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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo principal apresentar os moti-
vos que levam crianças a desenvolverem dificuldades causadas 
pela ansiedade no momento da avaliação da aprendizagem. Este 
tema foi escolhido por causa de relatos de professores, pais e dos 
próprios alunos que sofrem com este contratempo sempre que 
são submetidos a processos avaliativos. Através de um estudo 
bibliográfico, buscou-se compreender a herança deixada pelos 
jesuítas na área da avaliação da aprendizagem e sobre a cultura 
do exame escolar, de caráter excludente e traumático. Autores 
como Franca (1952), Luckesi (2005) e documentos provenientes 
do Ministério da Educação (MEC) foram consultados para a aná-
lise e comparação entre avaliação da aprendizagem e exames es-
colares, enquanto os autores Nunes Filho, Bueno e Nardi (2001) 
foram a fonte de pesquisa sobre os sintomas comuns da ansieda-
de. Através deste estudo, constatou-se o quanto ainda persiste, 
nas salas de aula, o exame escolar em detrimento da avaliação 
da aprendizagem e a necessidade de uma mudança radical nessa 
forma de avaliar, buscando uma melhoria na qualidade da Edu-
cação e meios de evitar eventos traumáticos nos alunos que são 
submetidos a essa realidade.
Palavras-chave: Ansiedade. Avaliação da aprendizagem. Ensi-
no Fundamental.
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ABSTRACT
This work aims to present the reasons why children develop dif-
ficulties caused by anxiety at the moment of evaluation. This 
theme was chosen because of reports of teachers, parents and 
students who suffer from psychological disorders whenever ex-
perience evaluation processes. Through a literature review, we 
tried to understand the legacy left by the Jesuits at the school 
assessment and the exam culture, this one often excluding and 
traumatic. Authors such as Franca (1952), Luckesi (2005) and 
documents from MEC were consulted for the analysis and com-
parison of assessment and school exams, whereas the authors 
Nunes Filho, Bueno and Nardi (2001) were the source scan about 
the common symptoms of anxiety. Through this study we found 
out how much still remains the school examination instead of 
a real assessment and the need to a radical change in this form 
of review, pursuing an improvement at the quality of Education 
and means of avoiding traumatic disorders in students who are 
exposed to this reality.
Key-words: Anxiety. Assessment. Elementary School.
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1 Introdução

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar os 
motivos que levam crianças a desenvolverem dificuldades causa-
das pela ansiedade no momento da avaliação da aprendizagem. 
Tal temática foi escolhida por causa de relatos de professores, 
pais e dos próprios alunos que sofrem sempre que são subme-
tidos a processos avaliativos. Ao analisar o legado da Pedagogia 
Tradicional sobre a avaliação do ensino-aprendizagem, busca-se 
compreender o porquê da cultura do exame escolar, que ainda 
perdura nas salas de aula brasileiras.

 Por meio da análise de textos que abordam temas como 
História da Educação Brasileira e Ansiedade, este estudo biblio-
gráfico busca fazer uma breve introdução acerca das dificuldades 
que podem ser causadas pela ainda presente prática do exame 
escolar (FRANCA, 1952; LUCKESI, 2005; NUNES FILHO; 
BUENO; NARDI, 2001).

Este trabalho apresenta, no início, a herança deixada pelos 
jesuítas no que se refere à avaliação e o ideal persistente de que 
ela deve ser feita de maneira punitiva e ameaçadora. Logo após, 
é feita uma breve definição acerca da ansiedade e um paralelo 
entre este estado emocional com o momento em que a criança 
se depara com a prática de avaliação da aprendizagem, logo no 
início do Ensino Fundamental. Por fim, são propostas algumas 
sugestões de como desconstruir a ideia tradicional referente ao 
ato de avaliar e a busca por meios de torná-lo algo natural e des-
provido de maiores comprometimentos para a saúde mental do 
educando.
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2 O legado da pedagogia tradicional na avaliação do 
ensino-aprendizagem

