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ESTRESSE E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO EM ALUNOS DE CURSOS
DE FORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO

Cintia Maria de Paula Morales dos Santos1

RESUMO

O estresse é um assunto atual e de interesse geral. Pode causar impacto na saúde dos alunos dos
cursos de formação do Exército Brasileiro e, consequentemente, nos seus desempenhos quanto ao
cumprimento das missões. O estresse é uma doença de adaptação ao meio, em que o indivíduo, em
função das estimulações e agressões externas, acaba produzindo uma escala progressiva na defesa
de seu organismo. Para superar o estresse, são necessárias estratégias de enfrentamento ou coping,
que  são  as  tentativas  de  enfrentamento  e  de  resistência  em  relação  a  esses  acontecimentos
desestabilizadores.  O indivíduo poderá reagir  de forma mais ou menos eficaz em função de seu
ambiente,  de  seu  meio  social,  de  sua  história  e  de  seus  recursos  pessoais.  Com  base  nessa
problemática, foram inventariados os eventos estressores e as estratégias de enfrentamento, com
base em pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: Estresse. Alunos. Cursos. Exército Brasileiro. Estratégias. 

ABSTRACT

Stress is a current topic of general  interest.  It  can have an impact on student’s health in training
courses of the Brazilian Army and, consequently, on their performances regarding the accomplishment
of the missions. Stress is a disease of adaptation to the environment, in which the individual, due to
external stimulations and aggressions, produces a progressive scale in the defense of his organism.
To overcome stress, coping strategies are needed, which are attempts at coping with and resisting
these  destabilizing  events.  The  individual  can  react  more  or  less  effectively  in  function  of  his
environment,  his  social  environment,  his  history  and  his  personal  resources.  Based  on  such
problematic, stress events and coping strategies were inventoried,  based on bibliographic research.

Keywords: Stress. Students.  Courses. Brazilian Army. Strategies.

1  Capitão QCO Psicologia  da turma de 2009.  Especialista  em Aplicações Complementares às
Ciências Militares pela EsAEx em 2009.
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ESTRESSE E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO EM ALUNOS
DE CURSOS DE FORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO

1. INTRODUÇÃO

O ingresso no Ensino Militar  implica  várias  mudanças.  Todos terão de se

deparar com a socialização ao novo contexto de ensino, além de passar,  muitas

vezes, pelo abandono dos laços familiares e do ciclo de amigos. O Ensino Militar,

diferente  das  universidades  civis,  denota  especificidades  devido  à  estrutura

hierárquica  e  organizacional,  às  suas  regras  e  normas  ao  nível  institucional,  ao

regime de internato, ao cumprimento de horários, às formaturas, ao tempo de estudo

e  principalmente  devido  ao  peso  das  tradições  e  simbologias  existentes  na

instituição.  Desse  modo,  pode-se  considerar  o  contexto  acadêmico  militar  como

propiciador de sofrimento, o qual pode ser observado por meio de níveis elevados

de ansiedade, depressão e estresse. Ademais, a vida militar envolve a separação da

família,  do  grupo  de  iguais,  a  restrição  da  liberdade,  a  perda  de  privilégios,  a

diminuição e a alteração das condições físicas (MARTINS, 2005). 

Os estudantes, ao ingressarem nas Escolas Militares, possuem necessidade

de  adaptação  ao  novo  ambiente  que  exige  exploração  e  construção  de  novas

relações,  demandando  mudanças  e  adaptações  de  cunho  social  e,  também,

psicológica  (SOARES,  2012).  Tendo  em vista  o  Burnout como  uma  experiência

subjetiva que gera sentimentos e atitudes negativas no relacionamento do indivíduo

com o seu estudo, influenciando, assim, o seu desempenho acadêmico e trazendo

consequências  tanto  para  o  indivíduo  como  para  a  instituição  (TAMAYO  &

TRÓCCOLI,  2002),  faz-se  de  extrema  importância  conhecer  sua  presença  nos

estudantes do contexto militar,  a fim de que possam ser realizadas intervenções

tanto no intuito de prevenção, bem como, de ações, visando uma melhor qualidade

de vida acadêmica e, posteriormente, profissional. 

