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Resumo 

Num contexto de prova, é notório que muitas pessoas se veem diante de uma 

situação que gera ansiedade, não apenas pelo contexto em si, mas devido às 

consequências que uma prova pode acarretar, que no caso da prova da OAB, por 

exemplo, é uma etapa essencial para o exercício da função de advogado. O objetivo 

do presente estudo foi identificar o nível de ansiedade de alunos do 5º ano do curso 

de direito com relação a prova da OAB. Foram participantes da pesquisa 84 alunos 

regularmente matriculados no 5º ano do curso de Direito de uma universidade 

particular da cidade de São Paulo, que responderam ao inventário de Ansiedade-

Estado (IDATE, Parte I) e um questionário elaborado pelos próprios pesquisadores. 

A pontuação média de ansiedade da amostra toda indica uma leve tendência para 

níveis mais altos de ansiedade.  A pontuação de ansiedade foi significativamente 

maior nas mulheres, nos discentes que se consideraram agitados, tensos, 

apreensivos, que afirmaram ter dificuldade em relaxar e que se consideram pessoas 

ansiosas, mas não houve diferença significativa na ansiedade de quem está ou não 

preocupado com a prova, nem com quem já fez a prova e reprovou comparados 

com os que ainda não fizeram a o exame. 

Palavras-Chave: Ansiedade, OAB, Exame de Ordem, Estudantes de Direito. 

 

Introdução 

 

O Exame da OAB foi criado pelo presidente Cid Vieira de Souza em 1971 e 

era realizada na sede da OAB em SP. O exame era composto por duas fases 

(escritas e oral), porém ainda não era de obrigatoriedade.  

Sobre o Exame de Ordem, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas 

Projetos (FGVP) e a OAB Nacional (2016), a prova é composta por duas fases que 

são eliminatórias, sendo a primeira a fase objetiva onde fazem um exame composto 

por 80 questões objetivas, e é necessário que o candidato acerte pelo menos 50% 

da prova (40 questões) para sua aprovação na primeira fase e a segunda fase 

consiste em uma prova prático-profissional.  

De acordo com Menezes (1995) o exame da ordem serve de artificio para 

realizar uma avaliação não apenas do avaliando se está apto para advogar, mas 

também do ensino da instituição de sua graduação. Em consonância com as 

informações publicadas no site da OAB (2016) foram entregues 141 selos de 
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qualidade em ensino de Direito para universidades em todo o Brasil. Dentre os quais 

dois foram entregues para a universidade onde os dados foram coletados, que 

recebeu o selo em suas duas unidades.  

Ter que realizar uma prova é uma situação que gera ansiedade em algumas 

pessoas, e quando se depende do resultado deste exame para exercer sua 

profissão, torna a circunstância mais ansiogênica. Segundo Zampieri (2013) a 

tensão e ansiedade existem desde sempre na sociedade e em diferentes raças, 

classes e grupos. A ansiedade é existente em diversos contextos, sejam eles bons 

ou ruins, alegres ou tristes, positivos ou negativos.  

A ansiedade foi definida por Dalgalarrondo (2008, p.166) " Como estado de 

humor desconfortável, apreensão negativa em relação ao futuro, inquietação interna 

desagradável. Inclui manifestações somáticas e fisiológicas (dispneia, taquicardia, 

vasoconstrição ou dilatação, tensão muscular, parestesias, tremores, sudorese, 

tontura, etc.) e manifestações psíquicas (inquietação interna, apreensão, 

desconforto mental, etc.)".  

A respeito de tensão e ansiedade, Zampieri (2013), afirma que nas gerações 

anteriores o homem para sobreviver devia caçar seu próprio alimento e manter-se 

vivo e seguro e que atualmente a busca pelo sustento ainda se faz presente, mas 

não apenas pela sobrevivência e sim para a entrada no mercado de trabalho, 

melhores condições de vida, investimentos nos estudos etc. Sabendo que em 

diversas situações, dentre elas, os exames acadêmicos geram ansiedade. Existem 

instrumentos que visam mensurar o nível de ansiedade, um instrumento que pode 

ser utilizado é o IDATE, que de acordo com Fioravanti (2006) pode indicar ao menos 

dois tipos de conceituações teóricas, ou seja, um construto sobre a ansiedade. 