No século XVI, quando Portugal começou a colonizar o 
Brasil, os jesuítas foram enviados para catequizar os índios e im-
por-lhes a cultura europeia ocidental. A Companhia de Jesus1 es-
tabeleceu aqui os primeiros colégios, que eram as unidades res-
ponsáveis pelo ensino da colônia e, a partir de 1565, a educação 
jesuítica foi direcionada à educação das elites coloniais. O mé-
todo educacional jesuítico era a Ratio Studiorum2, que constituía 
uma coletânea minuciosa de regras e prescrições que deviam ser 
seguidas pelos padres da Companhia em sala de aula (DORIGO; 
VINCENTINO, 1997; MARTINO, 2000; SHIGUNOV NETO; 
MACIEL, 2008).

No capítulo “Normas da prova escrita” da Ratio Studiorum 
(FRANCA, 1952), pode-se ver claramente o quanto a perpetua-
ção dos exames escolares permanece, ainda hoje, nas escolas, ao 
fazer um comparativo entre o que está contido neste documento 
e entre a realidade que perdura nas salas de aula. Como exemplo, 
podem-se citar algumas partes deste documento: i) no que se re-
fere à presença dos alunos: “Entendam todos que, se alguém fal-
tar, no dia da prova escrita, a não ser por motivo grave, não será 
levado em consideração no exame”; ii) sobre a preparação dos 
alunos antes da prova: “Os alunos devem trazer os livros e o mais 
que for necessário para escrever a fim de que não seja necessário 
pedir cousa alguma a quem quer que seja durante a prova”; iii) o 
tempo no momento do exame: “Se alguém não terminar a prova 
no tempo prescrito, entregue o que escreveu. Convém, por isto, 

1 A Companhia de Jesus foi fundada em 1534 por Santo Inácio de Loyola (1491-1556) 
com o intuito de combater a Reforma Protestante (ROSÁRIO; SILVA, 2004, p. 4).
2  Publicada originalmente em 1599, de autoria do Padre Cláudio Acquaviva (1543-1615).
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que saibam todos exatamente o tempo que é dado para escrever, 
para copiar e para rever.

Luckesi (2005, p. 29) afirma que, mesmo nos dias atuais, 
mais de 400 anos após o estabelecimento da Ratio Studiorum, ain-
da se seguem estas prescrições no momento da prova, que são 
erroneamente denominadas de avaliação. 

O autor esclarece que: 

O castigo, nas suas múltiplas manifestações, […], foi o re-
curso mais comum utilizado pela Pedagogia Tradicional 
para submeter os educandos aos padrões de conduta con-
siderados corretos e, então, os exames transformaram-se, 
neste contexto, num recurso de ameaça e submissão dos 
educandos. O discurso do educador, ao anunciar aos edu-
candos os exames, esteve e está carregado da ideia de cas-
tigo: ‘Cuidado, as provas estão próximas. Estudem!’; ‘As 
minhas provas são pra valer. Estudem!’; ‘Ou vocês ficam 
quietos nesta aula ou vocês irão ver o que acontecerá com 
vocês no dia das provas!’. Essas e outras expressões seme-
lhantes estiveram e estão presentes em todas as nossas ex-
periências escolares e são tenebrosamente ameaçadoras.

Prossegue afirmando que os exames possuem um caráter 
disciplinador e compulsivo e que o educador não deve ser visto 
como um vilão por proceder desta forma e sim como alguém que 
está condicionado por esse processo que é resultado de um “[…] 
emaranhado histórico-social longo, amplo e consistente” (Op. 
cit., p. 29).

3 A ansiedade infantil como um sinal de alerta

No Brasil, a criança permanece na Educação Infantil até 
os cinco anos de idade e a avaliação, nesse período, não deve ter 
o objetivo de promoção, como afirma a LDB (BRASIL, 1996). 
Ao completar seis anos, o aluno deve ser encaminhado para o 
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primeiro ano do Ensino Fundamental e, uma vez nesse novo 
período da sua vida, a avaliação da aprendizagem passa a fazer 
parte do seu cotidiano escolar. Contudo, com base nas reflexões 
anteriores, o que ocorre, muitas vezes, é o equívoco de ainda 
se praticar os exames escolares em detrimento de uma prática 
avaliativa. Luckesi (2005, p. 30) diz que um dos motivos para a 
resistência à mudança dos exames para a avaliação é o processo 
psicológico pessoal do professor. 

