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 RESUMO  

  

 Este trabalho teve como objeto de estudo o seguinte problema: existe uma correlação 

entre o grau de percepção da frequência dos fatores de estresse e o rendimento acadêmico 

do estudante do ensino superior militar?  

Tendo em vista isso, foi objetivo deste estudo identificar a percepção dos cadetes da 

Academia Militar das Agulhas Negras acerca da frequência das fontes de estresse no ambiente 

acadêmico militar e identificar uma possível relação entre esse grau de percepção e o 

rendimento acadêmico. 

 Foi aplicada uma entrevista estruturada qualitativa com oito cadetes com o objetivo de 

identificar as fontes de estresse mais relevantes no contexto do ensino superior militar 

brasileiro. Essas fontes de estresse identificadas foram organizadas em um questionário de 

caráter quantitativo para medir o grau de relevância de cada situação para a população dos 

cadetes utilizando a escala de Likert (LUCIAN; DORNELAS, 2014). Correlacionamos então 

esse grau de relevância medido com o rendimento acadêmico do cadete. Isso foi possível pois 

acompanhamos a variação das notas de cada indivíduo em relação a turma por meio de um 

sistema de classificação ordinária baseada nas notas de ano. 

Ao correlacionar os índices de percepção de estresse com a variação do rendimento 

acadêmico encontramos que os cadetes que obtiveram melhora na classificação possuíam a 

média de percepção do estresse significativamente maior que a dos cadetes que pioraram a 

classificação. 

Concluímos então que isso foi possível pois a maior percepção da frequência do 

estresse pode estar associada a uma auto-regulação mais frequente, características próprias 

de alunos com bons níveis de rendimento (ROSÁRIO, 2001, apud MARTINS, 2005). 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTRESSE, RENDIMÊNTO ACADÊMICO, CADETES, ENSINO 

SUPERIOR MILITAR. 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this paper was to study the problem: is there a correlation between the 

degree of perception of stress factors and the academic performance of the student of military 

higher education? 

Given this, the objective of this study was to identify the perception of cadets of the Black 

Needles Military Academy about the frequency of sources of stress in the military academic 

environment and to identify a possible relationship between this degree of perception and 

academic achievement. 

A qualitative structured interview with eight cadets was applied to identify the most 

relevant sources of stress in the context of Brazilian military higher education. These identified 

sources of stress were organized in a quantitative questionnaire to measure the degree of 

relevance of each situation to the cadet population using the Likert scale (LUCIAN; 

DORNELAS, 2014). We then correlate this degree of relevance measured with the academic 

performance of the cadet. This was possible because we followed the variation of each 

individual's grades in relation to the class through an ordinary grading system based on year 

grades. 

By correlating stress perception indices with academic achievement variation, we found 

that cadets with improved grades had a higher average stress perception than cadets with 

worse grades. 

We concluded that this was possible because the greater perception of the frequency of 

stress may be associated with more frequent self-regulation, characteristic of students with 

good performance levels (ROSÁRIO, 2001, apud MARTINS, 2005). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma pesquisa realizada pela International Stress Management Association aponta que 

o Brasil é o país com a segunda maior prevalência de estresse no ambiente de trabalho do 

mundo. A concessão de auxílio-doença acidentário decorrente de transtornos mentais e 

emocionais aumentou em quase 20 (vinte) vezes nos últimos dez anos, sendo a segunda maior 

causa de afastamento do serviço segundo o Ministério da Previdência Social. 

Alguns estudos identificaram que esses altos níveis de estresse já são constatados 

desde a rotina acadêmica do ensino superior. Furtado, Falcone e Clark (2003) apontam que a 

falta de preparo do estudante para fazer frente a situações estressoras durante a universidade 

pode impactar diretamente o seu desempenho acadêmico, sua saúde e seu bem-estar 

psicossocial. 

 Apesar da relevância desses indicadores no cenário contemporâneo, pouco foi 

encontrado em revisão bibliográfica do tema quando inserido no contexto do ensino superior 

militar. 

 Por isso, buscamos por meio deste trabalho contribuir para o estudo dos fatores de 

estresse e rendimento acadêmico no contexto do ensino superior militar brasileiro. Usamos 

como base de pesquisa a população dos cadetes da turma Rosa Maria da Fonseca, primeira 

turma a formar cadetes do sexo feminino na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). 

 Durante a investigação trabalhamos com o seguinte problema: existe uma correlação 

entre o grau de percepção dos fatores de estresse e o rendimento acadêmico do estudante do 

ensino superior militar?  

 O objetivo geral deste trabalho foi identificar essa possível correlação. Para isso, 

utilizamos como objetivos específicos definir os principais fatores de estresse percebidos por 
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essa população e mensurar de forma sistemática um indicador do rendimento acadêmico em 

meio a esse contexto. 

 Após revisão bibliográfica sobre o tema, adotamos o conceito de estresse do modelo 

transacional de Lazarus e Folkman, no qual o estresse é tido como um processo composto por 

acontecimentos estressores e respostas de tensão,  consequência da percepção que o 

indivíduo tem acerca do desequilíbrio entre os recursos disponíveis e as exigências do 

ambiente (LAZARUS; FOLKMAN, 1984, apud MARTINS, 2005; LAZARUS; FOLKMAN, 1984, 

apud SANTOS; CASTRO 1998). 

