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ANÁLISE DA AVALIAÇÃO FEITA PELA CLIENTELA SOBRE SEUS 
PROGRESSOS NO TRATAMENTO 

 
Avaliação feita pelos clientes 

 Sendo o trabalho psicoterapêutico tão complexo e difícil de avaliar, julguei importante fazer, 
além de uma verificação mais objetiva sobre um tipo específico de progresso da clientela 
(redução de ansiedade, medida através dos testes que mencionei acima), uma embasada no 
próprio ponto de vista das participantes, de forma a realizar uma verificação o mais completa 
possível. Além disso, embora o foco principal do tratamento fosse a ansiedade ao realizar 
provas ou exames, seu sucesso não estava necessariamente restrito apenas à diminuição da 
mesma, havendo um sem número de outras possibilidades de mudança pessoal positiva a ele 
relacionadas. E a presente avaliação, abrangendo progressos em geral, também permitia a 
verificação dessas outras possibilidades. Finalmente, tal estratégia ainda tinha o objetivo de 
colher informações sobre a percepção que as participantes haviam tido do trabalho, o que 
poderia ser útil na análise do processo de tratamento.1 
O procedimento em questão era realizado, na medida do possível, na última sessão de 
atendimento, sendo adotada a seguinte estratégia: 
•  Avisava, na penúltima ou antepenúltima sessão, que o último encontro seria reservado 

basicamente para uma avaliação do trabalho. Isto para que as participantes não se 
frustrassem por comparecerem com uma expectativa de ainda realizarem atividades mais 
diretamente voltadas para a resolução de seus problemas; 

• No último encontro realizava, em primeiro lugar, um exercício com imagens tendo por 
objetivo facilitar o processo de avaliação - após dizer a finalidade do exercício e induzir 
relaxamento nas participantes, pedia que formassem uma imagem sua no grupo de 
atendimento; esta deveria refletir o mais fielmente possível a percepção que tivessem de 
tal situação; a seguir orientava-as a examiná-la minuciosamente e também às sensações e 
emoções associadas a estarem dentro da cena e/ou observando-a; por fim, instruía-as a 
permitirem que a imagem se desfizesse e a observarem quaisquer outras que surgissem em 
seu lugar;2 

                                                 
1   Novamente tendo em mente que, em face da complexidade desta tarefa, seus depoimentos a respeito do assunto 

permitiriam uma análise mais ampla e completa. 
2   O exercício fora originalmente idealizado apenas com o objetivo de permitir às participantes uma espécie de 

aquecimento prévio para facilitar a avaliação. Entretanto, após utilizá-lo nos grupos, dei-me conta de que também possuía 
outra função muito importante, que era a de me permitir avaliar mais acuradamente suas reais opiniões sobre o trabalho. 
Isso porque, embora eu enfatizasse a importância de que a avaliação fosse o mais sincera possível, como será visto à 
frente, o fato de ter-se estabelecido um vínculo afetivo positivo entre eu e as participantes gerava a possibilidade de 
omitirem críticas, ou exagerarem quanto às qualidades do trabalho, visando me agradarem ou não me decepcionarem. 
Além do mais, em casos mais raros, apesar do vínculo positivo, a insegurança ou pessimismo de algumas pessoas poderia 
levar a um movimento oposto, ou seja, não observarem certos resultados que de fato houvessem obtido, por não 
acreditarem que se tratassem de progressos reais. Tanto em uma como em outra situação, as imagens poderiam fornecer 
indícios sobre a fidelidade do discurso verbal, uma vez que tendem a ser mais espontâneas, difíceis de se manipular. 
Também cabe uma menção a respeito da última instrução do exercício - deixar que a imagem se desfizesse e observar 
quaisquer outras que ocorressem em seu lugar . Ela foi incluída visto que, em alguns casos, os conteúdos psicológicos 
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• Dizia-lhes, então, que iríamos discutir as imagens que lhes houvessem ocorrido e procurar 
entender como estas se relacionavam a suas opiniões sobre o tratamento e seus progressos 
relacionados ao mesmo; explicava ainda que, como sua avaliação seria utilizada para 
efeitos de minha pesquisa, era preciso que fosse a mais fiel e exata possível e que o fato de 
fazerem eventuais críticas ao trabalho não implicaria numa decepção de minha parte, mas 
poderia, sim, consistir em informação importante para fins de análise e aperfeiçoamento; 

• Feito isso, passávamos à discussão das imagens e, progressivamente, íamos deixando-as 
de lado para discutir mais amplamente o assunto em pauta. 

Quanto às pessoas que não participaram do último encontro, solicitava sua avaliação por 
telefone ou, no caso daquelas com quem conduzi pessoalmente a reavaliação após o 
encerramento do processo terapêutico, pedia-a em tal oportunidade. Nessas ocasiões seus 
pareceres foram registrados em fita de áudio sendo que, quando por telefone, utilizei uma 
secretária eletrônica Panasonic RQ-711S para as gravações e, quando pessoalmente, um 
gravador portátil Panasonic RQ-711S. Dessa forma, o período total compreendido por essa 
atividade foi o de 25 de novembro a três de dezembro, no segundo semestre de 1992, e 16 a 
28 de junho no primeiro semestre de 1993. 
 