De acordo com o autor:

Em nossa vida escolar, fomos abusados com os exames. 
Quem de nós, em algum momento de nova vida escolar 
pregressa, não temeu se submeter aos exames? Eram mo-
mentos e períodos de medo e ansiedade. Quem de nós, 
aqui e acolá, na vida escolar, não deixou de fazer uma 
reclamação, devido temer a ‘marcação’ do educador? 
Uma frase comum entre educandos é: ‘Nem pensar em 
reclamar isso. Esse professor marca os estudantes’. Fo-
mos educados sob esses temores.

Ao ser submetido tão cedo e de forma tão repentina à 
pressão dos exames no processo educacional, o educando pode 
desenvolver transtornos de ansiedade, como uma forma de res-
posta a essa experiência, muitas vezes, negativa e traumática. 
É comum escutar relatos de crianças que se sentem mal antes, 
durante ou depois do processo de avaliação. O medo de ser clas-
sificada e rotulada como abaixo da média, de se sentir excluída 
ou de ser vítima do autoritarismo do professor pode trazer sérias 
consequências para o seu desenvolvimento educacional e emo-
cional. Tais sintomas podem representar um quadro relacionado 
a algum transtorno de ansiedade.

A ansiedade atinge cerca de 4 a 6% da população, sendo as 
mulheres a maioria (proporção aproximada de 2:1) e é uma etapa 
avançada da continuidade do estresse. Os transtornos ansiosos 
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são problemas comuns tanto para crianças quanto para adultos, 
pois, ao longo do período de vida, sua prevalência pode chegar 
de 9% a 15%, respectivamente (AMERICAN PSYCHIATRIC 
ASSOCIATION, 2006; CASTILLO et al, 2000; URURAHY; 
ALBERT, 2005).

Os tempos atuais têm sido definidos como sendo a “idade 
da ansiedade”, por conta da agitada dinâmica existencial, da socie-
dade industrial, da competitividade e do consumismo desenfrea-
do. Contudo, é importante destacar que a ansiedade sempre esteve 
presente na jornada humana (BALLONE; ORTOLANI, 2007).

De acordo com Hurtado (1991), Freud observou que as 
pessoas em geral possuem um tipo de sistema de alarme que os 
previne do perigo; quando certas ideias estão a ponto de alcançar 
expressão consciente, ele define isto como ansiedade. No que se 
refere às crianças, o desenvolvimento emocional influencia tanto 
nas causas quanto na intensidade das manifestações de medo ou 
ansiedade, que podem ser normais ou patológicas. Além disso, as 
crianças, diferentemente dos adultos, normalmente não reconhe-
cem esses estados mentais como sendo exagerados ou irracionais, 
especialmente no caso das menores (CASTILLO et al, 2000).

A principal diferença entre medo e ansiedade é a existência 
de um objeto: sente-se medo de algo específico (altura, lugares 
fechados, dentre outros), ao passo que a ansiedade é difusa, um 
mal-estar relacionado a algo desconhecido e desagradável que 
está para acontecer. No DSM-53, são elencados diversos tipos de 
transtornos de ansiedade. A definição de medo dada pelo manu-
al é a de uma “[…] resposta emocional a uma ameaça iminente 
real ou percebida, enquanto ansiedade é a antecipação de ameaça 

3 O DSM é um manual para profissionais da área da saúde mental que apresenta 
diversos tipos de transtornos mentais e critérios que tornam possível diagnosticá-los 
(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2006).
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futura” (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2006, 
p. 139). Estes sentimentos são comuns ao ser humano e servem 
como um sinal de alerta, que permite ao indivíduo ficar atento a 
um perigo iminente e, caso seja necessário, tomar decisões para 
lidar com a ameaça (NUNES FILHO; BUENO; NARDI, 2001). 