Faz-se mister ressaltar que o estresse é uma doença de adaptação ao meio,

em que  o  indivíduo,  em função  das  estimulações  e  agressões  externas,  acaba

produzindo  uma  escala  progressiva  na  defesa  de  seu  organismo.  No  início,

caracteriza-se por um aumento do alerta geral, estimulando o sistema vegetativo e o

cérebro a se defenderem (LIPP, 2007).
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Para  superar  o  estresse,  existem  as  estratégias  de  enfrentamento  (ou

coping),  que  serão  inventariadas  no  presente  trabalho,  por  meio  de  pesquisa

bibliográfica, bem  como  os  principais  eventos  estressores  que  influenciam  o

processo de socialização e ingresso à profissão militar.

Com base em toda essa problemática,  e  a fim de ao menos minimizar  o

estresse,  foram  propostas  boas  práticas  e  recomendações  para  os  gestores

escolares e agentes do ensino, num contexto da educação por competências.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Estresse e eventos estressores

Conforme LIPP (2003),  no século XIX, eventos emocionalmente relevantes

passaram a ser associados a doenças físicas e mentais,  sem maior atenção da

ciência. Já no início do século XX, o médico inglês William Osler relacionou o termo

“stress” (eventos estressantes) com trabalho excessivo e o termo “strain” (reação do

organismo ao stress)  com preocupação e,  em 1910,  sugeriu  que  o  excesso de

trabalho e de preocupação estivesse associado a doenças coronárias.

Como  afirmado  alhures,  estresse  é  uma  doença  de  adaptação  ao  meio.

Todavia, segundo Ardem (2003), o estresse pode ser até benéfico no desempenho,

pois estimula a atenção nas tarefas e a prontidão para a realização das atividades.

De acordo com LIPP (2007, p. 12):

Em geral,  o corpo funciona em sintonia,  mas quando o estresse ocorre,
esse  equilíbrio,  chamado  homeostase,  é  quebrado  e  não  há  mais
entrosamento entre os vários órgãos do corpo. Cada um trabalha em um
compasso diferente devido ao fato de que alguns órgãos precisam trabalhar
mais e outros menos, para poderem lidar com o problema.

Nossa natureza busca o equilíbrio por um impulso natural e, quando este não

acontece, o organismo faz um esforço extra para restabelecer o equilíbrio anterior. É

esse esforço que vem a ser a resposta adaptativa do ser humano, que às vezes

exige  um  considerável  desgaste  e  a  utilização  de  reservas  de  energia  física  e

mental.

Quando  esse  esforço  atinge  o  limite  que  o  indivíduo  poderia  suportar  e

quando os estímulos estressantes são contínuos e de longa duração, este estado
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pode se transformar em doença de maior gravidade (LIPP (2007).

Assim, se o agente do estresse for muito  potente e/ou prolongado, poderá

haver, como consequência, doença ou maior predisposição ao desenvolvimento de

doenças, em razão das reações no organismo (LIMONGI-FRANÇA; RODRIGUES,

2002).

Nesse contexto,  o Ensino Militar  denota especificidades devido à estrutura

hierárquica  e  organizacional,  às  suas  regras  e  normas  ao  nível  institucional,  ao

regime de internato, ao cumprimento de horários, às formaturas, ao tempo de estudo

e  principalmente  devido  ao  peso  das  tradições  e  simbologias  existentes  na

instituição.  Desse  modo,  pode-se  considerar  o  meio  acadêmico  militar  como

propiciador de sofrimento, o qual pode ser observado por meio de níveis elevados

de  ansiedade,  depressão e  estresse (GIARETTA,  2016).  Ademais,  a  vida  militar

envolve a separação da família, do grupo de iguais, a restrição da liberdade, a perda

de privilégios, a diminuição e a alteração das condições físicas (MARTINS, 2005).