Partindo da hipótese de que existe correlação significativa entre a percepção dos fatores 

de estresse e o rendimento acadêmico, realizamos um trabalho de campo dividido em duas 

fases. Na primeira fase realizamos uma entrevista estruturada qualitativa na qual conduzimos 

o entrevistado a falar sobre as principais situações percebidas por ele como estressoras na 

rotina acadêmica militar (PRODANOV; FREITAS, 2013).  

Na segunda fase, elencamos as principais situações percebidas pelos cadetes como 

geradoras de estresse e criamos um questionário de caráter quantitativo para medir o grau de 

relevância de cada situação para a população dos cadetes utilizando a escala de Likert 

(LUCIAN; DORNELAS, 2014). Correlacionamos então esse grau de relevância medido com o 

rendimento acadêmico do cadete. Isso foi possível pois acompanhamos a variação das notas 

de cada indivíduo em relação a turma por meio de um sistema de classificação ordinária 

baseada nas notas de ano. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Com a atual repercussão dos indicadores relativos ao estresse na sociedade 

contemporânea, a popularização do termo e a veiculação deste de forma indiscriminada por 

parte da mídia causou uma certa confusão acerca do que é o estresse (FILGUEIRAS; 

HIPPERT, 1999). 

Com o objetivo de delimitar este conceito que é tema deste trabalho, realizamos uma 

revisão dos conceitos que envolvem o termo afim de colaborar com a fundamentação teórica 

do trabalho. Para tal, abordamos dois dos principais modelos, a saber o modelo biológico e o 

modelo interacionista (SILVA; GOULART; GUIDO, 2018).  

Posteriormente realizamos uma revisão sobre a incidência e os impactos do estrese no 

meio acadêmico do ensino superior civil e militar. 

2.1.  CONCEITO DE ESTRESSE 

2.1.1. MODELO BIOLÓGICO 

 

O cientista canadense Hans Selye, considerado o precursor do estresse biológico, 

conceituou o estresse como uma reação defensiva fisiológica do organismo em resposta a 

qualquer estímulo (SELYE, H. 1959 apud SILVA; GOULART; GUIDO, 2018). 

Na Síndrome do Estresse Biológico ou Síndrome da Adaptação Geral, como é mais 

popularmente conhecida, Selye dividiu o mecanismo de reação em três fases: fase de alarme, 

de resistência e de exaustão (FILGUEIRAS; HIPPERT, 1999). 

Na fase de alarme, ocorre uma reação comum do corpo para atender as exigências, 

desafios e ameaças do meio. Alguns dos sintomas que caracterizam essa fase são: a 

taquicardia, sudorese, cefaleia, alterações na pressão arterial, irritabilidade, fadiga, tensão 

muscular, sensação de esgotamento e alterações gastrintestinais (SELYE, H. 1959 apud 

SILVA; GOULART; GUIDO, 2018). 
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Na fase da resistência ocorre a busca pela adaptação aos estressores. Alguns dos 

sintomas que caracterizam essa fase são: a ansiedade, o isolamento social, a impotência 

sexual, o nervosismo, a falta ou o excesso de apetite e o medo (BALLONE, G. 1997). 

Por fim, na fase de exaustão os mecanismos de adaptação desenvolvidos na fase de 

resistência começam a falhar. As reações biológicas desta fase, apesar de semelhantes às da 

fase de alarme, ocorrem de forma mais intensa. Alguns dos sintomas que caracterizam essa 

fase são: diarreias frequentes, dificuldades sexuais, formigamento nas extremidades, insônia, 

tiques nervosos, hipertensão arterial confirmada, problemas de pele prolongados, mudança 

extrema de apetite, batimentos cardíacos acelerados, tontura frequente, úlcera, 

impossibilidade de trabalhar, pesadelos, apatia, cansaço excessivo, irritabilidade, angústia, 

hipersensibilidade emotiva e perda do senso de humor. Nessa fase, devido a incapacidade do 

organismo em adaptar-se, pode ocorrer a falência adaptativa acarretando na morte (SELYE, 

H. 1959 apud SILVA; GOULART; GUIDO, 2018). 

O modelo biológico da Selye foi estruturado com experimentos que contavam com 

fatores estressores puramente físicos. Todavia, como explicado por SILVA e GOULART, 2018, 

a comunidade científica da época já reconhecia que a maioria dos estressores do cotidiano 

são de natureza psicológica e dependiam da interpretação do indivíduo para cada evento. Para 

explicar isso que Lazarus e Folkman, 1984, propuseram a teoria do Modelo Interacionista ou 

Transacional.  

2.1.2 MODELO TRANSACIONAL 

Motivados em explicar os aspectos psicológicos do estresse no cenário pós segunda 

guerra mundial, no qual havia uma demanda por compreender os transtornos emocionais dos 

sobreviventes da guerra, Lazarus e Folkman deram início a teoria transacional do estresse. 

Em 1966, Richard Lazarus introduziu o conceito de estresse psicológico como sendo uma 

experiencia particular do indivíduo, cabendo a interpretação pessoal da situação como sendo 

estressora ou não (TALARICO, J. 2009). 