Ainda segundo o DSM-5, o medo e a ansiedade se sobre-
põem e, ao mesmo tempo, se diferenciam, pois o medo é frequen-
temente associado a períodos de excitabilidade autonômica au-
mentada, que é um fator influenciador para lutar ou fugir, além 
de pensamentos de perigo imediato e comportamentos de fuga, 
pois apresentamos medos de uma determinada situação. No caso 
da ansiedade, ela se relaciona à tensão muscular e vigilância em 
preparação para perigo futuro, com comportamentos de cautela e 
esquiva4 (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2006, 
p.139). 

Os transtornos de ansiedade se diferenciam do medo e da 
ansiedade adaptativos por serem excessivos e por continuarem 
a ocorrer mesmo após o período natural do nível de desenvol-
vimento ou da situação originária que os desencadeou. São per-
sistentes, ou seja, normalmente duram mais de seis meses e, de 
acordo com o DSM-5, muitos dos transtornos de ansiedade se 
desenvolvem na infância e podem perdurar até a fase adulta se 
não forem devidamente tratados.

Segundo Nunes Filho, Bueno e Nardi (2001), sintomas 
como a sensação de apreensão, aperto no tórax, sudorese excessi-
va, cefaleia, problemas gastrintestinais, inquietação, dentre ou-
tros, podem ser manifestações da ansiedade. Na concepção de 

4 Comportamento de esquiva: comportamento que evita contato com situações ou 
estímulos aversivos. Exemplo: Após ouvir o raio, a pessoa tapa os ouvidos para não 
ouvir o barulho do trovão. No comportamento de fuga, há contato com o estímulo 
aversivo. Exemplo: Quando os fogos começam a estourar e a pessoa tapa os ouvidos 
para diminuir o som. (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2002).
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Ururahy e Albert (2006), a ansiedade é considerada um proble-
ma de saúde mental quando é responsável por causar sofrimento 
a uma pessoa, impedindo-a de realizar seus objetivos e de estabe-
lecer relações positivas. 

O DSM-5 (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIA-
TION, 2006) apresenta oito tipos de transtornos ligados à ansie-
dade. Apesar disso, com base no tema de estudo escolhido, consi-
derando a sua maior prevalência em crianças, serão apresentados 
apenas cinco deles: i) mutismo seletivo; ii) fobias específicas; 
iii) fobia social; iv) transtorno de ansiedade generalizada; e v) 
transtorno de pânico.

O primeiro se refere ao mutismo seletivo, que é caracteriza-
do pela dificuldade de falar em situações sociais em que é preciso 
se pronunciar oralmente, como no caso da escola, mesmo que 
a pessoa fale normalmente em outras situações, como em casa. 
Esta dificuldade acaba por acarretar consequências negativas 
em contextos de conquistas acadêmicas e profissionais e pode 
interferir em outros aspectos da comunicação social normal. O 
mutismo seletivo se manifesta com maior incidência em crianças 
menores e sua taxa de prevalência varia de 0,3% e 1% em amos-
tras colhidas em escolas e clínicas ao redor do mundo.

As fobias específicas, de acordo com Castillo et al. (2000), 
definem-se pela presença de medo excessivo e persistente asso-
ciado a um determinado objeto ou situação; logo, a fobia é um 
quadro de medo exacerbado. Como reação ao estímulo fóbico, é 
comum que a criança corra na direção de alguém que lhe con-
ceda uma sensação de proteção, e pode apresentar subsequentes 
reações de choro, desespero, dentre outras. Castillo et al. (2000) 
diferenciam as fobias específicas do medo normal da infância, 
afirmando que aquelas constituem uma reação excessiva e fora 
do controle do indivíduo, levando à esquiva, além de serem per-
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sistentes e causarem comprometimento na vida da criança. O 
DSM-5 afirma que a taxa de prevalência deste transtorno é, de 
aproximadamente, 5% em crianças abaixo de 13 anos.