Assim, as características psicológicas dos alunos dos Cursos de Formação do

Exército podem influenciar o surgimento do estado de estresse. Fatores internos,

que são as disposições mentais e as posturas, podem levar as pessoas a reagirem

mais ou menos intensamente aos fatores externos. Caso os alunos consigam atingir

essas posturas internas positivas ao longo de sua vida, possivelmente irão reagir

melhor aos fatores externos que possam ocorrer durante o curso. .

Arden (2003, p. 17) afirma que:

O  estresse  pode  ser  medido  por  fora,  isto  é,  por  fatores  externos  e
desagradáveis. Já os fatores internos são os mais decisivos e são estes que
mostram  que  dois  indivíduos  sujeitos  ao  mesmo  fator  externo  podem
evidenciar reações distintas, com o desencadeamento ou não de um estado
de estresse.

2.1.1 Como o estresse atua no corpo

De acordo com Friedman (2009, p. 21):

Estresse  é  um desgaste  geral  do  organismo  ocasionado  por  alterações
psicofisiológicas diante de situações que despertem emoções, tanto boas
quanto más, que exijam mudanças. Essas situações constituem fontes de
estresse chamadas estressores e podem ter causas internas (geradas no
próprio  indivíduo,  criadas  e  relacionadas  ao  tipo  de  personalidade)  e
externas (eventos que ocorrem na vida da pessoa, podendo ser agradáveis
ou desagradáveis.
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Já para Arden (2003), o estresse é um processo e não uma reação única,

pois, quando o sujeito se depara com um estressor, instala-se um longo processo

bioquímico  que  se  manifesta  comumente  com  o  aparecimento  de  taquicardia,

sudorese excessiva, tensão muscular, boca seca e sensação de estar alerta.

Em uma fase mais adiantada do processo de estresse, as manifestações dos

sintomas, de acordo com a predisposição genética do indivíduo, são potencializadas

pelo  enfraquecimento  adquirido  durante  a  vida,  em decorrência  de  acidentes  ou

doenças (Arden, 2003).

É importante frisar que, apesar dos efeitos nocivos, o estresse, em certo grau,

é necessário e pode ser benéfico ao organismo, pois propicia melhor desempenho

das funções orgânicas e psíquicas, como o crescimento e a criatividade. Eliminar

totalmente o estresse não é possível nem desejável, pois sua ausência faria com

que o indivíduo não dispusesse de energia para enfrentar situações novas.

2.1.2 Tolerância ao estresse

De acordo com LIPP (2007, p. 12), “os cientistas têm dificuldade em definir o

estresse, pois se trata de um fenômeno subjetivo, que difere para cada indivíduo e

todos reagimos ao estresse de forma diferente”.

O estresse é uma necessidade evolutiva que nos obriga a reagir, responder e

mudar, sendo que essas ações talvez não fossem tomadas se não enfrentássemos

uma situação estressante.  O estresse  torna-se  problemático  quando  não é  bem

administrado.

Há  pessoas  que  têm  em  suas  vidas  uma  fonte  de  estresse  grande  e

permanente,  como  uma  ocupação  complicada  que  constantemente  afeta  seu

equilíbrio interior. Nesses casos, o processo de estresse se constitui em um ciclo de

altos e baixos, em que a pessoa consegue com esforço restabelecer o equilíbrio,

este é quebrado novamente e, mais uma vez, restabelecido temporariamente. Isso

pode se prolongar por anos, até que um dia sua energia adaptativa se esgota e, não

tendo mais como resistir, ela começa a adoecer (LIPP (2007).

Para outras pessoas o fim da resistência é mais rápido, podendo levar alguns

dias. Quando não se consegue mais lidar com a tensão emocional,  o corpo e a

mente dão sinais visíveis de cansaço. A memória começa a falhar, coisas pequenas
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e  corriqueiras  são  esquecidas  como  se  nunca  tivessem  acontecido.  Não  se

consegue lembrar de fatos, nomes ou tarefas, mesmo as mais simples.