Avaliação feita pelos juízes a partir dos relatos dos clientes 

As diferentes etapas desse procedimento ocorreram entre dezembro de 1993 e o março de 
1994. Seu propósito foi o de estabelecer um índice apropriado para a análise estatística, a 
partir dos depoimentos que as participantes fizeram em sua avaliação do atendimento e de 
seus progressos pessoais. Para tanto três terapeutas, dois homens e uma mulher, com 
experiência clínica variando entre 15 e 20 anos e de diferentes abordagens, participaram como 
juízes, não estando eu incluído entre eles. A escolha de terapeutas de diferentes abordagens 
foi proposital, uma vez que visões teóricas diversas apresentam óticas um pouco diferenciadas 
no tocante ao sucesso da psicoterapia. Sendo assim, contando com avaliadores de diferentes 
posturas, a discussão sobre o assunto poderia ser mais rica e completa, embora a obtenção de 
um consenso fosse mais complicada. 
Cabe também esclarecer porque não me incluí entre os juízes. Isso deveu-se ao fato de que 
meu contato com a clientela podia ter-me induzido a formar uma opinião pessoal a respeito de 
quem apresentava maior ou menor afinidade com as imagens, apesar de não estar ciente, na 
ocasião em que foram realizados estes trabalhos, dos resultados das clientes nos testes sobre o 
assunto. E esta opinião provavelmente apresentaria relações com o desempenho das 
participantes nos referidos testes. Sendo assim, havia o risco de eu, inconscientemente, fazer 
uma avaliação mais favorável das pessoas que julgara apresentarem mais afinidade com as 
imagens, provocando um viés na análise. 

A tarefa dos juízes foi examinar o material e fazer uma ordenação das clientes, desde a que 
pareceu apresentar maior sucesso no tratamento até a que pareceu apresentá-lo em menor 
grau. Essa ordenação foi realizada segundo critérios básicos estabelecidos de comum acordo 
entre eles, eu próprio e uma outra pesquisadora que, por ter experiência em análise qualitativa, 
foi convidada para participar das discussões preliminares. Além disso a avaliação também foi 
norteada por alguns critérios e estratégias individuais de cada avaliador, e envolveu os 
seguintes aspectos e atividades: 

                                                                                                                                                         
mais significativos associados a uma situação não surgem ao formar-se a imagem da própria situação ,mas sim ligados a 
imagens espontâneas subseqüentes. 
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Estratégia de trabalho adotada  

1. Realizei uma primeira reunião com os juízes e a outra pesquisadora, em que, 
primeiramente, apresentei-lhes uma parte do material (uma das fitas a serem avaliadas), e 
depois discutimos o como procederiam para realizarem a avaliação.  

2. Além de estabelecermos alguns dos critérios básicos já na primeira reunião, cada juiz 
levou para sua casa uma das fitas, objetivando fazer uma tentativa preliminar de avaliação. 
Tal foi feito de modo a tomarem um contato mais próximo com a complexidade envolvida 
na tarefa antes de nos reunirmos novamente e concluirmos a definição da estratégia de 
trabalho a ser adotada. Além da fita, o avaliador também levava para casa um roteiro para 
identificação das clientes. Esse roteiro, composto por características de aparência física e 
indumentária da pessoa, bem como, em certos casos, da posição por ela ocupada na sala 
de atendimento, foi necessário uma vez que, em certas fitas de avaliação, não era 
mencionado o nome da participante que prestava seu depoimento. 

3. Só então nos reunimos novamente, dessa vez apenas os juízes e eu, uma semana após a 
primeira reunião. Nessa oportunidade foram trocadas experiências sobre a primeira 
tentativa de avaliação e concluímos a definição dos critérios fundamentais para o 
empreendimento da tarefa. 

Critérios básicos para a avaliação 

1. O material básico considerado deveria ser os relatos das próprias participantes, sendo feita 
uma avaliação da fidedignidade de tais relatos, com base em critérios de congruência com 
outros fatores que também deveriam ser levados em conta, quais sejam: 
• Coerência interna do próprio discurso verbal da participante (presença ou ausência de 

contradições) 
• Os comentários que eu próprio fazia na fita de gravação em resposta ao depoimento da 

pessoa. 
• Comportamento não verbal da pessoa (expressão facial, gesticulação, postura corporal, 

tom de voz, velocidade da fala e outros, se houvesse). 
• Coerência em termos de bom senso (plausibilidade do conteúdo do relato, 

independente de sua congruência em outros aspectos). 

2. Foi elaborada uma escala de quatro pontos para facilitar as avaliações propostas no ítem 
anterior, que foi a seguinte: 
1. Bastante incongruente 
2. Relativamente incongruente 
3. .Razoavelmente congruente 
4. Bastante congruente 

3. Os relatos das participantes deveriam ser complementados pelos que eu também fazia na 
fita a seu respeito, sendo estes considerados como uma fonte secundária de informações. 

4. O elemento fundamental a ser considerado deveria ser a opinião dos juízes a respeito dos 
relatos (e não estritamente a opinião que própria participante ou a minha quanto a seus 
progressos, embora estas devessem ser levada em conta como dados de fundamentação). 