Na fobia social, é comum o medo persistente e intenso de 
situações onde o indivíduo pensa estar exposto à avaliação dos 
outros, ou de se comportar de forma humilhante e vergonho-
sa. Crianças que apresentam esse quadro relatam que sentem 
desconforto em inúmeras situações, como no caso de falar em 
sala de aula, escrever diante dos colegas e falar com figuras de 
autoridades, como no caso dos professores. O sujeito que sofre 
com esse transtorno normalmente é temeroso, ansioso ou foge 
de situações onde possa ser avaliado. É comum que a pessoa com 
fobia social apresente uma postura corporal excessivamente rí-
gida, contato visual inadequado e fala muito suave. A taxa de 
prevalência mundial é de 0,5% a 2,0% da população (AMERI-
CAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2006; CASTILLO et 
al., 2000). 

As crianças que apresentam transtorno de ansiedade gene-
ralizada apresentam um quadro excessivo de ansiedade, além 
de preocupações exageradas e irracionais, nas mais diversas si-
tuações, como nas relacionadas ao desempenho escolar. Elas se 
encontram sempre tensas. Essas crianças se preocupam demais 
com o julgamento dos outros em relação ao seu desempenho e 
têm muita necessidade de que alguém lhes renove a confiança 
ou que lhes mantenham tranquilas; podem mostrar um quadro 
autoritário nessas horas. Os sintomas físicos vão desde a inquie-
tação, a perturbação do sono, a dificuldade de concentração, 
irritabilidade, até a sensação de “nervos à flor da pele”, dentre 
outros. É comum que o início deste transtorno seja insidioso, fa-
zendo com que os responsáveis pela criança tenham dificuldade 
em precisar quando ele começou realmente e foi se agravando 
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até se tornar insuportável, momento este que pode fazer com que 
procurem atendimento especializado. A prevalência no mundo é 
de 0,4% a 3,6% (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 
2006; CASTILLO et al., 2000). 

No transtorno do pânico, a pessoa sofre com ataques de pâ-
nico que são inesperados e recorrentes, o que resulta em uma 
persistente apreensão ou preocupação com a possibilidade de 
experimentar novos ataques deste tipo. Os sintomas desse trans-
torno se constituem em ataques abruptos, de uma ansiedade ou 
desconforto intensos, que acabam por atingir um pico em pou-
cos minutos, normalmente acompanhado por sintomas físicos e 
até cognitivos, que pode ser uma sudorese, tremores, sensação de 
falta de ar, de tontura, medo de perder o controle sobre si, medo 
de morrer, dentre outros. O DSM-5 classifica os ataques associa-
dos ao transtorno de pânico em esperados, que são respostas a um 
determinado objeto ou situação que possa causar temor à pessoa 
e os inesperados, nos quais o ataque não tem uma razão especí-
fica para ocorrer. Ainda de acordo com o DSM-5, o ataque de 
pânico pode ser um especificador descritivo para qualquer tipo 
de transtorno de ansiedade, além de outros transtornos mentais. 
A prevalência em crianças é menor que 0,4% antes dos 14 anos, 
mundialmente falando. Mulheres são mais afetadas que os ho-
mens, em uma razão em torno de 2:1 (AMERICAN PSYCHIA-
TRIC ASSOCIATION, 2006).

 Luckesi (2005) afirma ser necessário que se busque tra-
balhar conscientemente com avaliação, abrindo mão dos exames 
como recurso de controle disciplinar dos alunos e utilizando a 
avaliação como recurso de diagnóstico e reorientação da apren-
dizagem. Argumenta que, para isso, é preciso que o professor 
abandone a prática de mandar e desmandar na sala de aula e abra 
espaço para o diálogo.
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No próximo tópico, serão apresentadas as características 
da real avaliação da aprendizagem e de como evitar que este mo-
mento tão relevante do aprendizado seja traumático.