2.1.3 Saúde mental no trabalho

Pode-se  compreender  a  grande  relevância  que  as  pesquisas  têm tido  no

campo de saúde mental do trabalhador. Todavia, é imprescindível sublinhar o fato de

que  os  profissionais  militares  ainda  são  uma  categoria  pouco  pesquisada.  

Sabendo que há especificidades no exercício  laboral  do militar,  tais  como

aptidão física e mental, constante prontidão, alto nível de estresse e contato com as

situações  de  vulnerabilidade,  risco  e  emergência,  considera-se  essa  profissão

sujeita a vários determinantes que afetam sua própria saúde.

A Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS)  sugere  maior  cuidado  com  os

recursos humanos das organizações de trabalho, porque deles depende a eficiência

e  a  eficácia  do  sistema.  A OMS  realça  que  são  as  pessoas  que  desenvolvem

conhecimentos,  habilidades  e  motivação  para  o  trabalho.  Prossegue,  ainda,

apontando para o fato de que as condições de trabalho do profissional influenciam

em  sua  qualidade  de  vida,  bem  como  a  qualidade  dos  serviços  prestados

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 200; MAYER, 2006). 

Além disso, há algumas consequências para a própria sociedade, tais como,

o absenteísmo, acidentes de trabalho e riscos laborais de origem psicossocial (por

exemplo,  estresse  e  Síndrome  de  Burnout),  que  se  encontra  em  destaque  e,

portanto,  têm  se  constituído  em crescente  preocupação  para  os  profissionais  e

pesquisadores das áreas da saúde e do trabalho (MAYER, 2006). 

2.1.4 Síndrome de Burnout

O trabalho consiste em uma atividade que pode ocupar grande parcela do

tempo de cada sujeito  e  do seu convívio  em sociedade;  porém, o trabalho nem

sempre possibilita realização profissional. Pode, ao invés disso, causar problemas.

Problemas  esses  que  podem  se  caracterizar  desde  uma  insatisfação  com  a

atividade executada até exaustão física ou emocional.  Na Síndrome de  Burnout,

uma  das  principais  manifestações  é  o  denominado  esgotamento  emocional  ou
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exaustão, além da redução da realização pessoal no trabalho e despersonalização

do outro (CARVALHO E MAGALHÃES, 2013). 

A Síndrome de  Burnout ou  Síndrome do Esgotamento  Profissional  é  uma

manifestação psíquica de sofrimento, descrita em 1974 por Freudenberger, médico

americano. O termo Burnout significa desgaste emocional; esse desgaste relaciona-

se  tanto  com  os  aspectos  físicos  quanto  com  os  emocionais  do  indivíduo.

Traduzindo do inglês, Burn quer dizer queima e out, exterior (HARROUCHE, 2015).

O Burnout consiste em uma experiência subjetiva geradora de sentimentos e

atitudes  negativas  no  relacionamento  do  sujeito  com  o  seu  trabalho,  como  por

exemplo,  insatisfação,  desgaste,  perda do comprometimento.  O  Burnout tende a

influenciar o desempenho acadêmico, podendo trazer consequências indesejáveis

para  a  organização  e  para  o  próprio  indivíduo,  tais  como,  absentismo  e  baixa

produtividade (TAMAYO & TRÓCCOLI, 2002). 

As primeiras pesquisas sobre a Síndrome de  Burnout  são resultado de um

trabalho sobre o estudo das emoções e maneiras de lidar com elas, desenvolvido

com profissionais que, pela natureza de seu trabalho, necessitavam manter contato

direto  com outras  pessoas  (trabalhadores  da  área  da  saúde,  serviços  sociais  e

educação),  uma  vez  que  se  percebia  a  manifestação  de  estresse  emocional  e

sintomas físicos por parte de tais profissionais (CORDES & DOUGHERTY, 1993;

MASLACH, SCHAUFELI, & LEITER, 2001). Somente a partir de 1976 os estudos

sobre  Burnout  adquiriram um caráter  científico,  uma  vez  que  foram construídos

modelos  teóricos  e  instrumentos  capazes  de  registrar  e  compreender  este

sentimento  crônico  de desânimo,  apatia  e  despersonalização.  Christina  Maslach,

psicóloga social, foi quem entendeu primeiramente, em estudos com profissionais de

serviços sociais e de saúde, que as pessoas com  Burnout  apresentavam atitudes

negativas  e  de  distanciamento  pessoal.  Christina  Maslach,  Ayala  Pines  e  Cary

Cherniss  foram  os  estudiosos  que  popularizaram  o  conceito  de  Burnout  e  o

legitimaram como uma importante questão social (Farber, 1991). 