Baseado na experiência e na observação, é possível identificar um estado 

emocional de ausência de prazer e/ou identificar uma característica da 

personalidade de um indivíduo, um traço individual. Assim, esta ideia de estado e 

traço de ansiedade foi criado e desenvolvido respectivamente por Cattel e 

Spilberger. 

Sendo assim se faz necessário compreender qual o nível de ansiedade 

encontrada nos alunos de direito e averiguar se a ansiedade está vinculada de 

alguma forma com a realização da Prova da Ordem. 

Objetivos 
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Este estudo busca verificar os níveis de ansiedade-estado em alunos do 

5º ano de Direito. Como objetivos específicos, foram definidos: 

 

a) Identificar o nível de ansiedade-estado por gênero; 

b) Verificar se há diferença no nível de ansiedade entre pessoas que consideram 

agitadas, tensas, apreensivas e que possuem dificuldade de relaxar; 

c) Verificar se há diferença no nível de ansiedade em pessoas que se 

consideram preocupadas em relação a prova da OAB; 

d) Verificar se o fator “idade” pode ter relevância no que diz respeito a 

ansiedade-estado com relação a prova da OAB; 

e) Verificar se quem realizou a 1ª fase da prova da OAB possui ansiedade maior 

dos que não realizaram a prova; 

f) Verificar se o nível de quem trabalha ou foi influenciado a entrar na área do 

direito possui ansiedade maior que os demais. 

g) Relacionar o nível de ansiedade-estado dos alunos de acordo com o tempo 

que estão se dedicando para fazer a prova da OAB 

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa de levantamento, do tipo correlacional. De acordo com Gil  

(2002), para se classificar uma pesquisa é necessário conhecer seus objetivos 

gerais. Neste sentido, a pesquisa descritiva caracteriza-se por descrever aspectos 

específicos de uma população ou de um fenômeno em que se pretende estudar, 

como também é possível estabelecer relações entre as variáveis que compõem o 

objeto de estudo.  

 

Desenvolvimento  

Participaram da pesquisa, 84 alunos regularmente matriculados no 5º ano do 

curso de Direito uma universidade particular do estado de São Paulo, que ainda 

farão a prova da OAB.  

Foram utilizados dois instrumentos: o Inventário de Ansiedade-Estado 

(somente a Parte I do IDATE) e um questionário. 

O IDATE de Spielberger, é um inventário utilizado para avaliar níveis de 

ansiedade a partir de dois construtos: ansiedade traço e ansiedade estado, porém, 
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neste projeto só foi utilizado a Parte I do IDATE, devido ser objetivo do projeto 

apenas avaliar o estado momentâneo de ansiedade que os participantes podem 

apresentar frente à iminência de realização da prova da OAB. É importante ressaltar 

que a utilização da Parte I ou da Parte II separadamente é uma prática comum, uma 

vez que medem construtos independentes. De acordo com Zampieri (2013) o IDATE 

é um instrumento que foi validado para a população brasileira por Biaggio em 1979, 

sendo composto por duas escalas que são constituídas de 20 afirmações cada, e é 

necessário que o participante responda os questionários de acordo com seu estado 

de ansiedade e conforme sua subjetividade enquanto sujeito. A primeira escala é a 

ansiedade-estado que está diretamente relacionada com o estado emocional 

momentâneo que o participante apresenta no ato da aplicação, a segunda escala é 

de ansiedade-traço que se relaciona com a reação que a pessoa tende a emitir com 

mais frequência em determinadas situações, que são ansiogênicas.  

Sobre a pontuação, Kaipper (2008) menciona que o IDATE é um instrumento 

de auto relato, do tipo Likert, com um escore que varia de 20 a 80 para cada escala, 

cada item da escala possibilita 4 opções de respostas. Quanto maior a pontuação, 

maior o nível de ansiedade do participante.  

O questionário, segundo instrumento a ser utilizado, foi desenvolvido pelos 

pesquisadores e é composto por perguntas pessoais (idade, sexo, estado civil, etc) e 

outras que buscam identificar comportamentos ansiogênicos que podem estar 

presentes nos participantes, para uso comparativo. 