5. Acréscimo de auto-consciência ou consciência do meio circundante, revelado pelos 
depoimentos, deveria ser considerado como ganho pessoal, mesmo que não houvesse 
indicativo de que estivesse associado a mudança comportamental. 

6. Eventuais ganhos que pudessem ser atribuídos a trabalhos psicoterapêuticos paralelos 
deveriam ser, na avaliação, incorporados aos ganhos pessoais, e não excluídos. 
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7. Foram propostas duas possíveis estratégias gerais para a classificação, sendo facultado o 
uso da que parecesse mais cômoda ou conveniente para cada avaliador: 

• Classificar o grupo da primeira fita observada (não havia qualquer recomendação quanto à 
ordem de observação das fitas), da primeira até a última participante, e posteriormente 
intermear as pessoas dos outros grupos a essa classificação. 

• Classificar independentemente todos os grupos e procurar juntar as classificações depois. 

8. Em casos de empates na classificação, foi sugerido que os avaliadores os mantivessem na 
ordenação geral, para depois voltarem a observar as pessoas empatadas e diferenciá-las 
(tanto por critérios mais objetivos como, se necessário, mais intuitivos). 

Critérios individuais dos juízes para a realização do trabalho 

Pedi aos avaliadores que me entregassem, junto com a classificação, um relato de tais 
critérios, sendo esta a base do que exporei abaixo. 

1o Juiz: Em seu caso, atribuiu as primeiras classificações às pessoas que relataram os ganhos 
pessoais mais intensos e cujos relatos foram congruentes com os demais fatores que deveriam 
ser levados em conta, conforme mencionei acima. Os postos seguintes foram atribuídos às 
pessoas que, embora não houvessem relatado grandes progressos, revelaram uma atitude 
crítica acurada, sobre si mesmas e sobre o trabalho, em seus depoimentos. Posteriores a estas, 
foram classificadas as participantes que, além de indicarem apenas um leve aproveitamento, 
não o fizeram de maneira congruente com sua atitude não verbal. Finalmente, as últimas 
classificadas foram aquelas que demonstraram uma postura apática em seus depoimentos. 

2o Juiz: Relatou que, além de considerar as citações de progressos em geral, sua intensidade 
e sua quantidade, avaliou a riqueza de elementos envolvidos nas descrições, o grau de 
envolvimento com a situação revelado pela pessoa e se os depoimentos eram fruto de uma 
iniciativa mais espontânea ou eram mais instigados por mim. Além disso, avaliou 
positivamente demonstrações de interesse quanto à continuidade do trabalho, episódios de 
interação positiva da depoente com outros participantes presentes à sessão que estava sendo 
analisada (principalmente os comentários positivos quanto à participação dos demais) e 
também levou em conta sua própria intuição relativa ao material observado. 

3o Juiz: Disse não ter utilizado outros critérios além dos básicos, elaborados de comum 
acordo, dando particular ênfase à congruência entre o que a pessoa dizia e como o dizia. 

Evidentemente, é preciso ter em vista, ao comparar os critérios pessoais mencionados pelos 
diferentes avaliadores, que seus relatos foram influenciados pela atenção e acuracidade com 
que observaram a si próprios ao realizar a tarefa. Sendo assim, é possível que tenham 
utilizado outros critérios pessoais que não foram explicitados e que, inclusive, tais critérios 
tenham sido, em alguns casos, semelhantes aos colocados pelos outros avaliadores. 

Além disso, os avaliadores declararam ter se baseado também, de fato, em todos os critérios 
fundamentais estabelecidos em conjunto. Uma ressalva deve ser feita relativamente à 
estratégia geral de avaliação (quinto ítem acima), em que havia duas opções: embora não 
houvesse sido combinado de antemão, todos os juízes adotaram uma estratégia mista, ora 
intermeando participantes à classificação de um grupo anteriormente avaliado, ora avaliando 
grupos independentemente e juntando as classificações depois. 

Verificação do grau de concordância entre os juízes 

Feitas as ordenações, os postos atribuídos pelos juízes a cada cliente deveriam ser somados e 
divididos por três para se obter seu posto médio, que seria o índice utilizado na análise 
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estatística. Entretanto, para que tal índice fosse uma medida válida, seria necessário um nível 
mínimo de concordância entre os avaliadores. Tal indicaria que as ordenações por eles 
realizadas não haviam sido idiossincráticas, mas de fato norteadas pelos critérios 
estabelecidos para a realização do trabalho. 
Uma maneira usual de se mensurar esse nível é verificar a correlação entre os resultados dos 
avaliadores, costumando-se aceitar como valor mínimo dessa correlação cerca de de 0,6. 
Assim procedendo-se nesta pesquisa, os juízes foram tomados dois a dois para a obtenção de 
tais correlações. Elas variaram entre 0,29 e 0,36, o que era estatisticamente relevante em 
termos de haver relação entre as avaliações realizadas mas, como acabei de explicar, 
insuficiente em termos do grau de concordância necessário para os propósitos em pauta. 
Dessa forma, o trabalho não teve prosseguimento. 
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TRABALHO VIVENCIAL SOBRE ANSIEDADE AO REALIZAR PROVAS E EXAMES  

Contato inicial para avaliação de características cognitivas e 

emocionais dos participantes 

A presente avaliação será realizada através dos testes que 

compõem esta apostila. Tais testes não visam medir a 

capacidade das pessoas, mas detectar características 

individuais de cada um. Sendo assim, não tenha qualquer 

preocupação em encontrar respostas certas. Porcure, sim, dar 

as respostas que melhor reflitam suas experiências 

individuais. 

