
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: NÍVEL DE ANSIEDADE ASSOCIADO À PROVA DA OAB: UM ESTUDO COM GRADUANDOS
DO CURSO DE DIREITO
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PSICOLOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEUINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): NATALIA DE SOUZA RIBEIRO, BEATRIZ FERNANDA PEREIRA LEITOLE, FERNANDA
DOS SANTOS LOURENÇÃO, MARIANA RODRIGUES COSTA DE OLIVEIRA, RAYANNE FRANKLIN DE
CASTRO

AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CLÁUDIA BORIM DA SILVAORIENTADOR(ES): 



Resumo 

Diante de uma situação avaliativa de tal importância quanto o Exame da Ordem, 

muitos estudantes vivenciam sintomas da ansiedade, que pode afetar seu 

desempenho durante a avaliação. O objetivo deste trabalho foi identificar o nível de 

ansiedade-traço e ansiedade-estado em alunos do curso de direito em relação ao 

Exame da Ordem. Foi realizado uma pesquisa com 109 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-Traço e Estado 

(IDATE) e um questionário sociodemográfico elaborado pelos próprios autores. Foi 

verificado que a pontuação média aponta tendência de baixa ansiedade-traço e alta 

ansiedade Estado. A pontuação média de ansiedade-estado de quem está 

aguardando o resultado de aprovação da segunda fase da primeira edição da prova 

em 2017 foi significativamente maior em comparação aos que não foram aprovados 

na primeira edição. Este resultado permite inferir que a ansiedade esteja associada 

ao anúncio do resultado. Contrariando a hipótese deste estudo, não foi verificada 

diferença significativa na pontuação de ansiedade, nem traço nem estado, dos 

alunos que estavam prestes a fazer a primeira fase da segunda edição da prova, 

com os que não se inscreveram. Diante do fato de tendência de alta ansiedade-

estado na amostra toda e em alguns subgrupos, ressalta-se a importância da 

existência da promoção da saúde mental dos estudantes universitários, a fim de 

prestar assistência frente à realidade da qual se deparam.  
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Introdução 

Após a Revolução de 1930, marcada pelo fim da política café-com-leite da 

República Velha e em sintonia com o desejo de modernização do país, deu-se início 

a criação da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo artigo 17 do Decreto n° 19.408 

de 18 de novembro de 1930, assinado pelo chefe de governo, Getúlio Vargas 

(Conselho Federal Da Ordem dos Advogados do Brasil, n.d) sendo a OAB uma 

entidade responsável por representar os advogados do Brasil. 

Em 4 de julho de 1994, de acordo com Estatuto da Advocacia e da OAB, sob 

a Lei n° 8.906, listou em seu artigo 3° que “o exercício da atividade de advocacia no 



território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na 

Ordem dos Advogados do Brasil- OAB”. 

Como explica Camargo, D’Oliveira e D’Oliveira (2012), a OAB entendeu que o 

concreto exercício da advocacia teria que ser feito por pessoas que fossem 

capacitadas, requerendo assim a execução de um processo seletivo. Os autores 

explicam que a OAB passou então a aplicar uma prova de seleção, que de acordo 

com o Estatuto da Advocacia, Lei n. 8.906, Art. 8º, a inscrição somente poderia ser 

feita por um bacharel em direito ou um estudante do mesmo curso que estivesse 

matriculado no último ano da graduação. A inscrição na Ordem dos Advogados do 

Brasil bem como o exercício da função de advogado fica restrito à conclusão do 

Curso de Direito e a obtenção da nota mínima estabelecida no Exame da OAB 

(Fagundes, 2009)  

De acordo com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

(2016), instituição responsável pela organização da prova, o Exame da Ordem é 

elaborado da seguinte maneira: duas fases de natureza eliminatória (objetiva e 

prático-profissional, respectivamente). A primeira fase compõe uma prova objetiva 

constituída por 80 questões de conhecimentos jurídicos de caráter generalista, 

sendo elas consideradas de níveis fácil, médio e difícil, sem direito a consulta de 

material. Nesta fase é necessário que o candidato acerte pelo menos 50% do 

Exame para que possa prosseguir para a segunda fase. 

A segunda fase abrange uma prova prático-profissional onde o candidato 

deve realizar uma peça, cuja área de interesse já fora escolhida no ato da inscrição 

e podem ser: Direito Administrativo, Civil, Constitucional, Empresarial, Penal, do 

Trabalho ou Tributário. Além da elaboração da peça, o candidato responde as quatro 

questões práticas com direito a consulta de material disponibilizada no edital. Para 

ser considerado aprovado, o candidato deve atingir uma pontuação igual ou superior 

a seis na prova prático-profissional.  

