e calma, e quando estiveres preparado, abre lentamente os 
olhos. 
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Abordagem dos planos para as férias e técnicas para combater a procrastinação 

Refletiu-se de forma breve acerca dos planos que os participantes tinham para a 

semana seguinte, em virtude de se aproximarem duas semanas de interrupção das atividades 

letivas para o Ensino Básico e Secundário. Comparou-se essa experiência com a de anos 

anteriores e indicaram-se algumas estratégias para combater a procrastinação, devido ao caso 

dos estudantes que pretendiam alcançar alguns objetivos escolares durante as férias. 

Observações:  

Os participantes gostaram de aprender técnicas de memorização, tendo grande parte 

dos intervenientes referido essa atividade como de sua preferência no diário de bordo. Uma 

parte dos participantes referiu igualmente o relaxamento. Quando questionados acerca da 

técnica de relaxamento da sua preferência, houve uma divisão entre os que preferiram o 

relaxamento autogénico e os que preferiram o relaxamento muscular. 
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Apêndice L: Relatório síntese da 6º sessão 

 

Objetivo geral 

• Desenvolver a partilha de estratégias para lidar com a ansiedade  

Objetivos específicos 

• Avaliar e desenvolver a compreensão emocional 

• Reflexão acerca de momentos de stress  

• Treinar técnicas de relaxamento  

Atividades 

• Mímica das emoções 

• Reflexão intrapessoal e grupal sobre momentos de stress  

• Sessão de relaxamento. 

• Diário de bordo.. 

Desenvolvimento 

 

Mímica das emoções 

 Nesta atividade, foi distribuído por cada aluno um papel no qual estava escrito o 

nome de uma emoção. Os participantes iam, por sua vez, representar a emoção enquanto os 

colegas tentavam adivinhar. 

 

Reflexão intrapessoal e grupal sobre momentos de stress e ansiedade  

Nesta atividade, distribui-se um papel pelos participantes e pediu-se para refletiram 

acerca de uma das últimas situações em que sentiram ansiedade, escrevendo uma breve 

descrição. Após completarem a tarefa, pediu-se aos participantes para dobrar o papel e 

colocar no centro do grupo. Seguidamente, um participante começava por tirar um papel do 

centro do grupo, ler e tentar identificar se viveu alguma situação semelhante na sua vida. 

Pediu-se ainda aos participantes para abordar o que fizeram nessa situação. 

 

Sessão de relaxamento. 

 Nesta sessão de relaxamento incidiram todas as estratégias de relaxamento abordadas 

nos treinos de relaxamento das sessões anteriores. 
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Observações:  

Vários participantes mencionaram o jogo de mímica como o que gostaram mais na 

sessão. Duas sugestões para as próximas sessões foram repetir mais jogos e repetir atividades 

de mímica. 

Num dos grupos, dois participantes apontaram o facto “nem toda a gente participou 

nos jogos” referindo-se ao facto de duas raparigas não pretenderem representar na atividade 

de mímica, por sentirem que não conseguiam transmitir a emoção aos colegas. Para um 

participante foi “complicado pensar em situações stress”. 
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Apêndice M: Relatório síntese da 7º sessão 

 

Objetivo geral 

• Desenvolver competências de assertividade, resolução de problemas e gestão de 

emoções através de role-play 

Objetivos específicos 

• Abordar a ansiedade face à exposição em público e apresentações orais 

• Discutir e refletir sobre situações que provocam ansiedade e/ou geram conflito 

Atividades 

• Treinar para as Apresentações 

• Role-play 

• Diário de bordo 

Desenvolvimento 

 

Role-play – Apresentações orais 

 Nesta atividade, foi entregue um papel com a descrição de uma destas personagens a 

dois voluntários: 

Personagem 1: Daqui a pouco tens de fazer uma apresentação sobre um dos temas 

mais difíceis que estás a dar este ano. Não tiveste muito tempo para te preparar, mas sabes o 

básico. A apresentação conta para nota final do 3º período e o(a) professor(a) que vai avaliar 

a apresentação é bastante exigente, e costuma sempre fazer perguntas no final. 

Personagem 2: És professor(a) e vais avaliar uma apresentação de um(a) aluno(a). 

Mantém-te sério (não sorrias) durante a apresentação, e faz de conta que tomas notas durante 

a avaliação. No final, faz perguntas sobre o tema para avaliar o conhecimento do(a) 

estudante. 

Os voluntários representaram a situação e, a partir do que manifestaram e sentiram, 

abordou-se em grande grupo as principais dificuldades e estratégias para falar em público e 

apresentações. 