Lazarus e Folkman, 1984, explicam que as alterações orgânicas causadas pelo estresse 

possuem duas etapas, sendo uma biológica e outra cognitiva, emocional e comportamental. 
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Nesta última, acontece uma avaliação cognitiva, entendidas pelo modelo interacionista como 

um processo mental para localizar o evento ou situação de uma séria de categorias avaliativas 

relacionadas com o bem-estar do indivíduo (LAZARUS; FOLKMAN, 1984 apud SILVA; 

GOULART; GUIDO, 2018). 

Desta forma, este modelo é compatível com a nossa proposta de pesquisa, no qual o 

indivíduo deverá fazer uma avaliação da percepção individual da frequência de estresse 

perante as situações cotidianas no contexto da AMAN. 

Segundo Ballone, 1997, os estímulos estressores podem ter origem interna ou externa. 

Os estímulos internos provêm dos conflitos pessoais de cada um. Os estímulos externos, por 

sua vez, representam as ameaças do cotidiano de cada um, exteriores à pessoa. 

Com isso, adotaremos o modelo transacional de estresse proposto por Lazarus e 

Folkman, 1984, no qual a percepção desses estímulos e a avaliação pessoal frente a cada um 

deles serão nossos objetos de estudo. 

2.2 INCIDÊNCIA E IMPACTOS DO ESTRESSE NO MEIO ACADÊMICO 

Adotado o modelo de estresse que fundamenta este trabalho, buscamos realizar uma 

revisão sobre o estudo do impacto da percepção do estresse no rendimento acadêmico de 

estudantes do ensino superior. 

Monteiro, Freitas e Ribeiro, 2007, em um estudo realizado com estudantes de graduação 

do curso de enfermagem da Universidade Federal do Piauí chegaram à conclusão de que o 

estresse pode causar a diminuição da capacidade de concentração e memorização, 

cooperando com a diminuição do rendimento acadêmico. 

Matumoto e Peres, entretanto, em pesquisa com estudantes da Universidade Estadual 

de Minas Gerais, concluíram que a percepção do estresse de cada estudante não explica a 

variância no rendimento acadêmico. 

Para Lipp (LIPP et al., 2017 apud PINHEIRO, 2018) quando o fator estressor é prolongado 

o organismo recorre ao uso contínuo de energia para tentar restabelecer o equilíbrio, gerando 
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assim a sensação de desgaste físico juntamente com problemas de memória, o que pode 

acarretar em problemas de aprendizagem e comprometer o rendimento acadêmico dos 

estudantes. 

Se tratando especificamente do ensino superior militar, Martins, 2005, em estudo com os 

cadetes-alunos da Academia Militar de Portugal, constatou que a percepção mais elevada dos 

fatores de estresse relacionados à hierarquia está relacionada com um maior rendimento 

acadêmico. Todavia, não encontrou correlação significativa da percepção de outros fatores de 

estresse com a variação do rendimento acadêmico. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, com abordagem quali-quatitativa. 

3.2 LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi realizado na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). A AMAN é uma 

instituição de ensino superior militar onde são formados os oficiais de carreira da linha 

combatente do Exército Brasileiro. 

O ingresso na AMAN se dá por meio de concurso. O indivíduo aprovado no concurso 

realiza um ano de estudo na Escola Preparatória de Cadetes (EsPCEx), situada em Campinas, 

São Paulo. Após esse ano ele é transferido, mediante aprovação, para AMAN, situada em 

Resende, Rio de Janeiro. 

Na AMAN, o aluno matriculado é denominado Cadete. A formação na AMAN possui 

uma duração de quatro anos, sendo o primeiro ano da formação denominado Curso Básico, 

no qual todos os cadetes possuem a mesma grade curricular. 

Após o término do Curso Básico, o cadete pode escolher entre sete especializações 

para prosseguir na formação, a saber: Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia, 

Intendência, Comunicações e Material Bélico. As especializações possuem número de vagas 

limitadas, sendo a escolha realizada pela classificação dos cadetes obtidas por meio das notas 

das provas realizadas durante a EsPCEx e o Curso Básico. No que diz respeito à escolha, os 

cadetes do sexo masculino podem escolher qualquer Arma, Quadro ou Serviço (A/Q/S), ao 

passo que os cadetes do sexo feminino somente podem escolher o Quadro de Material Bélico 

ou o Serviço de Intendência. 

A AMAN realiza a formação dos cadetes na cidade de Resende desde 1944, sendo uma 

instituição altamente estruturada e hierarquizada (RAMIREZ, 2012). Cerca de 430 cadetes se 

formam por ano e são promovidos a Aspirantes a Oficial. Esse número oscila devido a fatores 

como quantidade de vagas disponibilizadas no concurso, desistências, desligamentos, 

trancamentos e reprovações. 
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3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população desde estudo é compreendida pelos cadetes matriculados no curso básico 

da AMAN no ano de 2018. No período da pesquisa a turma contava com 432 cadetes com a 

matrícula ativa. Os cadetes matriculados no curso básico no ano em que se desenvolveu a 

pesquisa integram a turma Rosa Maria da Fonseca, primeira turma da AMAN a formar 

mulheres. 

Para o cálculo da amostra foi utilizada a ferramenta Cálculo de Amostragem da Solvis 

com erro aceitável de 5% e nível de confiança de 90%. 