Você pode levar o tempo que quiser para responder. Descanse um 

pouco entre as questões, se precisar. Se tiver quaisquer 

dúvidas quanto à realização dos testes, faça um aceno para que 

o avaliador se aproxime. Então converse com ele em voz baixa, 

para não atrapalhar os demais. 

Esclarecimentos sobre os grupos de vivência, ou quaisquer 

outros que não estejam especificamente ligados à realização 

dos testes, serão dados no final desta avaliação.  

Preencha os dados abaixo e, se não tiver dúvidas, pode 

começar. 

 

 

 

Nome:          Idade: 

Curso:      Ano que está cursando: 

Faculdade: 

Endereço:         CEP: 

Fone:     Fone para recados: 

Já participou de algum trabalho de cunho psicológico 

(psicoterapia, vivência, sensibilização, etc.)? 

 

Especifique o tipo de trabalho, quando ocorreu e quanto durou: 
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TESTE 1 

Você  deverá responder a cada item assinalando uma das 

seguintes alternativas de resposta: 

- Nunca.    0 

- Poucas vezes.   1 

- Pouco menos que metade das vezes. 2 

- Metade das vezes.  3 

- Mais que metade das vezes.  4 

- Quase sempre.   5 

- Sempre.    6 

1. Enquanto estou fazendo uma prova importante, fico pensando 

em quanto os outros estudantes são mais inteligentes que eu. 

 0  1  2  3  4  5  6 

2. Se eu fosse fazer um teste de inteligência ficaria muito 

preocupado antes de fazê-lo. 

 0  1  2  3  4  5  6 

3. Se soubesse, antecipadamente, que iria fazer um teste de 

inteligência, poderia sentir-me confiante e relaxado. 

 0  1  2  3 4 5 6 

4. Quando estou fazendo uma prova importante transpiro muito. . 

 0  1  2  3  4  5  6 

5. No decorrer das provas fico pensando em coisas não 

relacionadas com o conteúdo do curso. 

 0  1  2  3  4  5  6 

6. Fico em pânico quando preciso fazer uma prova de surpresa. 

 0  1  2  3  4  5  6 

7. Durante as provas percebo que estou pensando sobre as 

conseqüências se eu fracassar. 

 0  1  2  3  4  5  6 

8. Após provas importantes fico tão tenso que meu estômago 

fica embrulhado. 
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 0  1  2  3  4  5  6 

9. Fico paralisado quando se trata de testes de inteligência e 

provas finais. 

 0  1  2  3  4  5  6 

10. O fato de obter uma boa avaliação numa primeira prova 

parece não aumentar minha confiança na segunda. 

 0  1  2  3  4  5  6 

11. Sinto meu coração batendo muito rápido durante provas 

importantes. 

 0  1  2  3  4  5  6 

12. Após fazer uma prova sinto que meu desempenho poderia ter 

sido melhor. 

 0  1  2  3  4  5  6 

13. Fico deprimido após fazer uma prova. 

 0  1  2  3  4  5  6 

14. Fico apreensivo e agitado antes de fazer uma prova final. 

 0  1  2  3  4  5  6 

15. Quando faço uma prova minhas emoções interferem 

negativamente em meu desempenho. 

 0  1  2  3  4  5  6 

16. No decorrer de uma prova fico tão nervoso que esqueço fatos 

que realmente conheço. 

 0  1  2  3  4  5  6 

17. Sinto-me fracassado quando faço provas importantes. 

 0  1  2  3  4  5  6 

18. Quanto mais eu trabalho, fazendo uma prova ou estudando 

para ela, mais confuso fico. 

 0  1  2  3  4  5  6 

19. Acontece de assim que termina uma prova eu tentar parar de 

me preocupar com ela, mas não consigo. 

 0  1  2  3  4  5  6 

20. Durante as provas me pergunto se chegarei a terminar a 

faculdade. 

 0  1  2  3  4  5  6 

21. Eu preferiria escrever um trabalho que fazer uma prova para 

nota em um curso. 

 0  1  2  3  4  5  6 

22. Gostaria que as provas não me incomodassem tanto. 
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 0  1  2  3  4  5  6 

23. Penso que poderia me sair melhor nas provas se pudesse 

fazêlas sozinho e não me sentisse pressionado por um limite 

de tempo. 

 0  1  2  3  4  5  6 

24. Pensar na nota que tirarei no curso interfere com meu 

estudo e desempenho nas provas. 

 0  1  2  3  4  5  6 

25. Penso que se acabassem com as provas  poderia aprender 

mais.  