 

Role-play  

Esta atividade foi desenvolvida tendo em conta a informação que foi sendo partilhada 

pelos participantes desde o início das sessões. Foram formados pequenos grupos. Pediu-se a 
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cada um dos pequenos grupos para preparar uma representação de uma situação, escolhendo 

uma forma negativa através da qual a personagem principal lida com a situação. 

Seguidamente, representariam a situação novamente, desta vez com estratégias positivas e 

saudáveis. Neste último role-play, o público poderia sugerir possíveis cenários e voluntários 

poderiam desempenhar o papel da personagem principal na resolução do problema. As 

situações foram as seguintes: 

• “Foste sair à noite com os teus amigos e já passou da hora em que devias ter chegado 

a casa, mas o teu amigo(a) com quem vieste de boleia ainda não se quer vir embora. 

Aconteceu o mesmo a semana passada, e os teus pais disseram que te punham de 

castigo se voltasses a chegar tarde.”  

• “A Dora tem 17 anos. Acabou de ouvir dizer que alguém na escola tem andado a 

dizer coisas sobre ela, e a contar histórias que não são verdade. Não consegue parar 

de pensar nisso.” 

• “A Ângela tem 16 anos. Ela sente que a mãe dela têm-lhe dado demasiadas respon-

sabilidades quando vem para casa, como tomar conta da sua irmã mais nova, todos 

os dias. Ela não consegue parar de pensar sobre tudo o que tem para fazer em casa e 

na escola.” 

• ”A Beatriz tem 15 anos. Não suporta ter de vir a pé para casa todos os dias. Uns 

homens que vivem perto dela têm-se metido com ela e chamado nomes. Ela fica tão 

ansiosa e stressada com o problema que não tem conseguido dormir nada.” 

• “O António tem 16 anos. Todos os dias, tem-se metido em problemas na aula de 

matemática e acha que o professor tem-no tratado de forma injusta. Tem andado 

muito stressado em relação a este problema e chateia-se com várias pessoas, inclu-

indo a mãe e irmão mais novo.” 

• “O João tem 17 anos. Anda a ter problemas com a namorada dele. Ele sente que ela 

está sempre a controlá-lo ou a ver o que ele anda a fazer, e ela diz que não confia 

nele. Ele anda a sentir muito stress com esta situação. Não se consegue concentrar 

ou e parece que não consegue fazer nada de jeito na escola.” 

• “Há 2 meses, finalmente os teus pais deram-te o telemóvel que tu tanto querias. In-

sististe muito com eles para te darem aquele telemóvel, explicando que precisavas 

dele e que eras responsável com essas coisas. Hoje no final do dia, quando o tiraste 

da mala, viste que tinhas o ecrã partido. Agora os teus pais chegaram a casa, demons-

tra como podes lidar com esta situação.” 
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Observações:  

A sessão foi intensa e divertida, devido à motivação e envolvimento dos 

participantes.  

Em relação à atividade “Role-play – Apresentações orais”, o facto de os voluntários 

terem dificuldades em desenvolver o cenário proposto, foi útil para representar as principais 

dificuldades e manifestações de ansiedade durante as apresentações. Alguns participantes 

deram contributos com as suas próprias estratégias que normalmente utilizam nestas 

situações, sendo útil a partilha gerada. 

Em relação à atividade “Role-Play”, quase todos os participantes revelaram ter 

bastante interesse em representar, exceto uma minoria que não se sentia tão à vontade para 

tal. Apesar de alguns alunos preferirem representar, e outros preferem estar na posição de 

espetador, todos tiveram a oportunidade de participar e aprender com os seus colegas, 

representando ou dando sugestões para o desenrolar da cena. 

A maioria dos participantes, manifestou no diário de bordo, ter gostado de 

representar, e alguns também especificaram o facto de terem gostado de ver os seus colegas 

representar. Um participante escreveu “o facto de conseguirmos encenar problemas reais” e 

outro participante escreveu “criatividade da atividade proposta”. 

No entanto, um participante que gostou de representar relatou como aspeto negativo 

que “o tema ou os personagens não eram muito atrativos”. Um participante não gostou de 

ter “pouca criatividade para representar”. Um participante relatou também a falta de tempo. 

Alguns alunos sugeriram Yoga, e também mais atividades divertidas e jogos 

dinâmicos e interativos. Um participante mencionou “sessões para memorização”. 
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Apêndice N: Relatório síntese da 8º sessão 

 

Objetivo geral 

• Desenvolver a resiliência e capacidade de lidar com o stress 

Objetivos específicos 

• Promover a resiliência e tolerância à frustração e rejeição, através de histórias de 

superação pessoal e sucesso perante a adversidade 

• Dar a conhecer estratégias para promover o bem-estar e responder ao stress no dia-

a-dia 

Atividades 

• Atividade sobre “Estratégias para lidar com o stress” 

• Biografias - Reflexão acerca de histórias reais de sucesso perante a adversidade 

• Atividade “Carta para o futuro”. 