4 Por uma avaliação sem traumas

Com toda a herança cultural referente aos exames esco-
lares, é preciso mudanças radicais para que haja uma reforma 
no modo de se avaliar nas escolas. Nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013), na parte sobre a 
avaliação no Ensino Fundamental, temos os seguintes trechos:

A avaliação do aluno, a ser realizada pelo professor e pela 
escola, é redimensionadora da ação pedagógica e deve assumir 
um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, 
cumulativa e diagnóstica. 

A avaliação formativa, que ocorre durante todo o processo 
educacional, busca diagnosticar as potencialidades do aluno e 
detectar problemas de aprendizagem e de ensino. A intervenção 
imediata no sentido de sanar dificuldades que alguns estudan-
tes evidenciem é uma garantia para o seu progresso nos estudos. 
Quanto mais se atrasa essa intervenção, mais complexo se torna 
o problema de aprendizagem e, consequentemente, mais difícil 
se torna saná-lo (p. 123). 

As características supracitadas sobre a avaliação são se-
melhantes à definição que Luckesi (2005, p.17-19) aponta. De 
acordo com o estudioso, a avaliação da aprendizagem deve: i) ter 
como objetivo diagnosticar o quanto o aluno tem aprendido, para 
buscar formas de melhorar a qualidade do desempenho; ii) ser 
diagnóstica e processual, por operar com resultados provisórios e 
sucessivos, ou seja, o educando pode não estar bem atualmente, 
mas pode melhorar; iii) ser dinâmica, pois não se prende ao re-
sultado atual do estudante; iv) ser inclusiva, pois evita a classifi-
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cação entre os melhores e os piores alunos; ao contrário disso, dá 
subsídios para que todos possam se desenvolver, da melhor forma 
possível; v) por ser inclusiva, também se torna democrática, por 
estar a serviço de todos; e, vi) por fim, para que seja viável tais ca-
racterísticas, é preciso que haja uma prática pedagógica dialógica, 
na qual alunos e professores estejam permanentemente intera-
gindo para a construção de uma prática educativa.

Tanto as diretrizes mencionadas quanto a concepção de 
avaliação da aprendizagem proporcionam meios de ensinar sem 
causar maiores transtornos emocionais à criança sujeita a este 
processo. Para que as mudanças necessárias ocorram, é preciso 
que os educadores se adaptem a essa realidade e rompam com 
o legado do exame escolar, que busca apenas julgar, classificar e 
selecionar os alunos, excluindo aqueles que não se encaixam nos 
padrões impostos (LUCKESI, 2005).

5 Conclusão

Este trabalho buscou mostrar os males da ansiedade pro-
porcionada pela cultura do exame e das provas em crianças. 
Como se pode verificar, já existem parâmetros de uma nova for-
ma de avaliar (BRASIL, 2013), na qual o aluno é sujeito ativo do 
seu aprendizado e não é exposto a métodos traumáticos e exclu-
dentes de ensino, muitas vezes adoecendo física e mentalmente 
por conta desta pressão. 

Para que haja mudanças concretas, é preciso que o profes-
sor desconstrua o que lhe foi apregoado ao longo do seu próprio 
histórico escolar sobre o ato de avaliar e busque formas de tornar 
o ensino prazeroso para o aluno, tornando-o parte do processo, 
ouvindo suas ideias, temores e experiências de vida.

De fato, abandonar tudo o que lhe foi ensinado durante 
todo um percurso de vida estudantil não é uma tarefa fácil, con-
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tudo, não pode ser encarada como impossível. A construção da 
aprendizagem é diária e é nas pequenas mudanças feitas em sala 
que se pode constatar os avanços nessa área tão importante que é 
a avaliação do aprendizado.

Para que ocorra uma reforma no ato de avaliar, é preciso 
que o professor transforme a si mesmo, para que assim, possa 
modificar a vida dos seus alunos, proporcionando-lhes uma edu-
cação livre de traumas e exclusões.
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