 0  1  2  3  4  5  6 

26. Nas provas assumo a seguinte atitude: "Não sei isto,  não  

é agora que devo me preocupar (e passo para a questão 

seguinte)". 

 0  1  2  3  4  5  6 

27. Realmente entendo porque certas pessoas ficam  tão 

transtornadas com provas. 

 0  1  2  3  4  5  6 

28. Pensamentos sobre como estou indo mal interferem com meu 

desempenho nas provas. 

 0  1  2  3  4  5  6 

29. Estudo mais nas provas finais do que o faço durante o ano. 

 0  1  2  3  4  5  6 

30. Mesmo quando estou bem preparado para as provas  fico muito 

ansioso. 

 0  1  2  3  4  5  6 

31. Gosto de comer antes de uma prova. 

 0  1  2  3  4  5  6 

32. Antes de uma prova importante percebo que minhas mãos 

tremem.  

 0  1  2  3  4  5  6 

33. Sinto necessidade de "estudar à ultima hora" para uma 

prova.  

 0  1  2  3  4  5  6 

34. Pego-me pensando que a universidade deveria reconhecer que 

alguns estudantes são mais nervosos que outros durante as 

provas, e que isso influencia seu desempenho. 

 0  1  2  3  4  5  6 
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35. As épocas de provas devem mesmo ser encaradas como 

situações de grande tensão . 

 0  1  2  3  4  5  6 

36. Sinto-me muito apreensivo antes de devolver uma prova. 

 0  1  2  3  4  5  6 

37. Detesto cursos em que o professor tem o hábito de fazer 

perguntas de improviso. 

 0  1  2  3  4  5  6 
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TESTE 2 

Determine em que medida você concorda ou não com as 

afirmativas abaixo assinalando uma das seguintes alternativas  

para cada resposta: 

CP - concorda plenamente; 

C - concorda; 

I - indeciso(a); 

D - discorda; 

DP - discorda plenamente. 

Obs:  Especificamente neste teste é preferível dar  sua  

primeira impressão para cada afirmativa, pois esta costuma ser 

a  resposta mais confiável. 

 

1. Gosto de observar meus sentimentos mais interiores. 

 CP  C  I  D  DP 

2. Meus sonhos são freqüentemente em cores. 

 CP  C  I  D  DP 

3. Gosto de analisar meus próprios sonhos. 

 CP  C  I  D  DP 

4. Percepção extra-sensorial e outras experiências paranormais 

provavelmente não existem realmente. 

 CP  C  I  D  DP 

5. Se penso em uma música, sinto como se realmente a estivesse 

ouvindo. 

 CP  C  I  D  DP 

6. Freqüentemente tenho experiências de "déjà vu" (sentir  que 

alguma coisa já aconteceu enquanto ela está acontecendo). 

 CP  C  I  D  DP 

7. Iria gostar de ler sobre as fantasias de outras pessoas. 

 CP  C I  D  DP 

8. Tenho uma rica vida de fantasia. 

 CP  C  I  D  DP 

9. Quando escuto uma música posso freqüentemente visualizar o 

que ela representa. 

 CP  C  I  D  DP 

10. Não tenho interesse em ouvir pessoas que alegam poder 

prever o futuro. 

 CP  C  I  D  DP 
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11. Sou mais idealista que realista. 

 CP  C  I  D  DP 

12. Já tive sonhos repetitivos pelos menos uma vez em minha 

vida.  

 CP  C  I  D  DP 

13. Pessoas que realmente acreditam em fantasmas são, em alguma 

medida, mentalmente perturbadas. 

 CP  C  I  D  DP 

14. Prefiro planejar a casa dos meus sonhos a realmente 

construí-la. 

 CP  C  I  D  DP 

15. Um perigo  da hipnose é que a pessoa hipnotizada perde sua 

vontade própria. 

 CP  C  I  D  DP 

16. Se eu pensar intensamente sobre uma comida, poderei 

praticamente sentir seu sabor. 

 CP  C  I  D  DP 

17. Os sonhos não têm qualquer significado real; eles são 

pensamentos aleatórios. 

 CP  C  I  D  DP 

18. Penso com freqüência sobre o que deve acontecer com  a 

consciência de uma pessoa depois de sua morte. 

 CP  C  I  D  DP 

19. Creio que os sonhos revelem verdades sobre nós. 

 CP  C  I  D DP 

20. Meus sonhos tendem a ser bastante complexos. 

 CP  C  I  D  DP 

21. Devanear é improdutivo e pode ser até perigoso. 

 CP  C  I  D  DP 

22. Posso recordar vivamente experiências por que passei. 

 CP  C   I  D  DP 

23. Uma idéia que não tenha aplicação prática é inútil. 

 CP  C  I D  DP 

24. Posso acordar de um sonho, voltar a dormir e continuar o 

sonho. 

 CP  C  I  D  DP 
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25. Quanto mais uma pessoa explorar suas motivações melhor será 

sua compreensão de si mesma. 

 CP  C  I  D  DP 

26. Gosto mais de obras (livros, filmes, etc.) de ficção que de 

não ficção. 