• Diário de bordo. 

Desenvolvimento 

 

Estratégias para lidar com o stress 

 Nesta atividade, foram previamente distribuídas pela sala cartões com exemplos de 

estratégias para lidar com o stress. Após a divisão em dois grupos, desafiaram-se os 

participantes a juntar o maior número possível de cartões. No final, todos os participantes 

ganham um pequeno prémio. 

 

Biografias 

 Esta atividade foi inspirada nos estudos de resiliência vicariante (e.g. Abel, Walker, 

Samios, & Morozow, 2014), em que se revela que ouvir histórias de resiliência, como as de 

superação pessoal e resistência a traumas, pode indiretamente desenvolver a resiliência em 

pessoas que não passaram pelas mesmas situações. 

No desenvolvimento desta atividade, leu-se o recurso nº1 que se apresenta mais à 

frente. Informando o grupo que era uma história real, perguntou-se se alguém sabia quem 

era a personagem. Após resposta negativa, revelou-se que esta era a história do crescimento 

de Einstein. Refletiu-se sobre o facto deste cientista ter ultrapassado os obstáculos e a 

rejeição das escolas e do público em geral, continuando a pensar e a investigar sobre as suas 
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teorias. Refletiu-se sobre a importância do fracasso e da persistência no caminho para o 

sucesso. 

Dividiu-se a turma em grupos, e distribui-se as diferentes histórias pelos grupos 

(recurso n.º2). Pediu-se a cada grupo para descobrir o que as pessoas retratadas tinham em 

comum, e para selecionar a história que mais lhes tivesse captado o interesse. Em grande 

grupo, refletiu-se sobre as histórias e a importância da persistência, resiliência e tolerância à 

frustração e rejeição. 

 

Carta para o futuro 

 Nesta atividade, pediu-se aos participantes para escreverem uma carta dirigida a si 

próprios. Particularmente, e neste momento em que os participantes estavam imersos em 

conhecimentos acerca de estratégias para lidar com a ansiedade, as cartas estavam destinadas 

a eles próprios no futuro, numa situação em que estivessem a passar por stress ou ansiedade. 

Ler a carta no futuro pode vir a ser um instrumento de relação com as experiências vividas, 

competências treinadas e conhecimentos adquiridos no projeto  

 

Observações:  

Em um dos grupos, devido a um teste que se iria realizar na aula seguinte, vários 

participantes faltaram, pelo que se regista a necessidade das colegas que frequentaram esta 

sessão transmitirem aos outros colegas os conhecimentos aprendidos e experiências 

subjetivas, na próxima sessão. 

A maior parte dos alunos referiu ter gostado muito de conhecer as biografias (e.g. 

“compreender que até os mais famosos falharam e erraram antes de atingirem o sítio onde 

chegaram”). Outros dos fatores que os intervenientes gostaram foi de aprender ou conhecer 

estratégias para “relaxar em situações de stress”, e alguns participantes mencionaram 

escrever a carta como uma atividade da sua preferência.  
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Figura 2 

“Estratégias para lidar com o stress” usadas na atividade com o mesmo nome. 
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Figura 3 

“Estratégias para lidar com o stress” usadas na atividade com o mesmo nome (continuação). 
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Recurso nº1 – Biografia 

Esta é a história de um menino que só começou a falar com 3 anos. A escola primária 

foi muito difícil para ele, e algumas pessoas suspeitavam que tinha algum tipo de 

dificuldades mentais. Quando o professor lhe perguntava alguma coisa, ele demorava muito 

tempo a responder, e murmuravas as respostas baixinho para ele próprio, antes de responder 

alto. Ele faltava muito às aulas e os professores achavam-no um completo inútil. Sentia-se 

fracassado e chegou a dizer aos familiares que, talvez, tivesse sido melhor não ter nascido. 

Quando entrou na pré-adolescência, aos 10 anos, desenvolveu uma timidez imensa e 

por isso, envolvia-se em muitas confusões. Por muitas vezes os seus pais foram chamados à 

escola, principalmente quando ele estava no 5º ano. Nunca foi um aluno exemplar, sempre 

sofreu bullying e tinha más notas na escola.    

Candidatou-se a uma universidade, mas não conseguiu passar no exame e teve de o 

fazer uma segunda vez. A escola rejeitou a sua dissertação, chamando-a de irrelevante. 