Após a autorização do coordenador do curso de Direito e aprovação da 

pesquisa pelo comitê de ética, a coleta de dados foi realizada em data, horário e 

local agendados pelo coordenador do curso. A coleta de dados foi realizada 

coletivamente, em sala de aula. Os pesquisadores convidaram os alunos a participar 

da pesquisa. A grande maioria dos alunos concordaram em participar e assinaram o 

TCLE e, após sua leitura e assinatura, receberam o questionário e o IDATE (Parte I) 

para serem respondidos. A coleta de dados teve duração de 30 minutos. 

Os dados foram digitados em planilha eletrônica e analisados com software 

estatístico (SPSS) Os resultados foram descritos com frequência, média e desvio 

padrão. Para relacionar as variáveis, foram utilizados os testes t para amostras 

independentes, Análise de Variância de um fator e a correlação de Pearson e foi 

utilizado o nível de significância de 0,05. 
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Resultados 

Foram participantes da pesquisa 84 alunos do curso de Direito da 

Universidade São Judas Tadeu, que cursam o 5º ano da graduação, desse total, 

61,9% são mulheres (52 pessoas) e 38,1% são homens (32 pessoas), com idade 

média de 26,08 anos (mínima de 21 e máxima de 64 anos) sendo que há uma 

prevalência de 89,3% de participantes solteiros e 85,7% não possuem filhos.   

A média de pontuação de ansiedade foi de 52,8 (desvio padrão de 11,6), 

indicando haver uma tendência para níveis mais altos de ansiedade na amostra 

toda, uma vez que está acima do ponto médio.  

Tabela 1 

Média, desvio padrão e teste t da pontuação de ansiedade por se considerar 

ou não agitado, tenso, apreensivo e ter ou não dificuldade em relaxar, ansioso e 

preocupado com a prova da OAB. 

Comparação entre Grupos N M DP t p 

Agitado 
Sim 65 55,1 10,5 

3,921 <0,001 
Não 18 43,9 11,5 

Tenso 
Sim 69 55,2 9,5 

4,706 <0,001 
Não 14 40,9 14 

Apreensivo 
Sim 63 55,6 10 4,283 <0,001 

Não 21 44,2 12,1     

Dificuldade em relaxar 
Sim 65 55,2 10,3 3,825 <0,001 

Não 19 44,5 12     

Considera-se ansioso(a) 
Sim 63 55,2 11,2 3,584 0,001 

 Não  21 45,5     9,7       

Preocupado com a prova 

da OAB 

Sim 77 53,1 11,7 0,911 0,365 

Não 7 49 9,5     

 

       

Como pode ser observado na Tabela 1, existe diferença estatisticamente 

significativa entre todos que se consideraram agitados, tensos, apreensivos, que 
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afirmaram ter dificuldade em relaxar e que se consideram pessoas ansiosas, dos 

que responderam não as indagações. Ou seja, os que responderam sim 

apresentaram um maior nível de ansiedade. No entanto observa-se na mesma 

tabela que não houve diferença significativa na ansiedade de quem está ou não 

preocupado com a prova. De acordo com Janeiro (2013) os resultados obtidos em 

sua pesquisa indicam que “ansiedade face aos testes” global e a variável 

“autoconceito” global, se correlacionam negativamente, concluíram portanto, que 

quanto menor a ansiedade mais favorável é o autoconceito. 

 

Tabela 2 

Média, desvio padrão e estatística da pontuação de ansiedade por ter feito a 

primeira fase da prova da OAB, trabalhar na área do Direito, ter sido influenciado a 

seguir a área, tempo de preparação para a prova e se sentir preparado para fazer a 

prova da OAB. 

Comparação entre Grupos N M DP Estatística p 

Fez a primeira fase da 

prova OAB 

Sim 26 50,1 12 
t= -1,384 0,170 

Não 56 54,0 11,4 

Trabalha da área do 

Direito 

Sim 67 53,7 12,3 
t = 1,727 0,092 

Não 17 49,5 7,9 

Influência para a área do 

Direito 

Sim 20 52,3 12,0 
t = -0,234 0,816 

Não 64 53,0 11,6 

Tempo de preparação 

para a prova 

Menos de 1 ano 66 51,9 12,2 

F = 0,822 0,443 
Há 1 ao 11 56,7 8,5 

Há 3 anos ou 

mais 
4 53,8 11,5 

Se sente preparado para 

fazer a prova 

Sim 23 50,7 11,9 

F = 2,423 0,095 Não 39 55,7 10,9 

Talvez 21 49,6 11,9 

 

