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1. RESUMO 

A ansiedade é um dos quadros clínicos mais comuns entre a população. É 

caracterizada como um conjunto de fenômenos fisiológicos, estados emocionais, 

alteração na eficiência comportamental e relatos verbais de estados internos. A 

análise do comportamento, por exemplo, interpreta a ocorrência de respostas 

ansiosas como produto de contingências nas quais há "sinalização" de um evento 

aversivo vindouro. Apesar da tentativa de normatizar o fenômeno, a psicologia esbarra 

na idiossincrasia das experiências emocionais. Ao passo em que se utiliza um mesmo 

termo, os fenômenos referidos por ele são diversos. O presente projeto teve como 

objetivo identificar experiências vivenciadas quando se nomeia a "ansiedade". Para 

tanto, propôs-se uma entrevista estruturada com 40 sujeitos com faixa etária entre 10 

e 100 anos, através da qual se identificou: condições deflagradoras, tendências 

comportamentais, reações fisiológicas e emoções, tendo como categoria de análise: 

faixa etária, gênero e escolaridade. A presente pesquisa se justifica na medida em 

que tenta se esclarecer um fenômeno de impacto social, e acrescentar dados para a 

elaboração de procedimentos clínicos capazes de endereçar a ansiedade enquanto 

problema de saúde pública. Identificou-se que 15% dos entrevistados de 10 a 87 anos 

não sabem ou tem dificuldade em definir o que é ansiedade, ou seja, de tatear eventos 

privados. Desta parcela da amostra 67% são crianças e adolescentes de 10 a 19 anos 

e 33% idosos de 70 a 87 anos. Em acordo com a literatura consultada, os dados 

apontam para o paradoxo entre o uso generalizado do conceito "ansiedade" e suas 

mais diversas experiências privadas. 
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2. INTRODUÇÃO 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Consórcio Internacional de 

Epidemologia Psiquiátrica (ICPE) e descrita por SANTOS E SIQUEIRA (2010), a 

população com maior predominância de TM no Brasil, encontra-se na faixa etária 

entre 15 e 59 anos. Dentre as doenças identificadas estão  

os transtornos de ansiedade, transtornos de humor e os transtornos 
correlacionados ao uso de substâncias psicoativas. (SANTOS E SIQUEIRA, 
2010, p.239). 



  

Segundo SANTOS E SIQUEIRA (2010), o transtorno de ansiedade, assim 

como outros transtornos mentais, vem causando um grande impacto nos dias atuais, 

sendo reconhecido a partir de 1996, como um grave problema de saúde pública. 

A prevalência dos transtornos mentais tem chamado atenção de pesquisadores 

ao redor de todo o globo. São Paulo Megacity Mental Health Survey (ANDRADE, 

WANG, ANDREONI, SILVEIRA, ALEXANDRINO-SILVA, SIU, ET AL., 2012) faz parte 

de uma pesquisa epidemiológica conduzida em diversas cidades do mundo. No Brasil, 

em virtude de sua população ser estatisticamente representativa de toda a federação 

(foram entrevistadas 5037 pessoas), a grande São Paulo foi o local escolhido para 

que se investigasse a profusão de adoecimento psicológico na população. 

ANDRADE ET AL. (2012) identificaram que cerca de 30% da amostra 

apresentava indicadores para algum transtorno mental. Sendo que 19,9% atendiam 

aos critérios diagnósticos para transtorno de ansiedade, 11% para transtornos de 

humor, 4,3% para transtornos de controle de impulso, e 3,6% para abuso de 

substâncias psicoativas. Os autores concluíram que características como 

escolaridade, renda e configuração familiar, histórico migracional, entre outras 

variáveis impactam diretamente a prevalência de adoecimento psíquico na população. 