Muitas pessoas acreditavam que ele nunca iria ter sucesso em nada. 

Quando se formou não conseguiu emprego e até pensou em mudar de área. O pai, 

preocupado, tentou ajudar o filho a conseguir trabalho pedindo vagas a conhecidos – mas 

tudo sem sucesso.  Por fim, o pai morreu achando o seu filho uma desgraça total para a 

família. O jovem conseguiu um emprego de pouca importância, longe da sua área. 

Conseguiu um emprego como funcionário num escritório de patentes. Dizia gostar deste 

trabalho, porque deixava a sua mente livre para outras coisas que gostava. Era uma pessoa 

muito distraída e muitas vezes esquecia-se de coisas simples, como de calçar meias antes 

dos sapatos, ou perdia o cheque do ordenado porque o estava a usar como marcador de livro. 
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Recurso n.º2 – Biografias de resiliência 

 

Marilyn Monroe 

No primeiro contacto que a atriz teve com a produtora Columbia Pictures foi 

rejeitada, pois consideraram que ela não era suficientemente bonita, nem talentosa, para atuar 

no cinema. Recebeu várias recusas e comentários depreciativos.  

Ainda assim, Marilyn Monroe manteve-se firme na decisão de querer ser atriz. E a 

verdade é que se tornou num dos ícones mais emblemáticos de Hollywood. 

 

Ludwig van Beethoven 

Aquele que é considerado um dos compositores mais talentosos e respeitados de 

todos os tempos, teve um início de vida conturbado. Era desajeitado com o violino e preferia 

tocar as suas próprias músicas, em vez de melhorar a sua técnica. O seu professor irritava-

se com o seu comportamento e considerava-o um fracasso como compositor. Ainda bem que 

Beethoven acreditou mais em si e menos nos outros! 

 

Soichiro Honda 

O engenheiro Soichiro Honda queria muito conseguir um emprego na Toyota, mas 

não conseguiu. Começou a fazer scooters na sua própria garagem. O mundo não poderia 

imaginar que essa época de desemprego iria levá-lo a criar um negócio de milhões de dólares 

que hoje conhecemos tão bem. 

Henry Ford 

Henry Ford foi um mestre da persistência, pois antes de ser bem-sucedido, foi à 

falência... cinco vezes! Aliás, até chegar ao topo foi alvo constante de chacota. Os que o 

criticavam diziam que o homem nunca substituiria os cavalos por máquinas. Pois... 

enganaram-se. Ford deixou também frases memoráveis e inspiradoras, tais como "O 

insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência" ou 

"Não encontro defeitos, encontro soluções. Qualquer um sabe queixar-se". 

Alexander Graham Bell 

Quando Bell propôs ao presidente da Western Union a produção do telefone, a 

resposta que o presidente da empresa lhe deu foi "Que uso é que a nossa empresa poderia 

fazer com um brinquedo destes?". Felizmente para nós, não desistiu do seu sonho, pois Bell 

revolucionou o mundo ao ter criado o telefone. 

 



- 91 - 
 

Charlie Chaplin 

Hoje é considerado um dos ícones do cinema mudo. Mas antes de ter sucesso, 

recebeu uma data de respostas negativas. Achavam que ninguém iria pagar para assistir aos 

seus filmes. Mas afinal... 

 

Elvis Presley 

Antes que o Rei do Rock se tornasse um grande sucesso, ele foi informado pelo 

gerente da sala de espetáculos Grand Ole Opry, em Nashville, que seria melhor que voltasse 

para o seu trabalho como camionista, do que tentar uma carreira como músico. Elvis nunca 

mais voltou àquele palco para outra apresentação, mas é óbvio que ele não precisava voltar 

para provar ao gerente que estava errado. 

 

Thomas Edison 

Antes de ser conhecido pelos seus sucessos, este inventor foi conhecido pelos seus 

fracassos. Os seus professores disseram-lhe que era “demasiado burro para conseguir 

aprender qualquer coisa”. Antes de inventar a lâmpada, Edison afirma ter inventado 1000 

tipos de lâmpadas até achar uma que funcionasse. A sua perseverança com esta invenção 

incorpora claramente a sua afirmação: "Eu não falhei 10.000 vezes - Eu fui bem-sucedido 

pois encontrei 10.000 maneiras que não funcionam." 

 

Walt Disney 

Até o chefe do maior império de animação do mundo teve uma fase difícil. Em 1919 

ele foi demitido do jornal Kansas City Star. De acordo com o seu editor na altura, "faltava-

lhe imaginação e não tinha boas ideias". 