Na  década  de  oitenta,  as  investigações  sobre  a  Síndrome  de  Burnout

aconteceram  nos  Estados  Unidos  e,  posteriormente,  o  conceito  começou  a  ser

investigado no Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, Israel, Itália, Espanha, Suécia

e Polônia. Em cada país, se adotou e se aplicou o instrumento criado nos Estados
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Unidos,  especialmente  o  Maslach  Burnout  Inventory,  de  Maslach  e  Jackson

(MASLACH & SCHAUFELI, 1993). 

A definição mais aceita atualmente sobre a Síndrome de Burnout fundamenta-

se na perspectiva social-psicológica. Essa perspectiva considera a síndrome como

uma reação à tensão emocional crônica causada por se lidar excessivamente com

pessoas. São três dimensões relacionadas, mas independentes. A primeira delas é a

de  exaustão  emocional,  caracterizada  pela  falta  ou  carência  de  energia  e

entusiasmo  e  sentimento  de  esgotamento  de  recursos.  Outra  dimensão  é  a  de

despersonalização,  situação  em  que  o  profissional  passa  a  tratar  os  clientes,

colegas e a organização como objetos. Os trabalhadores podem desenvolver uma

insensibilidade emocional. A terceira dimensão consiste em uma baixa realização

pessoal no trabalho, definida como uma tendência de o trabalhador autoavaliar-se

de forma negativa. As pessoas sentem-se infelizes e insatisfeitas com seu próprio

desenvolvimento profissional. (MASLACH & JACKSON, 1981; MASLACH & LEITER,

1997; MASLACH & GOLBERG, 1998). 

2.2 ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO (COPING)

Diariamente os indivíduos enfrentam situações problemáticas que variam de

intensidade:  o  falecimento  de  um  ente  querido,  a  perda  do  emprego  ou  as

preocupações cotidianas como o trânsito, ou outros problemas menores que, devido

a sua multiplicidade e repetição, podem se tornar estressantes. Conforme Pizzato

(2007),  estas  situações  podem  ser  reais  ou  imaginárias  e  o  indivíduo  tende  a

responder a elas, enfrentando-as ou adaptando-se às mesmas, sendo necessária

uma estruturação e reestruturação. 

As  estratégias  de  enfrentamento  ou  coping são  as  tentativas  de

enfrentamento  e  de  resistência  em  relação  a  esses  acontecimentos

desestabilizadores (PIZZATO, 2007). O indivíduo poderá reagir de forma mais ou

menos eficaz em função de seu ambiente, de seu meio social, de sua história e de

seus recursos pessoais. 

Segundo Antoniazzi  et  al.  (1998)  esses esforços para lidar  com situações

estressantes, crônicas ou agudas, têm sido estudados pela psicologia social, pela

psicologia clínica e pela psicologia da personalidade, com forte vínculo nos estudos



13

das diferenças individuais. 

O termo “coping” passou a ser utilizado na psicologia recentemente, porém

sua origem etimológica remonta do verbo francês “couper”, que por sua vez deriva

do  substantivo  “coup”  que  significa  “golpe”.  No  século  X,  o  termo  “cope”  foi

incorporado ao vocabulário  anglo-saxão,  cuja  expressão “to  cope with”  pode ser

traduzida  como  fazer  face,  enfrentar,  gerenciar  com  sucesso,  encarregar-se  de

(PIZZATO, 2007).