O estudo teve a participação de 201 cadetes regularmente matriculados no segundo 

ano de formação da AMAN no ano de 2019. 

A coleta de dados foi realizada na semana posterior a escolha de Arma, Quadro e 

Serviço, quando foi possível repartir a amostra dentro da escolha de especialização e coletar 

dados acerca da variação de classificação dos cadetes durante o Curso Básico. 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Contamos com uma amostra de 201 cadetes de um espaço amostral de 432 cadetes 

pertencentes à turma Rosa Maria da Fonseca, dos quais 91,04% da amostra (183 cadetes) é 

constituída do gênero masculino e 8,96% (18 cadetes) do gênero feminino. 

 Destes 201 cadetes, 58 (28,86%) escolheram a arma de Infantaria, 24 (11,94%) a arma 

de Cavalaria, 34 (16,92%) Artilharia, 32 (15,92%) Engenharia, 15 (7,46%) Comunicações, 38 

(18,90%) o Quadro de Material Bélico ou o Serviço de Intendência, sendo que dentre esses 

últimos 38 (18,90%) temos 20 (52,63%) homens e 18 (47,37%) mulheres. 
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3.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Foram incluídos na pesquisa cadetes regularmente matriculados no primeiro ano da 

Academia Militar das Agulhas Negras durante o ano letivo de 2018 e que se encontravam no 

local (ala das companhias e alojamentos do Curso Básico) no momento em que foi aplicada a 

pesquisa. 

 

3.6 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Foram excluídos da pesquisa cadetes do Curso Básico que não estavam com a 

matrícula ativa ou que não se encontravam no local (ala das companhias e alojamentos do 

Curso Básico) durante o período em que foi aplicada a pesquisa. 

 

3.7 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Para a coleta de dados foram utilizadas duas adaptações de instrumentos, ambos 

extraídos da tese de mestrado de Ana Martins (2005), aplicada na Academia Militar de 

Portugal. 

 O primeiro instrumento foi uma entrevista guiada (anexo I) com duração aproximada de 

15 (quinze) minutos e dividida em seis blocos da seguinte forma: Bloco A – Legitimação da 

entrevista, onde o entrevistado foi informado sobre os objetivos da investigação e orientado a 

ter sinceridade nas respostas dadas; Bloco B – Recolha de dados biográficos, onde foram 

recolhido dados como idade, profissão dos pais e estado de residência; Bloco C – Recolha de 

informações acerca da percepção dos fatores de estresse no contexto da AMAN; Bloco D – 

Descrição detalhada de um acontecimento ou situação causadora de estresse no contexto da 

AMAN; Bloco E – Descobrir a forma como o entrevistado avaliou e enfrentou a situação de 

estresse descrita no bloco anterior; Bloco F – Descobrir a forma como o entrevistado avalia e 

reage a acontecimentos estressores de forma geral. O objetivo dessa intervista foi levantar as 

principais situações no contexto da AMAN que causam estresse, afim de melhor adaptar o 

segundo instrumento de pesquisa ao contexto e especificidades da AMAN. 
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1 Graduado em Psicologia pela UFRRJ (2016); Mestre em Psicologia pela UFRRJ (2016). 
2 Bacharel em Psicologia Universidade Metodista de São Paulo. 
3 Graduado em Medicina pela Universidade São Francisco (1986); Doutor em Ciências Médicas pela UNICAMP (1998). 

 

 O segundo instrumento de pesquisa foi um questionário de avaliação da percepção do 

estresse nas fontes estressoras do contexto da AMAN (anexo II), com duração média de 5 

(cinco) minutos. Nesse questionário o cadete avaliou a percepção das principais fontes 

estressoras identificadas na entrevista segundo a escala de Likert da seguinte forma: 1 – 

Nunca é gerador de estresse; 2 – Raramente é gerador de estresse; 3 – Algumas vezes é 

gerador de estresse; 4 – Frequentemente é gerador de estresse; e 5 – Muito frequentemente 

é gerador de estresse. No questionário havia um espaço destinado a discriminação de outro 

fator de estresse que o cadete julgasse relevante e que não havia sido abordado pelo 

questionário, todavia foi insignificante o número de cadetes que fizeram uso deste recurso. O 

questionário foi respondido de forma anônima, todavia dados como Arma, Quadro ou Serviço 

escolhido, sexo e a classificação inicial e final do Curso Básico foram abordados. Por fim o 

cadete assinalava o recurso que era mais frequentemente utilizado por ele frente as situações 

estressoras. Os recursos abordados no questionário foram os três mais relevantes constatados 

na entrevista, abrangendo a totalidade dos cadetes entrevistados. 

 Ressalta-se a consideração de que durante essa pesquisa não foi dada complexidade 

na análise da dimensão psicológica, atendendo a recomendação do Conselho Federal de 

Psicologia Nº 002/2003. Foi ainda, durante a confecção do trabalho e execução da pesquisa, 

recorrida orientação do Major Angel Fujita Oliveira1, da Psicóloga Simone Sanches2 e do 

Neuropsiquiatra Dr. Walmir Galvão de Almeida Passos3. 
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4 COLETA DE DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 COLETA DE DADOS E PERÍODO DO ESTUDO 

A coleta de dados do questionário foi realizada nos alojamentos destinados aos cadetes 

matriculados no segundo ano da Academia Militar das Agulhas Negras. 