Disney saltou de emprego em emprego no início da sua carreira. Foi despedido de 

cartoonista num jornal, sendo acusado de falta de criatividade. O seu primeiro estúdio faliu. 

Tentou junto dos estúdios da MGM vender a ideia do "Rato Mickey". Contudo disseram-lhe 

que um rato no ecrã nunca iria resultar e iria assustar as mulheres. Apesar de vários falhanços, 

Disney esforçou-se por melhorar e a sua empresa faz hoje o sonho de miúdos e graúdos. 

The Beatles 

Quando os Beatles participaram num teste para a editora Decca Records, em 1962, a 

resposta do produtor responsável foi que “os grupos de guitarra estavam a sair de moda”. A 

banda não só foi rejeitada pela editora, como ainda lhes disseram que não gostavam da sua 

música, que jamais teriam sucesso e que as guitarras estavam em declínio. Não podiam estar 
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mais enganados… Apesar dessa negativa, a banda de rock inglesa tornou-se um dos grupos 

de música mais influentes de todos os tempos. 

Stephen King 

Stephen King sonhava ser escritor. Viu o seu livro de estreia a ser rejeitado por 30 

editoras. Ficou tão desiludido que deitou o manuscrito no lixo. Felizmente, tinha o apoio 

condicional da esposa que não só foi buscar o livro como insistiu com o marido para tentar 

publicá-lo. E valeu a pena. Stephen King transformou-se num sucesso de vendas, tendo 

vendido até hoje mais de 350 milhões de cópias. 

Steve Jobs 

Steve Jobs, o conhecido fundador da Apple, foi filho de uma mãe solteira e poucos 

dias depois do seu nascimento foi oferecido para adoção. Após rejeições de algumas famílias 

ele foi enfim adotado pela família Jobs. Com 17 anos, começou a estudar na Universidade 

Reed College. Desistiu do curso após o primeiro semestre, e passou 18 meses pela 

universidade a assistir às aulas que lhe interessavam e a descobrir o que lhe dava entusiasmo.  

Jobs conheceu Steve Wozniak e juntos fundaram uma empresa totalmente inovadora, 

a famosa Apple.  

Ele sempre declarou que foi graças às aulas de caligrafia da faculdade que ganhou 

reconhecimento na área do design, o que fez toda a diferença na história da Apple.  

Pouco depois de fundar a empresa ele foi despedido pelo sócio, o que para ele foi 

muito bom, pois foi assim que ele conheceu sua esposa, casou-se e fundou mais duas 

empresas: a Pixar e a NeXt. A NeXt foi comprada pela Apple em 1996 e com a compra Steve 

acabou por voltar para a gerência da Apple, onde continuou até agosto de 2011. "Podes 

encarar um erro como uma asneira a ser esquecida, ou como um resultado que aponta uma 

nova direção". 

J.K. Rowling 

A escritora J.K. Rowling, da saga Harry Potter, apresentou o primeiro livro a oito 

editoras diferentes, antes de conseguir publicá-lo, em 1997. Hoje é uma das mulheres mais 

ricas na história da literatura. Imagina se ela tivesse desistido de publicar o livro, depois de 

ter ouvido o primeiro, terceiro ou mesmo o sétimo não. 

Spielberg 

Conheces os filmes "A Lista de Schindler", "E.T. - O Extraterrestre", "O Resgate do 

Soldado Ryan" e os filmes de Indiana Jones? Nenhum desses filmes poderia existir se 

Spielberg tivesse encarado como um sinal para desistir, as três rejeições que teve após 

condidatar-se à Escola de Teatro, Cinema e Televisão da Universidade do Sul da Califórnia. 
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Spielberg foi estudar para outra Instituição, tendo-se tornado realizador antes de terminar o 

curso (só completou a licenciatura 35 anos depois). O certo é que Spielberg se tornou num 

dos realizadores mais bem-sucedidos de sempre. 

Michel Jordan 

Quem é o jogador de basquetebol mais conhecido de todos os tempos? Michel Jordan 

gostava de desporto desde pequeno, mas foi rejeitado pela equipa da sua escola porque 

consideravam-no demasiado baixo. Passou a treinar 2 horas diárias para poder voltar à 

equipa. Não só conseguiu voltar, como acabou por levá-la aos campeonatos.  