 CP  C  I  D  DP 
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TESTE 3 

Os itens deste teste lhe trarão certas imagens à mente. Você 

deverá avaliar a vivacidade de cada imagem através da escala 

de  avaliação,  que  será  repetida ao pé  de  cada  página.  

Por exemplo,  se sua imagem em um determinado item é vaga e  

apagada, você   atribuirá   o  valor  4  a  ela,  assinalando   

o   número correspondente. 

Antes de ir para a página seguinte, familiarize-se  bem com  

as  diferentes  categorias da escala  de  avaliação.  Quando 

estiver fazendo o teste, não mude de página antes de completar 

os itens  da página que você estiver preenchendo, e também não 

volte atrás  para checar ou reavaliar itens que você já tenha 

avaliado. Tente  responder  a cada item sem pensar nas 

respostas  que  você tiver dado aos anteriores. 

ESCALA 

A imagem relacionada a um item pode ser: 

- Perfeitamente clara e tão vívida quanto a experiência real. 1 

- Clara e razoavelmente vívida. 2 

- Moderadamente clara e vívida. 3 

- Vaga e apagada. 4 

- Inexistência de imagem, você apenas está pensando no objeto. 5 
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Imagine  alguma  pessoa que você veja  com  frequência, 

examinando  com cuidado a imagem que lhe vem à mente. 

Classifique então  todos  os  itens abaixo, indicando o  grau  

de  clareza  e vivacidade  com que você os imaginar, de acordo 

com a  escala  de avaliação. 

   Item: 

1. O exato contorno da face, cabeça, ombros e corpo. 

 1  2  3  4  5 

2. Posições características da cabeça, postura do corpo, etc.. 

 1  2  3  4  5 

3. O porte, o comprimento dos passos e outras características 

marcantes do caminhar dessa pessoa. 

  1  2  3  4  5 

4. As diferentes cores de uma roupa, ou tipo de roupa, que ela 

normalmente usa. 

 1  2  3  4  5 

   Imagine  a cena descrita abaixo, examinando com cuidado 

a  imagem  que lhe vem à mente. Então classifique tal  imagem  

de acordo com a escala de avaliação. 

    Item: 

5. O sol se pondo no horizonte. 

 1  2  3  4  5 

ESCALA 

A imagem relacionada a um item pode ser: 

- Perfeitamente clara e tão vívida quanto a experiência real. 1 

- Clara e razoavelmente vívida. 2 

- Moderadamente clara e vívida. 3 

- Vaga e apagada. 4 

- Inexistência de imagem, você apenas está pensando no objeto. 5 
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     Imagine  cada  um  dos seguintes sons,  examinando  

com cuidado  as imagens que lhe vêm à mente. Então classifique  

essas imagens de acordo com a escala de avaliação. 

     Item: 

6. O apito de uma locomotiva. 

 1  2  3  4  5 

7. O ronco de um automóvel. 

 1  2  3  4  5 

8. O latido de um cachorro. 

 1  2  3  4  5 

9. O som do vapor escapando de uma panela de pressão. 

 1  2  3  4  5 

10. O som das palmas num aplauso. 

 1  2  3  4  5 

ESCALA 

A imagem relacionada a um item pode ser: 

- Perfeitamente clara e tão vívida quanto a experiência real. 1 

- Clara e razoavelmente vívida. 2 

- Moderadamente clara e vívida. 3 

- Vaga e apagada. 4 

- Inexistência de imagem, você apenas está pensando no objeto. 5 
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   Imagine  sentir  ou tocar cada uma das  coisas  abaixo, 

examinando  com  cuidado as imagens que lhe vêm  à  mente.  

Então classifique-as de acordo com a escala de avaliação. 

   Item: 

11. Areia. 

 1  2  3  4  5 

12. Tecido. 

 1  2  3  4  5 

13. Pelos de um casaco de pele ou de um animal. 

 1  2  3  4  5 

14. A picada de um alfinete. 

 1  2  3  4  5 

15. O calor de um banho morno. 

 1  2  3  4  5 

ESCALA 

A imagem relacionada a um item pode ser: 

- Perfeitamente clara e tão vívida quanto a experiência real. 1 

- Clara e razoavelmente vívida. 2 

- Moderadamente clara e vívida. 3 

- Vaga e apagada. 4 

- Inexistência de imagem, você apenas está pensando no objeto. 5 
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   Imagine realizar cada um dos seguintes atos, examinando 

cuidadosamente as imagens que você formar em termos de  

sensações nos  braços, pernas, lábios, etc.. Então 

classifique-as de acordo com a escala de avaliação. 

   Item: 

16. Subir escadas correndo. 

 1  2  3  4  5 

17. Saltar uma valeta. 

 1  2  3  4  5 

18. Desenhar um círculo num papel. 

 1  2  3  4  5 

19. Alcançar alguma coisa numa prateleira alta. 

 1  2  3  4  5 

20. Chutar alguma coisa para fora do seu caminho. 

 1  2  3  4  5 

ESCALA 

A imagem relacionada a um item pode ser: 

- Perfeitamente clara e tão vívida quanto a experiência real. 1 

- Clara e razoavelmente vívida. 2 

- Moderadamente clara e vívida. 3 

- Vaga e apagada. 4 

- Inexistência de imagem, você apenas está pensando no objeto. 5 
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   Imagine   saborear  cada  uma  das  seguintes   coisas, 

examinando  com  cuidado  as  imagens  que  lhe  vêm   à   

mente. Classifique-as então de acordo com a escala de 

avaliação. 