O período da coleta de dados se iniciou em outubro de 2018, com a aplicação da 

entrevista guiada, e finalizou-se na semana posterior a escolha de especialidade pelos 

cadetes, na segunda semana de fevereiro do ano letivo de 2019, com a aplicação do 

questionário. 

A participação foi voluntária, apresentando total adesão e interesse por parte dos 

cadetes em contribuir com a pesquisa. 

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS  

 Os resultados coletados foram organizados no programa Excel para Windows.  

 Para análise dos resultados da entrevista, as situações citadas pelos cadetes como 

estressoras foram organizadas e analisadas com a colaboração do Major Angel Fujita Oliveira, 

na época docente da cadeira de psicologia da AMAN. Após análise, foram selecionados as 

situações mais citadas e relevantes para o estudo. Essas situações foram sintetizadas em dez 

itens que compuseram o questionário posteriormente aplicado. 

 Para análise dos resultados do questionário, realizou-se a soma das pontuações 

atribuídas a cada item pelos participantes e dividiu-se esse valor pelo número de participantes. 

Aplicando esse processo para todos os itens do questionário, foi possível identificar os itens 

percebidos como mais frequentemente estressores no contexto da rotina da AMAN. 

 Foi feito o gráfico de distribuição dos resultados de cada item, afim de verificar a 

aproximação da curva normal de Gauss na credibilidade dos resultados de cada item 

(CAMPOS, 2000).  
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 Foi também somado os valores atribuídos por cada cadete aos dez itens e dividido por 

dez, obtendo assim a média da percepção geral de estresse de cada cadete no contexto da 

AMAN. Essa média foi correlacionada com a variação de classificação inicial e final do básico 

daquele indivíduo. 

 A variação de classificação também foi associada com a escolha de enfrentamento mais 

frequentemente utilizada pelo cadete. 

 Posteriormente essas correlações entre a média dos itens, enfrentamento e variação 

da classificação foram extrapoladas do âmbito indivíduo e analisadas âmbito Arma, Quadro e 

Serviço. 

 

4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 A distribuição das médias de percepção dos fatores de estresse apontou dois itens com 

a curva normal de Gauss incompletas: uma mostrando o início da curva, o que indica uma 

percepção elevada de estresse em relação aos demais itens; e outra mostrando a parte final 

da curva, demonstrando baixa percepção de estresse por parte dos cadetes em relação aos 

demais itens. Foram estes itens o 3 (O fato de poder ficar punido aos finais de semana), 

apresentando a maior média dos dez itens (4,23) e o 5 (O fato de haver apenas uma 

possibilidade de repetir de ano), apresentando a menor média dos dez itens (2,23). 

Os itens encontram-se discriminados no anexo II e a tabela de distribuição da percepção 

do estresse de cada um deles por parte dos cadetes está representado a seguir juntamente 

com o gráfico de distribuição dos itens 3, 5, 7 e 8. 

Tabela 1. Distribuição da frequência de percepção do estresse pela escala de Likert para os 

itens do questionário. 

LIKERT 1 2 3 4 5 MÉDIA 

ITEM 1 5 26 71 60 39 3,51 

ITEM 2 22 49 74 18 22 2,83 

ITEM 3 1 10 26 62 102 4,26 
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ITEM 4 5 44 67 50 35 3,33 

ITEM 5 77 56 32 15 21 2,24 

ITEM 6 4 38 60 55 44 3,48 

ITEM 7 22 63 73 32 11 2,74 

ITEM 8 7 46 79 51 18 3,13 

ITEM 9 33 48 46 53 21 2,91 

ITEM 10 41 45 41 31 43 2,95 

Fonte:  Dados da pesquisa. 

Gráficos 1: Distribuição da percepção da frequência de estresse (Likert x Frequência) dos itens 

7 e 8 (distribuição normal de Gauss completa) e dos itens 3 e 5 (distribuição normal de Gauss 

incompleta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Observa-se então, ao analisar a Tabela 1 e os gráficos das distribuições normais de 

Gauss, que o cadete possui pouca preocupação quanto situação de poder reprovar de ano 
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apenas uma vez na formação, ao passo que frequentemente percebe estresse quanto a 

possibilidade de ficar punido aos finais de semana. 

Já na correlação da média de percepção geral de estresse com a variação da 

classificação, foi identificado que os cadetes que melhoraram a classificação possuíam maior 

média de percepção do estresse (3,76), ao passo que os que pioraram a classificação 

possuíam uma menor média de percepção da frequência de estresse (2,57).  

Em segunda análise, pela escolha de enfrentamento obtivemos da pesquisa os 

seguintes dados e correlações: 

 

Tabela 2. Distribuição da escolha da(s) principal(ais) estratégia(s) de enfrentamento. 

Estratégias de Coping 
Cadetes que preferem a 

estratégia (n) 

Cadetes que preferem a 

estratégia (%) 

1 116 59,18 

2 33 16,83 

3 31 15,81 

1 e 2 5 2,55 

1 e 3 4 2,04 

2 e 3 2 1,02 

TODAS 5 2,55 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Observa-se que a maioria dos cadetes recorre com mais frequência à estratégia número 

1 (Conversar com a família e amigos), ao passo que as estratégias de números 2 (Comer) e 3 

(Buscar apoio espiritual) são utilizadas com menos frequência. 