Em  princípio,  as  estratégias  de  coping  psicológico  são  relacionadas  à

descrição psicanalítica dos mecanismos de adaptação e defesa que são dirigidos

inicialmente ao enfrentamento do estresse por meio de comportamentos instintivos,

afetivos, impulsivos e conflitos intrapsíquicos. Por  meio  desta  perspectiva,

consideram-se  os  mecanismos  de  defesa  como  manifestações  primárias,

automáticas e rígidas, no intuito de regulação das emoções negativas e na redução

da ansiedade (MENDONÇA; COSTA NETO, 2008). 

Nos anos de 1940, segundo Pizzato (2007), surge a teoria que, influenciada

pela psicologia do ego americana, define o enfrentamento como mecanismos de

defesa ou de autodefesa associados ao funcionamento do ego. Para esses teóricos,

quando a ansiedade atinge níveis muito altos, o ego utiliza mecanismos de defesa

que  distorcem ou  bloqueiam os  impulsos  do  mesmo  e  causam sentimentos  de

desconforto,  de  culpa  e  de  vergonha,  sentimentos  estes,  que  normalmente

acompanham o sentimento de ansiedade (FONAGY; TARGET, 2003 apud PIZZATO,

2007).

Conforme Paulhan e Bourgeois (1995 apud PIZZATO, 2007), pesquisadores

como  Menninger,  Meissner,  Valente  e  Haan  não  estavam  satisfeitos  com  a

explicação meramente psicanalítica de enfrentamento (coping)  e elaboraram uma

categorização  hierárquica  dos  mecanismos  de  defesa.  Segundo  eles,  os

mecanismos de defesa na perspectiva psicanalítica seriam mecanismos de defesa

intrapsíquicos, enquanto que as estruturas denominadas por eles de aptidões ao

enfrentamento (coping) ou “coping skills” seriam técnicas adquiridas que permitiriam

ao indivíduo enfrentar voluntariamente a ansiedade. 

Segundo Pizzato (2007, p. 144) “esta conceitualização marca um momento de

ruptura: pela primeira vez o  coping assume um caráter de defesa voluntária”. As
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aptidões de enfrentamento (coping) são definidas como comportamentos voluntários

em maior ou menor grau, enquanto os mecanismos de defesa são inconscientes e

involuntários; dessa forma, o conceito de enfrentamento evoluiu, passando a ser não

apenas mecanismo de defesa inconsciente, mas também evocando a consciência e

a cognição, porém ainda o reduzindo a um tipo de defesa, sobretudo inconsciente,

que tem por único objetivo minimizar a tensão e restaurar o equilíbrio, sem pensar

na resolução do problema. Para Paulhan e Bourgeois (1995 apud PIZZATO, 2007), o

enfrentamento  consiste  exatamente  na  regulação  emocional  e  na  resolução  do

problema.

Posteriormente, também baseada na abordagem psicanalítica da psicologia

do ego, surge o modelo de enfrentamento como traços e estilos de personalidade,

em que o enfrentamento é compreendido como uma predisposição estável (traço de

personalidade)  que  permite  ao  indivíduo  responder  aos  acontecimentos

estressantes,  fazendo face às situações ou recuando diante delas,  considerando

características estáveis de personalidade como, repressão-sensibilidade, o fatalismo

ou a resistência, entre outras (PIZZATO, 2007). Este modelo foi bastante criticado,

pois os indivíduos não possuem uma constância e estabilidade de reações diante de

variadas situações e, segundo Sordes-Ader e Tap (1997 apud PIZZATO, 2007), os

esforços  de  enfrentamento  (coping)  são  mais  variáveis  que  estáveis,  pois  são

fortemente influenciados pelo contexto situacional. 

Segundo  Pizzato  (2007),  o  atual  conceito  de  enfrentamento  (coping)  está

fundamentado em duas teorias: 

1. Derivada da tradição biológica e da experimentação animal com origem da

perspectiva  darwiniana,  referindo-se apenas a reações comportamentais  frente  a

uma ameaça vital, a fim de reduzir a excitação provocada pela emoção.