   Item: 

21. Sal. 

 1  2  3  4  5 

22. Açúcar. 

 1  2  3  4  5 

23. Suco de laranja. 

 1  2  3  4  5 

24. Chocolate. 

 1  2  3  4  5 

25. Uma de suas comidas favoritas. 

 1  2  3  4  5 

ESCALA 

A imagem relacionada a um item pode ser: 

- Perfeitamente clara e tão vívida quanto a experiência real. 1 

- Clara e razoavelmente vívida. 2 

- Moderadamente clara e vívida. 3 

- Vaga e apagada. 4 

- Inexistência de imagem, você apenas está pensando no objeto. 5 
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   Imagine   cheirar   cada  uma  das  seguintes   coisas, 

examinando  com  cuidado as imagens que lhe vêm  à  mente.  

Então classifique-as de acordo com a escala de avaliação. 

   Item: 

26. Uma sala mal ventilada. 

 1  2  3  4  5 

27. Um bolo ou pão assando no forno. 

 1  2  3  4  5 

28. Um bife. 

 1  2  3  4  5 

29. Tinta fresca. 

 1  2  3  4  5 

30. Flores. 

 1  2  3  4  5 

ESCALA 

A imagem relacionada a um item pode ser: 

- Perfeitamente clara e tão vívida quanto a experiência real. 1 

- Clara e razoavelmente vívida. 2 

- Moderadamente clara e vívida. 3 

- Vaga e apagada. 4 

- Inexistência de imagem, você apenas está pensando no objeto. 5 
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   Imagine  cada  uma das seguintes sensações,  examinando 

com  cuidado as imagens que lhe vêm à mente. Então 

classifique-as de acordo com a escala de avaliação. 

   Item: 

31. Fadiga. 

 1  2  3  4  5 

32. Fome. 

 1  2  3  4  5 

33. Dor de garganta. 

 1  2  3  4  5 

34. Sonolência. 

 1  2  3  4  5 

35. Estar completamente satisfeito após uma grande refeição. 

 1  2  3  4  5 

ESCALA 

A imagem relacionada a um item pode ser: 

- Perfeitamente clara e tão vívida quanto a experiência real. 1 

- Clara e razoavelmente vívida. 2 

- Moderadamente clara e vívida. 3 

- Vaga e apagada. 4 

- Inexistência de imagem, você apenas está pensando no objeto. 5 
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 TESTE 4 
No presente teste as questões se relacionam à capacidade de 

controlar, ou manipular, imagens. Para algumas pessoas essa 

tarefa é difícil e, para outras, é relativamente fácil.  Uma 

pessoa que não conseguia controlar suas imagens com facilidade 

deu o seguinte exemplo: Ela visualizou uma mesa e uma das 

pernas dessa mesa, de repente, começou a quebrar. Ela então 

tentou visualizar uma outra mesa, com as quatro pernas em 

perfeitas condições, mas descobriu que não conseguia. A imagem 

da primeira mesa persistia. Já outra pessoa relatou que, 

quando visualizou a mesa, a imagem era vaga e apagada. Ela 

podia visualizar a mesa por breves momentos, mas era difícil  

manter  a imagem  em  mente,  mesmo  que  fizesse  um  esforço  

deliberado. Experiências  como  essas  são comuns e 

freqüentemente  relatadas quando  as  pessoas tentam controlar 

suas imagens,  muito  embora certas pessoas tenham bastante 

facilidade em fazê-lo. 

Você  deve ler cada item e então, se quiser, fechar  os olhos  

enquanto tenta imaginar a situação descrita. Registre  sua 

resposta,  assinalando as alternativas sim ou não,  presentes  

no final das questões. É importante responder a todos os 

itens. 

 

1. Você é capaz de formar a imagem de um carro parado na rua em 

frente a uma casa? 

 Sim  Não 

2. Você pode enxergar a cor desse carro? 

 Sim  Não 

3. Você pode, agora, vê-lo com uma cor diferente? 

 Sim  Não 

4. E agora você pode ver o mesmo carro de ponta-cabeça? 

 Sim  Não 

5. Você pode ver, agora, o mesmo carro de volta a sua posição 

normal? 

 Sim  Não 

6. Você pode ver esse carro andando por uma estrada? 

 Sim  Não 
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7. Você pode vê-lo subindo um morro muito íngreme? 

 Sim  Não 

8. Pode vê-lo agora no topo do morro? 

 Sim  Não 

9. Pode vê-lo perder o controle e atravessar o muro de uma 

casa? 

 Sim  Não 

10. Pode ver o mesmo carro indo pela estrada com um belo casal 

dentro dele? 

 Sim  Não 

11. Pode ver o carro atravessar uma ponte e cair pela sua 

lateral num riacho que passa debaixo dessa ponte? 