 Ao associar a escolha das estratégias com a variação da classificação de ano do 

cadete, obtivemos os seguintes dados: 
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Tabela 3. Correlação entre o enfrentamento utilizado e o rendimento acadêmico. 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Nota-se que não foram considerados nessa análise a associação de estratégias, como 

por exemplo o uso da estratégia 1 concomitantemente com a 2, tendo em vista que a falta de 

conhecimento sobre a proporção em que cada uma é empregada não permitiria uma conclusão 

geral sobre o todo da amostra. 

 Ao extrapolar essas correlações ao âmbito da Arma, Quadro e Serviço, obtivemos as 

seguintes relações: 

 

Tabela 4. Média da percepção da frequência de estresse dentro das A/Q/S. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Estratégias de Coping 

Usavam a estratégia e 

melhoraram a 

classificação (n) 

Usavam a estratégia e 

melhoraram a 

classificação (%) 

1 64 55,17 

2 13 39,39 

3 20 64,52 

Maiores Índices da Percepção 

da Frequência de Estresse 
A/Q/S 

Média Geral da Percepção da 

Frequência de Estresse (Likert) 

1º Engenharia 3,31 

2º Artilharia 3,27 

3º Comunicações 3,22 

4º QS Masculino 3,18 

5º QS Feminino 3,17 

6º Infantaria 3,00 

7º Cavalaria 2,99 
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 Observa-se pela Tabela 4 que não há diferenças significantes da média de frequência 

de estresse percebido entre as A/Q/S quando se leva em consideração a média dos dez itens 

avaliados. 

 

Tabela 5. Os itens considerados mais e menos frequentemente geradores de estresse dentro 

das especialidades. 

A/Q/S 
Itens considerados mais 

frequentemente estressantes 

Itens considerados menos 

frequentemente estressantes 

Infantaria 3, 1 e 6 5, 2 e 10 

Cavalaria 3, 6 e 1 9, 5 e 2 

Artilharia 3, 1 e 4 2, 7 e 5 

Engenharia 3, 6 e 4 5, 7 e 1 

Comunicações 3, 1 e 6 5, 10 e 7 

Q/S Masculino 3, 6 e 1 5, 7 e 9 

Q/S Feminino 3, 1 e 6 5. 2 e 7 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Observa-se desvio quanto a percepção do item 1 por parte dos cadetes que escolheram 

a arma de Engenharia. Ao passo que o item 1 é percebido pela amostra como um todo como 

um dos itens mais frequentemente geradores de estresse, pelos cadetes que optaram pela 

arma de Engenharia esse item foi assinalado entre os que mais raramente são geradores de 

estresse. 

 O item 1 trata sobre “Sentir saudades da família, amigos e namorada (o)”. Pode ser 

futuramente investigado relação entre a percepção deste fator com as especificidades da arma 

de Engenharia, podendo ele funcionar como preditor do dos cadetes que possuem o perfil dos 

militares daquela arma. Todavia, este assunto não é objeto de estudo deste trabalho. 

 Prosseguindo com as relações âmbito A/Q/S, segue a distribuição da principal 

estratégia de enfrentamento dentro de cada uma das especialidades. 
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Tabela 6. Distribuição da principal estratégia de enfrentamento dentro de cada especialidade 

(%). 

 1 2 3 1 E 2 1 E 3 2 E 3 TODAS 

INFANTARIA 68,42 10,53 15,80 0 1,75 3,51 0 

CAVALARIA 62,50 20,83 8,33 4,17 0 0 4,17 

ARTILHARIA 46,86 15,62 18,76 9,38 3,16 0 6,26 

ENGENHARIA 51,61 38,71 9,68 0 0 0 0 

COMUNICAÇÕES 60,00 13,33 20,00 0 6,67 0 0 

QS M 84,31 10,50 0 5,26 0 0 0 

QS F 33,33 5,56 44,44 0 5,56 0 11,11 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Observa-se na Tabela 6 desvio quanto a principal estratégia de enfrentamento adotado 

pelo sexo feminino. Ao passo que todas as Armas e o efetivo masculino do Quadro de Material 

Bélico e Serviço de Intendência adotam com mais frequência a estratégia de enfrentamento 1, 

as cadetes do sexo feminino empregam com mais frequência a estratégia 3. 

Tabela 7. Especialidades onde os cadetes matriculados mais aumentaram a classificação 

durante o Curso Básico. 

ORDEM A/Q/S 

% Dos Cadetes que 

aumentaram a 

classificação 

1º Cavalaria 68,18% 

2º QS Masculino 66,66% 

3º QS Feminino 60,00% 

4º Infantaria 53,70% 

5º Artilharia 50,00% 

6º Engenharia 45,16% 

7º Comunicações 35,71% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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5. DISCUSÃO DOS RESULTADOS 

5.1 O IMEDIATISMO DO CADETE DO CURSO BÁSICO 

 Não raro os oficiais que integram a AMAN, baseados em suas avaliações e 

experiências, orientam os cadetes a deixarem de ser imediatistas. Ainda que a priori isso seja 

uma avaliação de senso comum, o resultado apresentado na Tabela 1 indica uma elevada 

preocupação do cadete em não ficar punido no final de semana ao passo que possui uma 

preocupação mínima com a possibilidade de poder reprovar de ano apenas uma vez. 