A prevalência dos transtornos de ansiedade se reflete tanto na diversidade de 

abordagens científicas que se debruçaram sobre o tema – por exemplo, as muitas 

escolas da psicologia que tentam até os dias atuais dar conta da complexidade do 

fenômeno – bem como na popularização do conceito.   

A ansiedade é um fenômeno complexo caracterizado pela experiência de 

estados emocionais (e.g. ansiedade, medo) e inclinações comportamentais típicas 

(e.g. fugir, esquivar). Uma vez que, como defende SKINNER (1945), dificilmente se 

pode garantir qualquer homogeneidade nas descrições sobre os eventos ocorridos 

sob a pele dos indivíduos, a vivência da ansiedade se faz singular para cada 

organismo.  

Conforme ensina SKINNER (2007), a familiaridade dos fenômenos 

comportamentais 

é quase uma desvantagem, pois significa que provavelmente temo-nos 
precipitado em conclusões que não serão comprovados pelos métodos 
cautelosos de ciência. Mesmo que tenhamos observado o comportamento 



  

por muitos anos, não somos necessariamente capazes, sem ajuda, de 
exprimir uniformidades adequadas ou relações ordenadas. (SKINNER, 2007, 
p.15) 

De modo semelhante, o conceito de ansiedade foi vulgarizado pelo senso 

comum e hoje alberga uma miríade de fenômenos. As compreensões vão desde 

padrões de inquietude, aflição, angústia, e até mesmo serve de sinônimo para espera. 

A pesquisa se mostra relevante, por exemplo, na medida em que pode se fazer 

útil para os psicólogos na realização de entrevistas de anamnese. Uma vez que, como 

apontam ANDRADE ET AL. (2012) os quadros de ansiedade são os mais prevalentes 

entre a população brasileira, a elaboração de tecnologia adequada ao escrutínio das 

diferentes propriedades desta realidade é de suma importância. 

Acrescenta-se ainda que a identificação de possíveis semelhanças e/ou 

diferenças entre as faixas etárias e gêneros pode servir de gatilho para a produção de 

instrumentos diagnósticos e interventivos apropriados para cada uma destas 

populações. 

A abordagem científica dirigida ao fenômeno da ansiedade não só representa 

uma iniciativa de mensuração empírica – que atenderia a uma demanda descritiva, ou 

até mesmo à mera curiosidade do cientista - mas também um esforço pragmático. A 

presente pesquisa se traduz numa tentativa de atender ao alerta a comunidade 

acadêmica que vem sendo manifestado a partir do adoecimento populacional. Avalia-

se o contexto no qual se insere a pesquisa aqui proposta como uma oportunidade 

para a elaboração de recursos para tratamento, bem como para a investigação 

minuciosa desta demanda social. 

3. OBJETIVOS 

A presente pesquisa terá como intuito identificar através do relato dos 

participantes: a) as diferentes definições de ansiedade, b) as condições capazes de 

gerar ansiedade, c) as tendências comportamentais; d) as reações fisiológicas 

experimentadas nessas condições, e e) as experiências emocionais vivenciadas para 

cada uma das faixas etárias, gêneros e escolaridades investigadas.  

 

 



  

4. METODOLOGIA 

4.1 Participantes 

Participaram da pesquisa indivíduos entre 10 e 100 anos que foram divididos 

em 4 grupos como se segue: 

a) 10 participantes (5 do gênero masculino e 5 do gênero feminino) entre 10 e 

19 anos; 

b) 10 participantes (5 do gênero masculino e 5 do gênero feminino) entre 20 e 

49 anos; 

c) 10 participantes (5 do gênero masculino e 5 do gênero feminino) entre 50 e 

69 anos; 

d) 10 participantes (5 do gênero masculino e 5 do gênero feminino) entre 70 e 

100 anos. 

4.2 Instrumentos 

 Foram utilizados para a coleta de dados: 

a) um lápis preto técnico 2B sextavado 90002B da marca Faber Castell; 

b) um gravador de áudio; 

c) protocolo para coleta de dados; 

d) Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE); 

e) Termo de consentimento livre e esclarecido para menores de idade (TCLE); 

f) Termo de assentimento livre e esclarecido (TA). 

