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RESUMO 

Diante do contexto acadêmico na contemporaneidade, inúmeros confrontos se tornam 
desafios a serem superados em um meio educacional de transformação. A preocupação 
para com os alunos da universidade é um ponto que merece atenção, uma vez que, dentre 
os diversos fatores presentes, um dos que mais preocupa é a ansiedade com os alunos na 
graduação.Com isso, o presente artigo tem como objetivo investigar quais motivos ligados 
ao período acadêmico podem influenciar na constituição da ansiedade, e como ela pode 
provocar este bloqueio emocional e educacional nos alunos do curso de Letras/Português, 
da cidade de Patu- RN, visto que, procuramos compreender se, de fato, a ansiedade está 
apresentada como uma dificuldade na formação dos alunos. Para tanto, o trabalho con
em uma pesquisa bibliográfica quanti
direcionado aos alunos supracitados como veículo de análise, tendo como aporte teórico a 
psicologia da Gestalt, e alguns aspectos relacionados à psicologia 
de ansiedade apresentados por Marques e Borba (2016) e Freeman e Freeman (2015), 
assim como, investigar de que maneira a TAG (Transtorno de Ansiedade Generalizada) 
pode ser analisada frente aos estudos da psicologia cognitivo compo
estima-se em ter uma preocupação mais precisa e que possa fazer com que, tanto os 
professores quanto os próprios alunos repensem de forma coletiva, de modo a apontar 
possíveis soluções cabíveis que contribuam no seu processo de 
contribuir para que os alunos possam ter possíveis recursos favoráveis ao seu controle 
emocional e psicológico. A proposta de pesquisa atenta
que podem já carregar consigo sintomas relacionados à ansied
antes da universidade ou que adquiram no próprio convívio acadêmico, e com isso, trazer 
possíveis soluções que, em praxe, os estimulem a amenizar tal distúrbio e alcançar 
melhores resultados mediante a graduação. 
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Diante do contexto acadêmico na contemporaneidade, inúmeros confrontos se tornam 
desafios a serem superados em um meio educacional de transformação. A preocupação 
para com os alunos da universidade é um ponto que merece atenção, uma vez que, dentre 

rsos fatores presentes, um dos que mais preocupa é a ansiedade com os alunos na 
graduação.Com isso, o presente artigo tem como objetivo investigar quais motivos ligados 
ao período acadêmico podem influenciar na constituição da ansiedade, e como ela pode 

ovocar este bloqueio emocional e educacional nos alunos do curso de Letras/Português, 
RN, visto que, procuramos compreender se, de fato, a ansiedade está 

apresentada como uma dificuldade na formação dos alunos. Para tanto, o trabalho con
em uma pesquisa bibliográfica quanti-qualitativa, na qual utilizaremos um questionário online 
direcionado aos alunos supracitados como veículo de análise, tendo como aporte teórico a 
psicologia da Gestalt, e alguns aspectos relacionados à psicologia no que tange ao conceito 
de ansiedade apresentados por Marques e Borba (2016) e Freeman e Freeman (2015), 
assim como, investigar de que maneira a TAG (Transtorno de Ansiedade Generalizada) 
pode ser analisada frente aos estudos da psicologia cognitivo comportamental. Além disso, 

se em ter uma preocupação mais precisa e que possa fazer com que, tanto os 
professores quanto os próprios alunos repensem de forma coletiva, de modo a apontar 
possíveis soluções cabíveis que contribuam no seu processo de práxis docente, e buscar 
contribuir para que os alunos possam ter possíveis recursos favoráveis ao seu controle 
emocional e psicológico. A proposta de pesquisa atenta-se aos alunos acadêmicos, uma vez 
que podem já carregar consigo sintomas relacionados à ansiedade durante a sua formação 
antes da universidade ou que adquiram no próprio convívio acadêmico, e com isso, trazer 
possíveis soluções que, em praxe, os estimulem a amenizar tal distúrbio e alcançar 
melhores resultados mediante a graduação.  
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Diante do contexto acadêmico na contemporaneidade, inúmeros confrontos se tornam 
desafios a serem superados em um meio educacional de transformação. A preocupação 
para com os alunos da universidade é um ponto que merece atenção, uma vez que, dentre 

rsos fatores presentes, um dos que mais preocupa é a ansiedade com os alunos na 
graduação.Com isso, o presente artigo tem como objetivo investigar quais motivos ligados 
ao período acadêmico podem influenciar na constituição da ansiedade, e como ela pode 

ovocar este bloqueio emocional e educacional nos alunos do curso de Letras/Português, 
RN, visto que, procuramos compreender se, de fato, a ansiedade está 

apresentada como uma dificuldade na formação dos alunos. Para tanto, o trabalho consiste 
qualitativa, na qual utilizaremos um questionário online 

direcionado aos alunos supracitados como veículo de análise, tendo como aporte teórico a 
no que tange ao conceito 

de ansiedade apresentados por Marques e Borba (2016) e Freeman e Freeman (2015), 
assim como, investigar de que maneira a TAG (Transtorno de Ansiedade Generalizada) 

rtamental. Além disso, 
se em ter uma preocupação mais precisa e que possa fazer com que, tanto os 

professores quanto os próprios alunos repensem de forma coletiva, de modo a apontar 
docente, e buscar 

contribuir para que os alunos possam ter possíveis recursos favoráveis ao seu controle 
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antes da universidade ou que adquiram no próprio convívio acadêmico, e com isso, trazer 
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