Como o próprio Jordan refere, as falhas que teve é que o levaram ao sucesso. Hoje é 

considerado um dos melhores jogadores de basquetebol de sempre.  
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Apêndice O: Relatório síntese da 9º sessão 

 

Objetivo geral 

• Integração dos benefícios da atenção plena e da atividade física  

Objetivos específicos 

• Dar a conhecer a prática de Hatha Yoga e mindfulness 

Atividades 

• Exercícios de respiração 

• Prática de posturas de Hatha Yoga 

• Relaxamento final  

• Diário de bordo.. 

 

Desenvolvimento 

Os alunos foram avisados previamente para trazerem roupa confortável e adequada 

para a prática de exercício físico. Numa sala acolchoada e apropriada para o efeito, a 

Professora convidada de Yoga demonstrou as principais técnicas de Yoga para iniciantes. 

Começou por integrar os conhecimentos previamente aprendidos acerca dos vários tipos de 

respiração, realizando exercícios de respiração. Seguidamente, realizou com os participantes 

várias sequências de posturas e exercícios físicos. Terminou a sessão com um relaxamento.  

 

Observações:  

Dois alunos não puderam completar a aula, devido a problemas físicos, sendo que 

participaram mais ativamente apenas na primeira parte da sessão, realizando os exercícios 

de respiração.  

Os alunos manifestaram ter gostado desta sessão, tendo a maior parte referido à 

sessão de yoga no geral, escrevendo yoga”, “tudo”; “demonstração e prática de yoga” ou, 

em específico, “aprender a controlar a respiração”, “aprender os nomes das posições”, 

“saudação ao sol”, “tentativa de melhorar o controlo da respiração e a concentração”, 

“relaxamento final”. Como aspetos negativos, um participante apontou a “falta de tempo”. 

Um participante referiu “estalar os ossos”. Um participante referiu ter gostado menos “da 

parte inicial, pois estava um bocado stressada”. 

Sugeriram mais “atividades de relaxamento”. Uma sugestão foi “Krav Maga” e outra 



- 95 - 
 

foi meditação. Dois participantes referiram jogos em específico (e.g. jogo do mata, frisbee). 

Um participante escreveu “mais sessões para aprender a controlar a respiração e melhorar a 

concentração”. 
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Apêndice P: Relatório síntese da 10º sessão 

 

Objetivo geral 

• Refletir acerca da construção do stress 

• Consolidar conhecimentos adquiridos em sessões anteriores 

Objetivos específicos 

• Desenvolver o espírito crítico e análise 

• Desenvolver a gratidão 

• Promover a capacidade de dar sentido ao stress e a situações vista como negativas 

Atividades 

• Atividade “Concordo/Discordo” 

• Reflexão acerca do sentido do stress 

• Atividade “Partilha a Gratidão” 

• Diário de bordo.. 

 

Desenvolvimento 

 

Concordo/Discordo 

Esta atividade foi adaptada de. Colocou-se de um lado da sala um papel com a 

expressão “Não Concordo”, e do outro lado o papel com a palavra “Concordo”, formando 

uma linha reta de um lado ao outro do espaço. Pediu-se aos participantes para, ao ouvir as 

frases pronunciadas pela investigadora, se movimentarem na linha de acordo com a sua 

opinião, tendo em conta as frases da parede e o espaço que as separava. Após cada frase, 

pedia-se aos participantes para justificar a sua posição e refletia-se sobre cada uma das frases, 

completando as experiências dos participantes com informação sobre alguns estudos. 

 

As frases utilizadas foram: 

• “O stress do dia a dia é mau para a saúde” 

• “Não importa que me esforce muito, nunca vou cumprir os meus objetivos” 

• “Causa-me ansiedade não saber o que vou fazer no futuro” 

• “Prefiro não saber o que vai acontecer, do que saber que vai acontecer algo de mau” 

• “Costumo adiar constantemente aquilo que tenho para fazer, o que me causa ansiedade”. 
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• "Se eu pudesse acabar com todas as experiências negativas que tive na vida, fazia isso" 

• Conversar com alguém ajuda-me a sentir menos stress. 

• Comer chocolate pode diminuir o stress. 

• Fazer exercício físico ajuda-se a diminuir o stress. 

• Beber bebidas alcoólicas ajudam a relaxar. 

• O stress não traz nada de bom. 

• As pessoas que “stressam” mais com algo, têm mais dificuldades em ultrapassar as coi-

sas. 

• Se tivesse uma varinha mágica que tirava todas as experiências más da minha vida, ti-

rava. 

 

Reflexão acerca do sentido do stress 

Esta atividade foi adaptada de McGonigal (2014), uma autora que enfatiza a 

importância das crenças e de dar um sentido ao stress. Estas noção são corroboradas pela 

visão de Campos (1993), que enfatiza a desejabilidade da crise para a transição no 

desenvolvimento, em que o conflito e a perturbação pode ser mediador do empoderamento 

das comunidades (Menezes, 2007). 