4.3 Local 

 A pesquisa foi conduzida numa sala de aula no campus de uma universidade 

particular, localizada na cidade de São Paulo. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Uma vez aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Paulista 

– CAAE (71213617.0.0000.5512) – a coleta de dados se deu de acordo com o que 

segue. A consecução da pesquisa se deu a partir de duas etapas, são elas: coleta de 

dados e análise de dados.  



  

No que tange a coleta de dados, foram conduzidos os seguintes passos: 

a) Seleção de participantes através de amostragem por conveniência e 

categorização de acordo com faixa etária; 

b) Exposição dos objetivos da pesquisa e assinatura do Termo de consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE); 

a. Em caso de menores de idade, apresentação do Termo de assentimento 

livre e esclarecido ao menor, exposição dos objetivos da pesquisa ao 

responsável e assinatura do Termo de consentimento livre e esclarecido 

pelo responsável (TA e TCLE); 

c) Instrução para resposta ao protocolo de coleta (APÊNDICE A); 

a. Cada uma das questões do protocolo de coleta (APÊNDICE A) foi lida 

ao participante e sua resposta foi gravada; 

d) Ao término da coleta foi realizado o debriefing e o participante foi liberado. 

No que tange a análise de dados, foram conduzidos os seguintes passos: 

a) Cada uma das entrevistas foi transcrita integralmente; 

b) Foram identificadas, em cada transcrição, palavras chave que preencham cada 

uma das categorias de análise: 

a. Definição de ansiedade; 

b. Condições capazes de gerar ansiedade; 

c. Tendências comportamentais; 

d. Reações fisiológicas experimentadas nessas condições; 

e. Experiências emocionais vivenciadas. 

c) Os dados de cada uma das categorias foram separados a partir das variáveis: 

a. Faixa etária 

b. Gênero 

c. Escolaridade 

d) Os dados foram plotados na tabela de análise de dados (TABELA 1). 

e) Os dados foram tratados com o auxílio do software para tratamento de dados 

qualitativos QSR NVivo 10.0.  

 

 



  

6. RESULTADOS 

Identificou-se que 15% dos entrevistados de 10 a 87 anos não sabem ou tem 

dificuldade em definir o que é ansiedade, ou seja, de tatear eventos privados. que falar 

sobre os eventos sob a pele demanda um treino específico. Desta parcela da amostra 

67% são crianças e adolescentes de 10 a 19 anos e 33% idosos de 70 a 87 anos. Dos 

participantes que não souberam responder a definição de ansiedade, 83% cursaram 

o ensino fundamental incompleto ou completo, enquanto isso, maior parte dos 

participantes que cursaram nível médio e/ou superior o souberam. Apenas 7,5% dos 

sujeitos compreendem ansiedade como um transtorno psiquiátrico.  

No que se refere aos eventos deflagradores de reações ansiosas observou-se 

que 90% dos sujeitos com idade entre 10 e 19 anos sentem-se ansiosos diante da 

proximidade de evento de importância. 60% dos indivíduos de idade adulta, com 20 a 

49 anos, relatam que os estímulos aversivos podem ser tanto novos contextos como 

pessoas, enquanto 40% dos sujeitos de 50 a 69, mencionam que problemas são os 

principais desencadeadores de ansiedade. Família é evidenciada por 50% dos 

entrevistados com idade entre 70 e 87 anos como estímulo que elicia a ansiedade.  

Os dados constatam que as respostas de esquiva (57,5%) e fuga (37,5%), são 

inclinações comportamentais típicas de ansiedade. Nervosismo é apontado de 

maneira generalizada (37,5%) como a emoção que predomina no estado de 

ansiedade para todas as faixas etárias, gêneros e níveis de escolaridade. Para as 

mulheres, além do nervosismo, também há uma maior tendência de sensação de 

tristeza (20%), enquanto para os homens destaca-se a experiência do medo (15%).  