O Exame da Ordem é oferecido três vezes ao ano. Em 2017 a primeira fase 

da primeira edição foi aplicada no dia 02/04/2017 e a segunda fase (prova prática-

profissional) foi aplicada em 28/05/2017. A segunda edição do Exame teve sua 

primeira fase aplicada em 23/07/2017 e a segunda fase será realizada em 

17/09/2017. E a terceira e última edição do Exame do ano será aplicada entre os 

meses de novembro do ano vigente e janeiro de 2018, nos dias 19/11/2017 (prova 

objetiva) e 21/01/2018 (prova prático-profissional). 



De acordo com Lucena e Flores (2016), o fato da exigência da aprovação no 

Exame da Ordem para o exercício da profissão pode gerar ansiedade em algumas 

pessoas. 

De acordo com Ferreira (2001), a ansiedade está caracterizada como “estado 

emocional angustiante acompanhado de alterações somáticas, e em que se 

prevêem situações desagradáveis, reais ou não” (p. 46). 

Segundo Dalgalarrondo (2008) a ansiedade define-se como: “estado de 

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

e desagradável” (p. 166), que podem incluir manifestações somáticas, fisiológicas 

psíquicas. 

Para Batista e Oliveira (2005), a ansiedade é acompanhada de um sentimento 

geral de perigo sugerindo as pessoas de que há algo a temer. O sentimento de 

ansiedade associa-se em manifestações somáticas que incluem sintomas como 

hiperatividade e agitação. E as manifestações psíquicas incluem sintomas como 

atenção e vigilância redobrada. 

Para Kaplan e Sadock (1993, citados por Batista & Oliveira, 2005) a 

ansiedade é um estado considerado normal quando o indivíduo é exposto a 

contextos ameaçadores, o que pode gerar desconforto a quem vive a situação. Em 

comparação, a ansiedade patológica é definida como uma resposta inapropriada a 

determinado estímulo, de acordo com sua intensidade ou duração, pois pode gerar 

prejuízo a vida pessoal, profissional e social, ocasionando sofrimento ao indivíduo. 

A ansiedade pode ser um estado emocional momentâneo composto por 

sentimentos subjetivos de tensão, relacionando-se a ansiedade normal onde há 

maior propensão de serem vivenciadas, denominada de ansiedade-estado. A 

ansiedade-traço compreende uma disposição pessoal a responder com ansiedade a 

situações estressantes, considerada relativamente estável, podendo ser comparada 

com a ansiedade patológica, a qual pode ocorrer em diversas situações, mas de 

uma forma mais intensa (Brandtner & Bardagi, 2009). 

A ansiedade-traço se refere a uma disposição pessoal, que de certa forma diz 

sobre o modo de funcionamento daquele indivíduo, que tende a responder a 

situações estressantes e/ou ameaçadoras com intensidade alta de ansiedade, existe 

uma tendência a perceber as situações, em geral, como ameaçadoras. Pessoas 

com alto índice de ansiedade-traço, em situações aversivas, tendem a apresentar 



respostas mais intensificadas de ansiedade-estado (Biaggio, Natalício & Spielberger, 

1977; Kaipper, 2008).  

Para Lippe e Melagris (2001) (citados por Loricchio & Leite, 2012) a 

ansiedade pode interferir nos recursos que envolvem aprendizagem e desempenho. 

Nesta situação, pode-se entender o desempenho como o resultado do aluno no 

Exame da Ordem. 

Desse modo, pode-se dizer que diante de uma situação avaliativa de tal 

importância quanto o Exame da Ordem, torna-se válido verificar a prevalência da 

ansiedade-traço e relacioná-la com à ansiedade-estado motivada pela iminência da 

segunda edição do Exame da Ordem de 2017. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o nível de ansiedade-traço e 

ansiedade-estado em relação ao Exame da Ordem em alunos do curso de direito. 

 

Objetivo do estudo 

Este estudo visou identificar os níveis de ansiedade traço e de ansiedade 

estado em relação à Prova da OAB em alunos do 5º ano do curso de Direito. Como 

objetivos específicos têm-se: 

a) Comparar o nível de ansiedade (tanto traço quanto estado) por gênero. 

b) Comparar o nível de ansiedade (traço e estado) de alunos que já fizeram a 

primeira edição da prova e foram aprovados e não aprovados 

c) Comparar o nível de ansiedade (traço e estado) de alunos que se inscreveram 

para a segunda edição da prova com os que não se inscreveram.  

 

Metodologia 

Gil (2002) destaca que, para classificar uma pesquisa se faz necessário 

verificar sua aproximação conceitual, através de seus objetivos. Esta pesquisa deve 

ser considerada descritiva, já que se caracteriza por descrever aspectos específicos 

de um fenômeno, tratando-se de uma pesquisa de levantamento do tipo 

correlacional. 