 Esse imediatismo durante a juventude já foi objeto de estudo de outros trabalhos. Frois, 

Moreira e Stengel, 2011, chegam a apontar o imediatismo como símbolo contemporâneo da 

valorização da juventude. 

Segundo Danilo Martins, jornalista especializado em finanças pessoais, o imediatismo 

do jovem, entre outras coisas, pode levar a uma vida financeira conturbada, com comprar 

compulsivas e desenfreadas.  

 Diante disso, é válido e recomendável a orientação dos cadetes, por parte dos oficiais, 

quanto ao não imediatismo. 

 

5.2 AS ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO COMO FATOR DE INFLUÊNCIA NO 

RENDIMENTO ACADÊMICO E AS DIFERENÇAS DESTA ABORDAGEM ENTRE OS 

CADETES DO SEXO MASCULINO E FEMININO 

 Analisando as estratégias abordadas, identificamos que o enfrentamento mais utilizado 

é o de conversar com amigos e familiares (59,18%), porém a influência dela na classificação 

é desconsiderável. 

  Entretanto, os cadetes que utilizam como enfrentamento “comer” tendem a piorar a 

classificação, enquanto os que utilizam o enfrentamento “buscar apoio espiritual” tendem a 

melhorar a classificação. 



29 
 

 Nesse aspecto destaca-se a diferença das estratégias utilizadas pelos cadetes do sexo 

feminino.  Enquanto os cadetes do sexo masculino utilizam com mais frequência a estratégia 

de “conversar com amigos e familiares”, as mulheres preferem como enfrentamento “buscar 

apoio espiritual”. 

 Diante disso, buscamos identificar a influência dessa preferência na classificação delas. 

 Encontramos que entre elas 44,44% adotaram a estratégia de “buscar apoio espiritual” 

e dessas, 87,5% melhoraram a classificação. 

 Encontramos também que entre elas 5,56% adotaram a estratégia “comer” e dessas 

nenhuma melhorou a classificação. 

 Salienta-se ainda o fato delas possuírem a maior média de classificação. Enquanto a 

média de classificação da amostra era de 204, a média de classificação delas era de 119, 

melhor média entre todos os grupos avaliados. 

 

5.3 A PERCEPÇÃO DO ESTRESSE COMO FATOR POSITIVO NO RENDIMENTO 

ACADÊMICO 

 Ao correlacionar os índices de percepção de estresse com a variação do rendimento 

acadêmico encontramos que os cadetes que obtiveram melhora na classificação possuíam a 

média de percepção do estresse (3,76) maior que a dos cadetes que pioraram a classificação 

(2,57). 

 Essa diferença é justificada, tendo em vista que o questionário não indica o estresse 

nem tão pouco o nível de estresse, ou seja, a média elevada não é pré-diagnóstico para o 

estresse em qualquer uma de suas fases. 

Correlação semelhante também foi encontrada no trabalho de Martins: 

 

Pelo contrário, quanto mais elevado é o rendimento acadêmico dos 
cadetes-alunos do 1° ano da AM maior é a frequência percebida do fator de 
estresse Hierárquico (e inversamente). De novo, se considerarmos esta direção 
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de causalidade, a associação entre melhor rendimento acadêmico e maior 
percepção de influência das Hierarquias como fator de estresse, poderá estar 
ligada a um bom nível de autoestima, autonomia e auto regulação, características 
próprias de alunos com bons níveis de rendimento (Rosário, 2001), que poderão 
condicionar sentimentos de inaptidão neste tipo de enquadramento de cariz 
fortemente hierárquico. (2005, p. 149). 

 

 

 Concluímos então que isso foi possível pois a maior percepção da frequência do 

estresse pode estar associada a uma auto-regulação mais frequente, características próprias 

de alunos com bons níveis de rendimento (ROSÁRIO, 2001, apud MARTINS, 2005). 

Ainda nesse sentido, a psicóloga Kelly McGonigal, 2013, aponta o estresse não como 

sendo algo nocivo, mas podendo funcionar como uma alavanca para alcançar os objetivos 

individuais. 

Desta forma, encontramos compatibilidade com os possíveis resultados levantados no 

referencial teórico bem como a resposta para a pergunta deste trabalho por meio da 

confirmação da hipótese. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estudo permitiu caracterizar as principais situações estressoras vivenciadas pelos 

cadetes do Curso Básico da AMAN, levando em consideração a percepção do cadete em uma 

avaliação segundo o modelo interacionista de Lazarus e Folkman, 1984.  

Analisando os resultados percebemos que o objetivo geral foi atendido e a pergunta 

respondida com a confirmação da hipótese. Há uma correlação significativa e positiva entre a 

percepção dos fatores de estresse e o rendimento acadêmico.  

Notamos por meio dos dados coletados uma possível relação entre as estratégias de 

enfrentamento utilizadas e o rendimento acadêmico. Desta forma, faz-se necessário a 
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investigação dos processos de coping adotados pelos cadetes, afim de direcionar estratégias 

que cooperem para a melhor formação acadêmica do cadete da AMAN. 