Dentre a população investigada, 45% sentem dor em uma alguma parte do 

corpo quando estão ansiosos. Esse dado, aponta que os indivíduos não vivenciam a 

ansiedade apenas psicologicamente e/ou emocionalmente, mas também fisicamente.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com a perspectiva comportamental, qualquer fenômeno psicológico, 

por exemplo, a ansiedade, só pode ser adequadamente investigada uma vez que se 

descubram os eventos compreendidos sob tal rótulo. ZAMIGNANI E BANACO (2005) 

defenderam que uma compreensão completa da ansiedade se dá somente a partir da 



  

articulação de dados sobre os aspectos respondentes, operantes e verbais do 

comportamento. 

 Como exposto, a ansiedade é um fenômeno complexo caracterizado pela 

experiência de estados emocionais (e.g. ansiedade, medo) e inclinações 

comportamentais típicas (e.g. fugir, esquivar). Uma vez que, como defende SKINNER 

(1945), dificilmente se pode garantir qualquer homogeneidade nas descrições sobre 

os eventos ocorridos sob a pele dos indivíduos, a vivência da ansiedade se faz 

singular para cada organismo.  

O intuito dessa pesquisa foi compreender como as pessoas (n=40) tateavam 

seus eventos privados (definição de ansiedade), quais estímulos são aversivos em 

sua história de vida (situações que desencadeiam a ansiedade), qual a operação 

motivadora que permeia suas respostas (tendências comportamentais) e quais são os 

eventos privados eliciados a partir de uma vivência de ansiedade (reações fisiológicas 

e emocionais), para cada uma das faixas etárias, gêneros e escolaridades 

investigadas. Todos esses aspectos são apontados pela literatura, como elementos 

essências para a compreensão contingencial de uma análise comportamental dos 

indivíduos. 

Identificou-se que 15% dos entrevistados de 10 a 87 anos não sabem ou tem 

dificuldade em definir o que é ansiedade, ou seja, de tatear eventos privados. Dado 

este que corrobora com a posição de SKINNER (1945) quando defende que falar 

sobre os eventos sob a pele demanda um treino específico. Desta parcela da amostra 

67% são crianças e adolescentes de 10 a 19 anos e 33% idosos de 70 a 87 anos. 

Quanto aos mais jovens, suspeita-se que a pouca exposição à tal treino responda pela 

dificuldade de responder à entrevista. Quanto aos mais velhos, hipotetiza-se que 

variáveis culturais respondam por sua inaptidão para atender à demanda da pesquisa. 

Dentre a população investigada, 45% sentem dor em uma alguma parte do 

corpo quando estão ansiosos. Esse dado, aponta que os indivíduos não vivenciam a 

ansiedade apenas psicologicamente e/ou emocionalmente, mas também fisicamente, 

o que remete a um problema de saúde pública, como apontado por SANTOS E 

SIQUEIRA (2010).  



  

 Em acordo com a literatura consultada, os dados apontam para o paradoxo 

entre o uso generalizado do conceito "ansiedade" e suas mais diversas experiências 

privadas. Compreende-se ainda, que a miríade de significados para o conceito está 

relacionada com a história de reforçamento de cada indivíduo, bem como a 

aprendizagem (ou falta dela) de tato de eventos privados 

 Verifica-se a necessidade de se debruçar sobre o tema, com o intuito de 

problematizar a ansiedade enquanto um problema de saúde pública. Por conta disso, 

recomenda-se a aplicação do projeto com uma amostra mais ampla, residente de 

outras cidades e estados. Além disso, é importante a realização da entrevista em um 

ambiente mais controlado, como um consultório de psicologia por exemplo, para evitar 

qualquer tipo de interferência. 
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