Como expressado na tabela 2, não existe diferença estatisticamente 

significativa entre ter feito ou não a primeira fase da prova da OAB, trabalhar ou não 

na área do Direito, ter sido influenciado ou não a seguir a área, portanto 

independente de ter feito a primeira fase da prova e ter sido reprovado, este fato não 



7 
 

gera aumento na ansiedade com relação a prova. Este resultado é diferente do 

observado por Janeiro (2013) que contatou que há diferenças estatisticamente 

significativas entre a ansiedade face aos testes dos alunos que já foram reprovado 

uma vez e os demais. Estar atuando no mercado de trabalho na área do direito não 

reduz a ansiedade em ter que realizar a prova para permitir a futura atuação da 

profissão, e existir influência ou não para ingressar na área não gera diferença 

relacionada a ansiedade. Conseguinte observa-se também que o tempo de 

preparação e de se sentir ou não preparado também não gera diferença significativa 

na ansiedade. 

Houve diferença significativa na ansiedade de mulheres (M = 56,9; DP = 10,1) 

e de homens (M = 46,3; DP = 11,0), segundo os resultados do teste t Student [t(82) 

= 4,531; p <0,001]. Sendo assim as mulheres foram constatadas mais ansiosas que 

os homens, o que também pode ser visto no trabalho realizado por Rodrigues e 

Pelisoli (2008) mostrando que as mulheres sofrem mais de ansiedade que os 

homens. Conforme a pesquisa de Rodrigues (2008), também foi constatado que o 

nível de ansiedade em participantes do sexo feminino teve um diferença significativa 

quando comparada ao sexo masculino utilizando o teste do Qui-quadrado. Em 

contraponto de acordo com Janeiro (2013) com relação ao gênero e ansiedade face 

aos testes não houve diferenças estatísticas significativas, apenas no item tensão o 

sexo feminino apresentou níveis superiores (aos do sexo oposto)  

Outra variável estudada foi identificar se a idade dos participantes teria 

alguma influência no nível de ansiedade. Por meio da correlação entre a idade e a 

ansiedade, pode-se verificar que não existe correlação entre as variáveis, ou seja, a 

idade dos participantes que pretendem realizar a prova da OAB não influenciam em 

seu estado de ansiedade [r(83) = -0,167; 0,131]. 

 

Considerações Finais 

A pesquisa possibilitou verificar que há uma tendência de níveis mais altos de 

ansiedade na amostra toda. Foi observada diferença significativa entre a ansiedade 

de homens e mulheres, sendo as mulheres mais ansiosas. As pessoas que tendem 

a considerar-se agitados, tensas, apreensivos, ou que afirmaram ter dificuldade em 

relaxar e que se consideram pessoas ansiosas possuem uma ansiedade mais 

elevada do que as demais.  
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Algo que se faz importante ressaltar é que estar preocupado em fazer a prova 

da OAB não proporciona uma ansiedade maior. Com relação a ter feito a primeira 

fase da prova da OAB e ter sido reprovado, também não aumentou o nível de 

ansiedade em relação a mesma, o que contraria os resultados observados na 

pesquisa de Janeiro (2013) que encontrou resultados que afirmaram a existência de 

um nível maior de ansiedade nas pessoas quando são reprovadas. 

A pesquisa foi realizada com alunos do 5º ano do curso de Direito apenas de 

uma universidade particular do estado de São Paulo, sendo assim os resultados 

devem ser analisados com cautela. 

Seria importante encontrar formas de reduzir a ansiedade dos grupos 

identificados com maior pontuação.  Arredondo et al. (2015) fez um estudo 

experimental cujo objetivo foi verificar se após a intervenção haveria mudança na 

ansiedade. De acordo com os autores, foram observadas pontuações inferiores na 

avaliação pós-teste quando comparado ao pré-teste. Isto demonstrou que um 

programa de prevenção pode favorecer a diminuição de pensamentos negativos, a 

valorização de acontecimentos vitais, bem como os sintomas depressivos e 

ansiosos. 
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