Distribui-se o exercício para todos os participantes. Após os participantes realizarem 

o exercício individualmente, reflete-se sobre o que de positivo cada um dos participantes 

pode ter desenvolvido após uma situação de stress.  

Algumas respostas foram “percebi que tinha de mudar a maneira como via a agia 

perante as coisas”, “mudar de curso deixou-me mais motivada para alcançar os meus 

objetivos e estudar cada vez mais”, “na altura não retirei nenhum benefício, mas agora, 

olhando para trás, aprendi a manter a calma em situações de stress em situações mais 

caricatas e difíceis”, “agora sinto maior apreciação pelos simples momentos e também 

aprendi a dar mais valor às pessoas que são importantes na minha vida”, “ajudou-me a 

perceber que não vale a pena ficar stressado apenas por estar em frente ao público”, “ajudou-

me a não estar stressada em outras situações idênticas (…) a conseguir acalmar-me, respirar 

fundo e seguir em frente, enfrentar as dificuldades (…) já sei que ultrapassei outras situações 

e estou mais confiante (…) tento ter mais confiança em mim e dizer vezes sem conta que 

consigo”; “a minha vida agora está melhor, pois em situações de stress já sei o que fazer para 

manter a calma, porque sei que consigo ultrapassar os obstáculos coma minha força de 

vontade”, “relembrou-me responsabilidades e cuidados”, “o benefício foi o amadurecimento 
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(…) tornei-me mais prudente” 

 

 

Partilha a Gratidão 

Expressar gratidão pode promover o bem-estar (Emmons & McCullough, 2003). 

Nesta adaptação, os participantes escreveram, em dois pedaços de papel, duas diferentes 

coisas pelos quais estavam gratos. Os participantes foram convidados a ler, sendo que a 

maior parte deles referiu a família ou pessoas em particular (e.g. “Sou grata pela minha 

família”; “Estou grata por ter a minha irmã”); ou experiências (e.g. “ida a Taizé); ou a algo 

mais geral (e.g. “Sou grata por poder ter o que tenho”).  Uma das participantes mencionou 

inclusive “Estar grata por ter aquele momento de stress”, referindo-se à atividade anterior. 

  

Observações:  

Em relação ao que gostaram mais desta sessão, os participantes referiram-se à sessão 

de uma forma mais geral, e.g. “refletir sobre os assuntos”; “poder dizer aquilo que raramente 

digo em voz alta”, “a partilha”, “interagir uns com os outros”, “a diversão e a boa disposição 

do grupo”. Dois participantes referiram o jogo “Concordo e Não Concordo”.  

Em relação ao que menos gostaram, dois participantes referiram o “ter de escrever”. 

Um participante apontou o facto de “termos pouco tempo”. 

Como sugestões, dois participantes referiam “métodos de estudo” e um participante 

referiu também “exercícios de relaxamento, exercícios de orientação para o futuro (para o 

curso; para a vida…)”. Dois participantes referiram um jogo em particular (i.e. frisbee) e um 

participante referiu “mais jogos”. “Continuar a falar sobre o stress e como controlá-lo.” Um 

participante sugeriu “Comida, jogos”.  
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Figura 4. 

Ficha de reflexão individual que serviu de base para a atividade “Reflexão acerca do sentido 

do stress”. 

Reflexão 

Pensa numa situação na tua vida em que tenhas sentido bastante ansiedade ou stress 

na altura. Muitas vezes, depois de passar por uma situação de stress negativa, as pessoas têm 

um sentimento acrescido de força pessoal ou uma maior apreciação da vida. 

Que benefícios se podem retirar dessa situação que viveste?  De que forma a tua vida 

está melhor por causa dessa situação? Como é que esta situação te revelou mais sobre ti 

mesmo e sobre a tua forma de lidar com as coisas ao teu redor? Mudou a forma como pensas 

sobre ti mesmo e o que te achas capaz de fazer? Como crescente pessoalmente ou mudaste 

como resultado de ter de lidar com esta experiência? Que forças usaste para te ajudar a lidar 

com essa situação?  Sentes uma maior apreciação pela vida ou um maior prazer das 

experiências do dia-a-dia? Dás mais valor a saborear momentos simples? 
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Apêndice Q: Relatório síntese da 11º sessão 

 

Objetivos gerais 

• Reflexão acerca dos momentos e conteúdos desenvolvidos durante a intervenção, 

assim como acerca dos significados pessoais associados 

Objetivos específicos 

• Relembrar alguns dos principais conteúdos abordados ao longo das sessões; 

• Promover a expressão da perspetiva pessoal acerca de todo o processo de interven-

ção. 