 Sim  Não 

12. Pode ver o carro todo velho e desmantelado num ferro velho? 

 Sim  Não 

13. Agora imagine-se dentro do carro, que está novamente em 

boas condições, andando por uma estrada. Você pode ouvir o 

leve assobio do vento entrando dentro da cabine como se os 

vidros estivessem fechados e, então, imaginar que o barulho 

do vento vai progressivamente aumentando como se um dos 

vidros fosse sendo aberto? 

 Sim  Não 

14. Pode imaginar esse barulho parando de uma vez? 

 Sim  Não 

15. Pode imaginar o vento entrando no carro e  batendo no seu 

rosto de forma que, de início, você sinta apenas um leve 

frescor na pele, mas a sensação de frio vai gradativamente 

aumentando até sua pele ficar gelada? 

 Sim  Não 

16. Pode imaginar que o vento vai progressivamente se tornando 

morno e aquecendo sua pele? 

 Sim  Não 

17. Agora imagine que o carro começa a andar por terreno mais e 

mais acidentado. Você pode, no início, sentir apenas leves 

oscilações,  que  vão-se transformando em solavancos mais 

fortes, até  que você  sente um forte solavanco, como se 

passasse por uma lombada sem reduzir a velocidade? 

 Sim  Não 
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18. Pode sentir agora o carro voltando a rodar sobre um asfalto 

bem liso e macio? 

 Sim  Não 
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AUTO-AVALIAÇÃO 

A presente auto-avaliação destina-se a obter uma medida do 

grau de ansiedade que você sentiu neste processo de avaliação. 

Procure ser o mais preciso  possível em sua resposta. Você 

deverá assinalar o número do item da escala que mais se 

aproximar de seu estado emocional ao realizar os testes. 

Você diria que, durante a realização dos testes anteriores 

você estava: 

0. Completamente tranqüilo, sem nenhum traço de ansiedade. 

1. Razoavelmente tranqüilo, mas com alguns momentos 

passageiros de ansiedade, ou então com uma certa ansiedade 

de fundo que, embora um pouco incômoda, não prejudicou seu 

desempenho. 

2. Moderadamente ansioso, mas com uma ansiedade que, embora 

claramente presente e incômoda, não chegou a prejudicar seu 

desempenho. 

3. Bastante ansioso, com um grau de ansiedade que chegou a 

prejudicar um pouco seu desempenho. 

4. Muito ansioso, com uma ansiedade que prejudicou 

consideravelmente seu desempenho. 

5. À beira do pânico, quase não conseguiu realizar a avaliação 

por causa da ansiedade. 

IMPORTANTE 

Se tiver dúvidas ou precisar de esclarecimentos a respeito de 

qualquer coisa relacionada a nosso trabalho, converse com o(a) 

avaliador(a) quando entregar esta apostila. Ele(a) também 

verificará com você os horários possíveis para sua 

participação em um dos grupos de vivência. 
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APÊNDICE 3 

Folheto de divulgação 
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TRABALHO VIVENCIAL SOBRE ANSIEDADE EM PROVAS 

Muitos estudantes percebem que seu desempenho em provas e exames é prejudicado pelo 
excesso de ansiedade. Para lidar com esse problema, estão sendo montados grupos de 
vivência, com estudantes das áreas de humanas e biológicas, no Departamento de Psicologia 
Clínica do Instituto de Psicologia da USP. O trabalho compreenderá 11 encontros de duas 
horas, um por semana. 
Não se trata de psicoterapia em grupo. A vivência pretende focalizar mais especificamente as 
experiências relacionadas à ansiedade nas provas e exames. O trabalho consiste em exercícios 
de exploração cognitiva e emocional, trocas de experiências e orientações visando a 
diminuição dessa ansiedade e a obtenção de um maior controle sobre ela. 
Para conhecer melhor esta proposta e, eventualmente, participar de um dos grupos, preencha 
os dados abaixo, com sua disponibilidade de horário para o 1º semestre.  Destaque a parte do 
papel com seus dados e a devolva para que seja realizado um contato telefônico posterior com 
você. 
 
MAIORES INFORMAÇÕES: Jaqueline (horário comercial) - fone 571 70 19 

PSICÓLOGO RESPONSÁVEL: Nicolau Tadeu Arcaro - CRP 13.660 
 
 
 
 
Nome:        Idade:  Sexo:  
Curso:    Ano que está cursando:  Faculdade: 
Endereço:         CEP: 
Fone     Fone para recados: 
Assinale os dias da semana em que terá os seguintes horários disponíveis: 
14 às 16h: 2ªf. 3ªf. 4ªf. 5ªf. 6ªf. 
15 às 17h: 2ªf. 3ªf. 4ªf. 5ªf. 6ªf. 
16 às 18h: 2ªf. 3ªf. 4ªf. 5ªf. 6ªf. 
17 às 19h: 2ªf. 3ªf. 4ªf. 5ªf. 6ªf. 
18 às 20h: 2ªf. 3ªf. 4ªf. 5ªf. 6ªf. 
19 às 21h: 2ªf. 3ªf. 4ªf. 5ªf. 6ªf. 
20 às 22h: 2ªf. 3ªf. 4ªf. 5ªf. 6ªf. 
 


