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Investigação de sintomas de ansiedade e depressão em alunos pré-vestibulandos

Introdução :

O vestibular é um dos momentos de grande motivação e movimentação entre os 

adolescentes que pretendem iniciar a vida acadêmica. Apesar do grande índice de ingressos 

no ensino superior serem em sua maioria adolescentes entre 17 e 20 anos, é questionável a 

pressão exercida nesses indivíduos quanto à escolha profissional precocemente (muitas vezes 

estimuladas por familiares, escolas e o meio social como um todo), gerando ansiedade, 

depressão e inseguranças (D’Avila & Soares, 2003).

Nas palavras de Rodrigues e Pelisoli (2008) “A escolha profissional, que é uma das 

tarefas a serem concretizadas na adolescência, pode ter a função de motivar o adolescente a 

estudar e definir um planejamento que o leve ao sucesso no vestibular. Por outro lado, pode 

ser também um importante fator ansiogênico: escolher a profissão exige o conhecimento de 



área de atuação, mercado de trabalho, rotina, salário e tudo o que acompanha a vida 

profissional.”. Em geral neste âmbito, vemos adolescentes despreparados sendo levados a 

fazer uma escolha imatura sem nem terem concluído o ensino médio ou possuírem alguma 

experiência pratica da qual se sintam atraídos.

Conforme Bianchetti (1996) postulou “É difícil escolher a profissão quando ainda se 

vivencia crises e conflitos típicos da adolescência. O jovem não possui o auto-conhecimento 

necessário e nem a maturidade suficiente necessária para a escolha profissional propriamente 

dita ” (apud Soares and  Martins, 2010) o que pode acentuar os sintomas e posteriormente vir 

a atrapalhar o rendimento dos participantes nos processos avaliativos. 

Levando-se em consideração todo o estresse e os conflitos experimentados pelos 

jovens nesse momento de suas vidas, levanta-se a hipótese de que ao longo do processo de 

preparação para o vestibular os adolescentes podem vir a desenvolver alguns transtornos que 

afetarão suas vidas de forma consistente (Soares 2002, apud D’Avila and Soares, 2003)

Nas palavras de Trintinaglia (1996) e Teles (1993), a ansiedade seria o medo de algo 

desconhecido, indefinido e confuso. O medo seria provocado por estímulos ou situações 

definidas enquanto a ansiedade teria causas mais difíceis de se especificar. Não só o medo 

está relacionado aos estados subjetivos da ansiedade, como também a angústia (apud D’Avila 

and Soares, 2003).

Ainda tratando-se de ansiedade, de acordo com Oliveira e Duarte (2004), a tensão, a 

incerteza e apreensão em relação ao futuro são componentes importantes da ansiedade que 

podem interferir na aprendizagem e no desempenho em geral (apud Soares  and  Martins, 

2010). Com base na preocupação e incerteza experimentadas pelos estudantes que passam 

pelo processo de pré-vestibular, podemos facilmente formular a tese da existência desta 

patologia nos mesmos e como esta irá afetar o desempenho acadêmico dos indivíduos.

Enquanto isso, a depressão caracteriza-se como um distúrbio de natureza multifatorial 

da área afetiva ou do humor, que exerce forte impacto funcional e envolve inúmeros aspectos 

de ordem biológica, psicológica e social, tendo como principais sintomas o humor deprimido 

e a perda de interesse ou prazer em quase todas as atividades (CARREIRA ET AL, 2011).  

Sendo esta, uma doença apontada como o quarto maior agente incapacitante das funções 

sociais e de outras atividades da vida cotidiana, sendo responsável por cerca de 850 mil 

mortes a cada ano (GIOVANI ET AL, 2008).

Considerando-se os temas a serem abordados neste projeto como sendo extremamente 

atuais, a presente pesquisa mostra-se importante devido ao fato de serem necessários estudos 

recentes em relação à saúde mental em jovens em situação de término do ensino médio, para 



que assim possa-se promover futuramente práticas de intervenção e de saúde pública a fim de 

proporcionar uma melhor qualidade de vida aos estudantes que todos os anos se submetem ao 

processo de entrada nas universidades brasileiras.

Neste trabalho busca-se esclarecer como estes estudantes vivenciam o último ano que 

antecede o momento do vestibular e se os mesmos apresentam sintomas indicando um 

possível transtorno de ansiedade ou depressão. 

Sendo o tema proposto extremamente atual, considera-se o trabalho a ser realizado 

importante para trazer dados recentes sobre o objeto de estudo e fornecer referências para o 

trabalho com adolescentes pré-vestibulandos de escolas públicas.

Objetivo:

No presente projeto para iniciação científica, pretende-se investigar os sintomas de 

ansiedade e depressão (se existirem) em estudantes do 3º ano do ensino médio de uma escola 

pública, em uma cidade do interior do estado de São Paulo. 

Resultados esperados: 

Ao final da pesquisa a ser realizada procura-se responder a duas hipóteses levantadas ao 

longo da elaboração deste projeto, sendo estas: 

1) Comprovar que os estudantes que passam pelo período de preparação para a entrada

no ensino superior apresentam maiores indicadores de ansiedade e depressão. 

2) Identificar  se  ocorre  uma  prevalência  de  tais  sintomas  em  adolescentes  do  sexo

feminino. 

De um modo geral, acredita-se que os resultados a serem obtidos com este trabalho 

possam fornecer informações úteis para possíveis intervenções visando um melhor estado de 

saúde mental em pré-vestibulandos e ainda identificar os fatores que levam a uma possível 

diferença na apresentação de sintomas em relação ao gênero se esta for comprovada. 

MÉTODO

Participantes

Participarão 45 estudantes do 3º ano do ensino médio, de uma escola pública do interior 

do estado de São Paulo, de ambos os sexos.

Instrumentos



Serão utilizados instrumentos que visam coletar informações sociodemográficas, além de 

instrumentos de medida quantitativa que visam identificar características de ansiedade e 

depressão em adolescentes.

Procedimento de coleta de dados

Inicialmente será solicitada autorização de uma escola pública em uma cidade no 

interior do estado de São Paulo. Posterior à autorização, o projeto de pesquisa será enviado 

para análise e aprovação do comitê de ética do Centro Universitário de Jaguariúna – Unifaj. 

Após aprovação do comitê de ética será solicitado aos responsáveis pelos adolescentes a 

autorização da participação em pesquisa, informando os objetivos e métodos, formalizando-se

pela assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). Para concretização da 

coleta de dados, será solicitada a participação no processo de pesquisa dos adolescentes, 

informando objetivos, finalidades, procedimentos éticos e de sigilo. Os instrumentos serão 

aplicados de forma coletiva com o tempo de aproximadamente 30 minutos. 

Procedimento da analise de dados. 

Após coleta os dados serão posteriormente tabulados no programa estatístico SPSS. A 

fim de atender aos objetivos propostos, serão realizadas estatísticas descritivas e inferenciais. 

Os participantes serão comparados quanto ao sexo e idade, por meio do teste t de Student e da 

ANOVA.
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