2. Derivada da tradição psicanalítica e da psicologia do ego americana, sendo

que o enfrentamento é definido como mecanismo de defesa ou de autodefesa, e os

mecanismos de defesa são associados ao funcionamento do ego e asseguram uma

função de defesa, a fim de conservar a estabilidade dos indivíduos.

Para  Lazarus  e  Folkman  (1984)  as  estratégias  de  enfrentamento  são

abordadas como um processo transacional fundamentado na avaliação cognitiva do

acontecimento e no controle de estresse (CHAMON et al., 2008). Conforme Kohn
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(1996 apud PIZZATO, 2007), neste modelo a percepção do estresse não depende

apenas do acontecimento ou do indivíduo isoladamente, mas da interação entre o

indivíduo  e  o  ambiente,  e  o  que  estressa  o  indivíduo  não  é  somente  um

acontecimento, mas a soma dos acontecimentos ou preocupações do dia-a-dia com

os quais o indivíduo é confrontado. 

Para  Chamon  (2006),  embora  não  seja  consensual,  é  predominante  em

grande  parte  dos  estudos  a  classificação  do  enfrentamento  em duas  categorias

maiores, conforme a seguir:

1. Estilos de enfrentamento: são maneiras estáveis, inconscientes, habituais

ou tendências mais ou menos elevadas de fazer face ao estresse. Estão associados

às características de personalidade ou aos resultados do enfrentamento. 

2. Estratégias de enfrentamento: fazem referência a atividades cognitivas e a

ações ou comportamentos adotados durante um episódio específico de estresse.

Estão associadas à emoção ou ao problema.

No  processo  de  escolha  entre  estilo  ou  estratégia  de  enfrentamento  é

utilizado  o  conceito  de  avaliação  cognitiva,  pois  considera-se  que,  quando  uma

situação é avaliada como controlável e passível de alteração pelo indivíduo, esta

situação gera emoções de ação e de enfrentamento direto; quando uma situação é

avaliada como incontrolável e não passível de alteração, são geradas emoções de

depressão,  de  ansiedade  ou  de  inibição  (REICHERTS;  PERREZ,  1992  apud

PIZZATO, 2007).

Enfrentamento  é  considerado  como  um  mediador  entre  o  estressor  e  o

resultado deste estressor,  contudo, conforme Antoniazzi et  al.  (1998),  existe uma

relação intrínseca entre  as  estratégias  de enfrentamento  e seus resultados,  que

causa confusão quanto à definição de tentativas ou recursos de enfrentamento e

resultados de enfrentamento.

Dessa forma, o enfrentamento deve ser entendido como um episódio, em que

existe  uma  separação  entre  três  aspectos  importantes:  uma  resposta  de

enfrentamento, um objetivo subjacente a essa resposta e um resultado, sendo que a

resposta de enfrentamento deve ser diferenciada da resposta de estresse, que é

considerada como qualquer resposta envolvendo uma reação comportamental  ou

emocional espontânea, não intencional e sem finalidade específica (ANTONIAZZI et
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al., 1998). 

Assim,  a  resposta  de  enfrentamento  é  considerada uma ação intencional,

física ou mental, que tem início em resposta a um estressor percebido, e é dirigida

para circunstâncias externas ou estados internos. O objetivo do enfrentamento é a

intenção de uma resposta de enfrentamento, normalmente orientada para a redução

do estresse.

Essa pesquisa é norteada pelo modelo transacional em que o enfrentamento

assume um caráter dinâmico, cognitivo e consciente de avaliações e reavaliações

contínuas  das  relações  entre  indivíduo  e  seu  ambiente.  Neste  modelo  qualquer

mudança na relação entre o indivíduo e seu ambiente provocará uma reavaliação

dos acontecimentos, do seu significado e do que pode ser feito. 

A interação do indivíduo com o ambiente é influenciada por dois mecanismos

mediadores, a avaliação cognitiva e o enfrentamento. Dessa forma, o processo de

reavaliação  influencia  os  esforços  de  enfrentamento  subsequentes  e  o

enfrentamento assume papel extremamente importante nas respostas do indivíduo

frente aos estressores, uma vez que o enfrentamento adequado pode produzir bem-

estar físico e psicológico. 