Atividades 

• Atividade “Caixa mistério”. 

• Reflexão acerca do projeto. 

• Administração do pós-teste. 

• Questionário de avaliação final. 

• Lanche de despedida. 

Desenvolvimento 

 

Caixa mistério 

 Nesta atividade, com os participantes dispostos em círculo, informa-se os membros 

do grupo que terão uma caixa mistério que deverão passar de mão em mão até a música ser 

interrompida. Avisa-se que a caixa tem no seu interior uma ordem, que para já é 

desconhecida, e que a pessoa que tiver a caixa no momento de interrupção de música deve 

cumprir a ordem que está no seu interior. Alertam-se os intervenientes de que, ao aceitar 

participar na atividade proposta, estão a comprometer-se irremediavelmente em cumprir a 

ordem, aumentando o mistério associado à caixa. Dá-se início à atividade, com o início da 

música, e a crescente demonstração de ansiedade por parte dos intervenientes, que passam a 

caixa cada vez mais rápido. Quando a música para, e após o possível constrangimento 

manifestado pelo jovem que ficou com a caixa, dá-se lugar à surpresa e alívio ao ler a ordem 

(que implicou, neste caso, comer o chocolate que estava lá dentro). Reflete-se acerca das 

inseguranças em relação ao futuro e medos desconhecido, que tantas vezes no condicionam, 

fazendo uma ponte com o futuro e as situações de ansiedade que podem advir.  

 



- 101 - 
 

 

Reflexão acerca do projeto 

 Para realizar esta atividade, distribuíram-se pelos participantes pequenos chocolates, 

dos quais os participantes poderiam retirar a quantidade que pretendessem. Conforme o 

número de chocolates, os participantes teriam de responder ao mesmo número de perguntas 

acerca do projeto. As questões propostas, e que serviram de orientação para a avaliação do 

projeto, foram: 

• O que aprendeste neste projeto? 

• Quais as atividades ou aspetos que mais gostaste? 

• Durante o projeto de intervenção, o que achaste mais útil? 

• O que te pode ajudar no dia-a-dia? 

 

Observações:  

Esta sessão de integração permitiu relembrar os momentos da intervenção e integrar 

as experiências vividas.  Todos os participantes fizeram balanço pessoal positivo acerca da 

sua experiência no grupo, com a maior parte dos estudantes a relatarem que aprenderam 

estratégias para lidar com a ansiedade. 

As atividades que os participantes mais mencionaram foram as atividades do 

relaxamento, da sessão de yoga, da atividade “Caixa mistério”, da atividade “Biografias”, 

das atividades de role-play, assim como de conhecer os diversos tipos de inteligência.  

Em relação ao aspeto que mais gostaram desde o início do projeto, alguns estudantes 

sublinharam o facto de terem partilhado aqueles momentos com o grupo. Apesar de serem a 

mesma turma, dois dos participantes relataram ter passado a conhecer melhor os colegas. 

Como aprendizagem que pode beneficiar o dia-a-dia, os participantes consideraram 

útil aprender estratégias de relaxamento (e.g., uma participante referiu “antes ficava muito 

nervosa nas apresentações, agora lembro-me de respirar, concentro-me na barriga e não fico 

tão nervosa”). Alguns participantes referiram também as técnicas de estudo e memorização 

como úteis para aplicar no dia-a-dia escolar.. 
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Apêndice R: Questionário de avaliação final do projeto 

 

 

Projeto TurmaZen 
 

Questionário de avaliação final do projeto 
 
 

 Discordo 
totalmente 

Discordo Nem 
Concordo 

Nem 
discordo 

Concordo Concordo 
Totalmente 

Aprendi coisas novas      

Ajudou-me a conhecer-me melhor      

Ajudou-me a conhecer aspetos 

positivos em mim próprio 

     

Aprendi coisas que me podem ajudar 

no futuro 

     

Ofereceu-me a oportunidade de pensar 

sobre a forma como vivia o stress 

     

Ajudou-me a compreender como lidar 

com o stress 

     

Ajudou-me a compreender melhor as 

outras pessoas 

     

Ajudou-me a sentir mais à vontade 

para falar sobre o stress 

     

Aprendi ou compreendi algumas 

estratégias que uso para lidar com o 

stress 

     

Sinto-me mais capaz de pedir ajuda ou 

falar com amigos quando estiver em 

momentos de stress 

     

Aprendi estratégias de relaxamento 

que posso vir a usar no futuro 

     

 
 
 
 
 