 

Desenvolvimento 

A amostra foi composta por 109 estudantes do 5º ano do curso de Direito 

matriculados em três turmas do período noturno de uma universidade particular da 

cidade de São Paulo. 



Para a coleta de dados foram utilizados um questionário de caracterização da 

amostra e o IDATE (Inventário de ansiedade traço-estado). O questionário foi 

desenvolvido pelos pesquisadores e é composto por perguntas sociodemográficas 

(idade, sexo, estado civil, dados acadêmicos etc.) além de questões como objetivo 

de detectar comportamentos relacionados à ansiedade.  

O IDATE de Spielberger é um inventario utilizado para avaliar os dois 

aspectos de ansiedade: ansiedade-traço e ansiedade-estado. A parte I avalia 

ansiedade-estado, que se relaciona ao estado emocional caracterizada por um 

sentimento transitório, onde envolve determinado contexto, e a parte II de 

ansiedade-traço relaciona-se a uma reação à disposição pessoal relativamente 

estável, provinda de um estado emocional constante. De acordo com Zampieri 

(2013) este instrumento é constituído pelas duas escalas, sendo compostas por 

vinte afirmações cada, que foi validado para a população brasileira por Biaggio em 

1979. Mais recentemente, Fioravante, Santos, Maissonette, Cruz e Landeira-

Fernandez (2006) validaram especificamente o IDATE-TRAÇO para o público 

universitário e também para outras populações brasileiras.  

A respeito da pontuação, Kaipper (2008) aponta que o IDATE é um 

instrumento de autorrelato, do tipo Likert, com um escore que varia de 20 a 80 para 

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

pontuação, maior o nível de ansiedade do participante. Kaipper (2008) ainda cita que 

“os escores de ansiedade-estado flutuam no tempo e variam em intensidade 

conforme o perigo percebido. Os escores de ansiedade-traço são menos sensíveis 

às mudanças decorrentes de situações ambientais, permanecendo, assim, 

relativamente constantes no tempo”.  

Após autorização da Coordenação do Curso de Direito e da aprovação do 

projeto pelo Comitê de Ética da universidade1, a coleta de dados foi feita pelas 

pesquisadoras, em sala de aula, no dia 01/06/2017. Foi entregue aos alunos que 

concordaram em participar, o TCLE e os instrumentos para responder.  

A análise dos dados foi feita com o uso do software SPSS (Statistical 

Package for Social Science), versão 21. Os resultados foram apresentados com 

frequência e porcentagem, média e desvio padrão. Para comparação de grupos, foi 

utilizado o teste t de Student, com 5% de nível de significância.  

                                                           
1 CAAE número 2.093.026, parecer número 68823817.3.0000.0089 datado de 31/05/2017 



 

Resultados  

Participaram do estudo 109 graduandos regularmente matriculados no quinto 

ano do curso de Direito de uma universidade particular de São Paulo, sendo 72 

mulheres (66,1%) e 37 homens (33,9%). A maioria (n = 90, 82,6%) dos participantes 

é solteiro, está na primeira graduação (n = 104, 95,4%) e exerce alguma atividade 

remunerada (n = 102, 93,6%). Dentro destes que trabalham, (n = 86, 78,9%) 

responderam que o trabalho exercido estava ligado ao curso que frequenta. 

Na amostra toda, a pontuação média no Idate-Traço foi 46,6 (dp=12,6), 

abaixo do ponto médio da escala (50) e, portanto, indicando tendência de baixa 

ansiedade-traço. Diferentemente, no Idate-Estado, a pontuação média foi 54,5 (dp = 

12,9), acima do ponto médio, indicando maior tendência para alta ansiedade-estado.  

 

Tabela 1 

Média, desvio padrão e teste t da pontuação de ansiedade estado e ansiedade traço 

por gênero. 

Comparação entre Grupos N M DP t p 

Gênero 

(Ansiedade Traço) 
Masculino 37 40,4 11,4 

3,889 <0,001 

 Feminino 72 49,7 12,1 

Gênero 

(Ansiedade 

Estado) 

Masculino 37 47,2 14,3 

4,642 <0,001 
Feminino 72 58,3 10,3 

 

Ao ser comparado o nível de ansiedade traço e estado por gênero (Tabela 1), 

observou-se diferença significativa em ambos, onde se diagnosticou que as 

mulheres apresentam escores médios significativamente maiores que os homens. O 

mesmo resultado foi observado em Brantner e Bardagi (2009), que utilizaram o teste 

BAI para medir ansiedade e o nível de ansiedade geral em mulheres foi maior ao ser 

comparado com homens. 