3. METODOLOGIA

O presente trabalho caracteriza-se por ser um processo científico e calcado

na revisão de literatura. A trajetória desenvolvida pela presente pesquisa baseou-se

na  revisão  teórica  do  assunto,  através  da  consulta  bibliográfica  a  manuais

doutrinários, documentos e trabalhos científicos (artigos e monografias). 

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: estudos publicados em

português e relacionados à profissão militar, com disponibilidade de texto completo

em suporte eletrônico,  e critérios de exclusão:  periódicos publicados há mais de

cinco anos.

Trata-se  de  uma  pesquisa  do  tipo  aplicada,  por  ter  por  objetivo  gerar

conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos

relacionados à identificação de eventos estressores e estratégias de enfrentamento,

valendo-se  para  tal  do  método  indutivo  como  forma  de  viabilizar  a  tomada  de
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decisões acerca do alcance da investigação, das regras de explicação dos fatos e

da validade de suas generalizações.

Calcou-se em um estudo bibliográfico que, para sua consecução, teve por

método a leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, através da internet,

na página do GOOGLE, utilizando-se os seguintes descritores: “estresse”, "eventos

estressores”, ”estratégias de enfrentamento" e “profissão militar”.  Foi realizada sua

revisão integrativa, contribuindo para o processo de síntese e análise dos resultados

de vários estudos, de forma a consubstanciar um corpo de literatura atualizado e

compreensível.

6. CONCLUSÃO

Através desta pesquisa, foi possível identificar as variáveis determinantes que

possibilitam recomendar aos  gestores escolares e agentes do ensino  a adoção de

políticas que visem à promoção de maior ajustamento e satisfação no trabalho.  

Verifica-se  que  há  vários  fatores  que  interferem na  qualidade  de  vida  no

trabalho. Percebe-se um desgaste tanto físico, quanto emocional de profissional do

âmbito militar, em virtude das exigentes demandas tanto da formação, bem como, do

trabalho. Por outro lado, levanta-se a hipótese de que há aspectos positivos que faz

com que esses profissionais sigam atuando em suas profissões, como por exemplo,

a gratificação proporcionada pela percepção do resultado de seu trabalho.

Destaca-se a importância de termos em conta as condições laborais, visto

que, além do desgaste físico e emocional da função, a corporação em si mesma é

considerada como mais uma fonte geradora de transtornos relacionados ao estresse

com a qual o aluno militar tem que lidar, podendo ser forte, fato que interfere na

saúde do militar em formação. 

Assim, os  gestores escolares e agentes do ensino devem estar preparados

para  proporcionar  um ambiente  adequado  ao  ensino  e  a  prática  profissional  do

aluno. Ademais, seria esperada, também, uma adequação do regime de regras e

princípios  militares  à  realidade  dos  alunos,  com  o  intuito  de  criar  condições

educacionais e laborais apropriadas, que ajudem a promover a sua saúde física e

mental e, de forma geral, o seu bem-estar. 
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Dessa  maneira,  faz-se  de  extrema  importância  detectar  precocemente  o

Burnout.  Tal  identificação  precoce  pode  constituir  um  indicador  de  possíveis

dificuldades,  tanto  em  nível  de  êxito  escolar  como  profissional,  possibilitando

intervenções  preventivas.  Estudos  neste  sentido  podem  ser  relevantes  para

educadores, estudantes e futuros empregadores (CARLOTTO E CÂMARA, 2008). 

Uma outra boa prática seria as escolas fornecerem aos alunos não apenas o

conhecimento técnico, o qual, sem dúvida, é imprescindível para a formação e a

atuação  do  militar  brasileiro.  Faz-se  crucial,  também,  proporcionar  ao  aluno  o

desenvolvimento  de  mecanismos  de  autorregulação  que  possibilitem  um  senso

maior de autoeficácia, além de condições educacionais e laborais adequadas.  
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