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1. RESUMO 

No contexto escolar pode-se notar a presença de diversas variáveis que podem influir 

no processo de ensino aprendizagem e na vida desse aluno também fora da escola. 

Diante disso, para esse trabalho considerou-se a necessidade de entender tais 

variáveis e sua relação, e para isso optou-se pelas variáveis ansiedade e 

autorregulação emocional. Esse estudo está sendo realizado em turmas de 4° e 5° 

anos do ensino fundamental de escolas do interior do estado de Minas Gerais. 

Utilizando os instrumentos: O Inventário de Ansiedade na Escola e a Escala de 

avaliação da regulação emocional para estudantes do Ensino Fundamental (ERE-EF), 

pôde-se encontrar os resultados preliminares de que essas variáveis podem possuir 

uma relação entre si.                         

2. INTRODUÇÃO 

Considerar que o aluno está exposto à diversas variáveis na escola é de suma 

importância para o processo de aprendizagem. Com isso, destaca-se nesse trabalho 

as variáveis ansiedade e autorregulação emocional.  

A ansiedade é um “sentimento que acompanha um sentido geral de perigo” 

(OLIVEIRA; SISTO, 2002), sendo assim, ela pode ser considerada normal 

(adaptativa), como um instinto de proteção (sobrevivência), sinalizando que existe 

algo a ser temido. Segundo o Manual Diagnostico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM-V), os transtornos de ansiedade são diferentes da ansiedade adaptativa por 

“serem excessivos ou persistirem além de períodos apropriados ao nível de 

desenvolvimento”. O DSM-V define ainda a ansiedade como sendo a antecipação de 

uma ameaça futura, associada a tensão, vigilância e comportamentos de esquiva ou 

cautela.  

A ansiedade pode aparecer em qualquer idade e contexto (JOLY; OLIVEIRA, 

2012), e no contexto escolar, a ansiedade pode aparecer tanto no aluno com bom 

desempenho como em um aluno com baixo desempenho, não sendo decorrente 

apenas de um fracasso escolar. Como afirmam Joly e Oliveira (2012), os alunos com 

bom rendimento podem se tornar ansiosos devido a expectativa – dos pais, colegas 

ou até mesmo suas – de que devem ter um ótimo rendimento em todas as disciplinas. 

Já os alunos com baixo rendimento se tornam ansiosos diante da repetição das 

situações de fracasso na escola.  

Para Joly e Oliveira (2012), é possível observar nessas crianças ansiosas 

algumas respostas afetivas como, irritabilidade, apatia, depressão, raiva e 



desesperança, que podem afetar a motivação dos alunos em processo de 

aprendizagem. Com isso, nota-se a importância de falar sobre os aspectos afetivos e 

em como as crianças tomam consciência destes. Para isso será usado com conceito 

de regulação emocional (ou autorregulação emocional). 

Para Cruvinel e Boruchovitch (2010), a autorregulação emocional é o processo 

envolvido na maneira como a pessoa lida com níveis elevados de emoções positivas 

e negativas, ou seja, se refere as estratégias utilizadas para trazer equilíbrio a estas 

emoções.  

Segundo Nunes (2012) a compreensão das emoções é vital para o 

desenvolvimento social de qualquer criança, e é na infância que ocorrem diversas 

mudanças de desenvolvimento no nível de compreensão das emoções. E de acordo 

com Harris (1983), citado por Cruvinel e Boruchovitch (2010), a autorregulação das 

crianças tem início com a sua percepção das relações das suas experiencias 

emocionais. É nesse momento que a criança percebe que consegue reconhecer e 

mudar suas emoções e desenvolve, então, a habilidade de regulá-las.  

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo analisar e compreender a relação da 

ansiedade e da regulação emocional de alunos do 4º ano (3ª série) e 5º ano (4ª série) 

do ensino fundamental, como elas se correlacionam entre si e como se relacionam 

com o processo de aprendizagem.   

4. METODOLOGIA 

Para este trabalho foram utilizados dois instrumentos, sendo eles: O Inventário 

de Ansiedade na Escola e a Escala de avaliação da regulação emocional para 

estudantes do Ensino Fundamental (ERE-EF). O Inventário de ansiedade é composto 

por trinta e quatro itens, sendo uma escala tipo Likert com três opções (sempre, às 

vezes e nunca). A ERE-EF é uma escala que busca conhecer as emoções dos alunos 

e como os mesmos lidam com essas, é constituído por quatro subescalas: medo, 

tristeza, raiva e alegria, de formato de escala Likert.  

A aplicação ocorreu eu dois dias, sendo no primeiro dia aplicado o inventário 

ansiedade e no segundo o inventario de regulação emocional. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa aqui apresentada é parte do projeto “A Relação da Ansiedade na 

Autorregulação Emocional e na Motivação de Alunos do Ensino Fundamental” que se 



encontra em fase de aplicação dos instrumentos, sendo até o momento aplicado em 

aproximadamente metade da amostra definida para o projeto.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Participaram deste estudo preliminar 54 crianças com idades entre 9 e 11 anos 

(M=9,77; DP=0,571). Dentre elas 22 (41%) eram meninos e 32 (59%) meninas, sendo 

33 (49%) do 4º ano e 21 (39%) do 5º ano. Todas elas eram provenientes de escolas 

pública de uma cidade do interior do estado de Minas Gerais. 

Leonardo (2013), encontra em seu estudo que pessoas com elevada ansiedade 

social tendem a adotar mais estratégias relacionadas a modelação de resposta, que 

inibem a expressão das emoções, tendo uma menor experiencia e expressão de 

emoções agradáveis, e adotam menos estratégias relacionadas à modificação 

cognitiva, que permite experimentar mais emoções agradáveis. Diante disso percebe-

se que a ansiedade e a regulação emocional possuem uma correlação entre si, porém 

não se pode afirmar completamente antes que um estudo mais aprofundado seja 

realizado.   
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