 

 

Tabela 2          



Média, desvio padrão e teste t da pontuação de ansiedade estado e ansiedade traço 

de quem se inscreveu para primeira edição da prova e foi (ou não) aprovado. 

 Grupos N M DP t p 

Foi aprovado 

(Pontuação Traço) 
Sim 40 48,7 13,6 

1,773 0,082 

 Não 17 41,2 12,6 

Foi aprovado  

(Pontuação Estado) 

Sim 40 57,8 14,4 
2,285 0,026 

não 17 49,0 9,9 

 

Dos participantes da pesquisa, 57 tinham se inscrito para a primeira edição da 

prova em 2017 e como pode ser observado na Tabela 2, 40 foram aprovados na 

prova objetiva e haviam feito a segunda fase desta primeira edição, que se refere a 

prova prática-profissional no dia 28 de maio, quatro dias antes da coleta de dados 

para este estudo. Observa-se que a pontuação média de ansiedade-estado é 

significativamente maior no grupo de estudantes que foram aprovados quando 

comparado aos que não foram aprovados. Embora não tenha sido perguntado o 

motivo desta alta ansiedade, levanta-se a hipótese de que esteja associada à espera 

do anúncio do resultado, que se aprovado, vai lhe conferir a credencial para o 

exercício pleno da profissão.  

Excluindo-se da amostra os estudantes que haviam feito a primeira edição da 

prova, foram aprovados na primeira fase e aguardam resultado da segunda fase (n = 

40, Tabela 2), foi comparada a ansiedade (traço e estado) dos estudantes que se 

inscreveram para a primeira fase da segunda edição da prova, que aconteceria em 

23 de julho de 2017, 22 dias após esta coleta de dados, com os que não se 

inscreveram para esta segunda edição (Tabela 3). 

Observa-se na Tabela 3 que não houve diferença significativa, nem na 

pontuação de ansiedade-traço nem na pontuação de ansiedade-estado dos alunos 

que estariam há 20 dias para fazer a prova quando comparados com alunos que não 

fariam esta edição da prova. Este resultado pode ter sido influenciado pelo fato de 

que no grupo de alunos que se inscreveu (n=44), encontram-se treze alunos que 

foram reprovados na primeira edição da prova e no grupo de alunos que não se 

inscreveram, encontram-se quatro alunos que foram reprovados.  

 



Tabela 3 

Média, desvio padrão e teste t da pontuação de ansiedade estado e ansiedade traço 

de quem se inscreveu para segunda edição da prova. 

Comparação entre Grupos N M DP T p 

 Se inscreveu para a 

2° edição(Pontuação 

Traço) 

Sim 41  42,7  11,9 
-1,690 0,096 

 Não 21  47,8  10,3 

 Se inscreveu para a 

2° edição 

(Pontuação Estado) 

Sim 41  51,4   11,3 

-0,128 0,899 
não 21  51,8   12,0 

 

Considerações Finais  

Este estudo buscou identificar os níveis de ansiedade traço e estado nos 

alunos graduandos do curso de Direito, que estão prestes a realizar a prova da 

Ordem. Um dos pontos que foi possível observar é a diferença significativa existente 

entre o nível de ansiedade traço e estado, presente em homens e mulheres, sendo 

constatado uma prevalência em mulheres. Resultado também constatado por 

Lucena e Flores (2016). Outro ponto importante de ser ressaltado é a diferença 

significativa da ansiedade-estado observada na comparação entre os grupos de 

estudantes que já foram aprovados na primeira edição, fizeram a segunda fase e 

aguardam pelo resultado. 

A hipótese principal deste trabalho não foi confirmada, que seria ansiedade 

mais alta no grupo de estudantes que estava há 20 dias para fazer a primeira fase 

da segunda edição da prova. Levanta-se como possível explicação para não ter 

havido diferença o fato de que em ambos os grupos, os inscritos e não inscritos para 

esta segunda edição da prova, tenham alunos reprovados na primeira edição. Outro 

aspecto que deve ser levantado é que os grupos ficaram muito pequenos e sugere-

se esta análise em trabalhos futuros.   

A partir da pesquisa, é possível verificar a importância da existência da 

promoção da saúde mental dos estudantes universitários, como forma de reduzir a 

ansiedade dos grupos identificados com alto nível de ansiedade estado a fim de 

prestar assistência frente à realidade da qual se deparam. De acordo com Baldassin, 



Martins e Andrade (2006), é recomendado e considerado valoroso que haja o 

envolvimento dos estudantes em pesquisas e palestras que poderão possibilitar o 

entendimento sobre o tema, para que tenha a possibilidade de enfrentar a situação 

de forma positiva a atingir seu objetivo final, a aprovação do Exame da Ordem. 
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