Foi observado ainda a prevalência da percepção de algumas situações geradoras de 

estresse como fator de predição de perfil para escolha de Arma, Quadro ou Serviço. Cabe 

também investigação afim de verificar a possibilidade de traçar os perfis por meio da percepção 

dos fatores de estresse.  

Por fim, atendido o nosso objetivo, é possível futuramente aprimorar e validar a pesquisa 

fazendo uso de um grupo controle e um grupo experimental. O prosseguimento da pesquisa 

possibilitará futura avaliação das mudanças da percepção dos fatores de estresse nos cadetes 

do sexo feminino, tendo em vista que a amostra faz parte de uma população atípica por 

comporem a primeira turma da AMAN a formarem oficiais do sexo feminino. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

GUIA DA ENTREVISTA 

Adaptado de “FACTORES DE STRESS, ESTRATÉGIAS DE COPING E RENDIMENTO 

ACADÊMICO NOS CADETES-ALUNOS DO 1º ANO DA ACADEMIA MILITAR” 

(MARTINS, Ana. 2005) 

 

Designação dos blocos 

 

BLOCO A - Legitimação da entrevista e motivação do entrevistado 

 

Objetivos específicos:  

Legitimação da entrevista e motivação do entrevistado.  

 

Perguntas, informações e orientações:  

Informar o entrevistado dos objetivos da investigação.  

Pedir autorização para a gravação da entrevista.  

Pedir sinceridade e espontaneidade nas respostas dadas.  

Garantir a confidencialidade das informações recolhidas. 
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Tempo calculado: 5/10 minutos. 

 

BLOCO B - Dados biográficos 

 

Objetivos específicos:  

Recolher os seguintes dados: sexo, idade, profissão da mãe, profissão do pai e zona de 

residência, número de exames realizados no 1º semestre.  

 

Perguntas, informações e orientações:  

Informar o entrevistado que os dados biográficos, apenas funcionam como indicadores na 

descrição da amostra.  

Solicitar ao entrevistado os seguintes dados: sexo, idade, profissão da mãe, profissão do pai 

e zona de residência e números de exames realizados no 1º semestre.  

 

Tempo calculado: 3/5 minutos. 

 

BLOCO C - Fatores de stress 

Objetivos específicos:  

Recolher informações acerca da percepção de fatores de stress ao nível acadêmico, pessoal 

e institucional.  

 

Perguntas, informações e orientações:  
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Quais as situações/acontecimentos dentro do contexto da Academia Militar (ao nível 

acadêmico, institucional e pessoal) que lhe causam stress?  

 

Tempo calculado: 10/15 minutos. 

 

BLOCO D - Descrição de um acontecimento causador de stress 

 

Objetivos específicos:  

Recolher informações acerca de um acontecimento causador de stress e posteriormente, 

recolher informações pormenorizadas sobre esse acontecimento.  

 

Perguntas, informações e orientações:  

Pense num acontecimento significativo que se relacione com a sua vida na Academia Militar 

que o tenha posto em stress e descreva-o.  

Descreva-me esse acontecimento pormenorizadamente.  

Em que contexto isso se passou?  

 

Tempo calculado: 5/10 minutos.  

 

BLOCO E - Avaliação 

 

Objetivos específicos:  
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Recolher informações sobre: o significado do acontecimento para o entrevistado.  

Recolher informações sobre o tipo de pensamento do entrevistado, durante o acontecimento. 

Recolher informações sobre a capacidade deste para lidar com a situação.  

 

Perguntas, informações e orientações:  

Enquanto decorria essa situação, o que você pensava? 

Nessa situação, você pensou que ia conseguir lidar com a situação?  

 

Tempo calculado: 5/10 minutos. 

 

BLOCO F - Coping 

 

Objetivos específicos:  

Recolher informações sobre as estratégias utilizadas nas situações causadoras de stress no 

contexto da AMAN.  

Recolher informações sobre a escolha das estratégias utilizadas.  

 

Perguntas, informações e orientações:  

Que tipo de estratégias de coping você costuma utilizar para fazer frente às situações que 

identifica no contexto da AMAN como sendo causadoras de stress?  

 

Tempo calculado: 5/10 minutos. 
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ANEXO II 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DAS FONTES DE STRESS 

NOS CADETES DO CURSO BÁSICO DA AMAN 

 

Este questionário tem como objetivo recolher informações para o estudo da frequência das 

fontes de stress nos Cadetes do 1º ano da AMAN.  

Pedimos-lhe que nos dê a sua percepção, com base na sua experiência pessoal, sobre um 

conjunto de afirmações. Não existem respostas certas ou erradas, apenas pedimos que nos 

dê o seu ponto de vista.  

As respostas são confidenciais (não serão reveladas individualmente a nenhuma pessoa, 

instituição ou organismo), destinam-se apenas e exclusivamente a fins de investigação.  

Avalie cada uma das afirmações. Para tal, assinale com um X a opção que melhor se adapta 

à sua situação, utilizando a seguinte escala:  

 

1. Nunca é gerador de stress.  

2. Raramente é gerador de stress.  

3. Algumas vezes é gerador de stress.  

4. Frequentemente é gerador stress.  

5. Muito frequentemente é gerador de stress.  

 

 

Por favor, tente responder isoladamente a cada afirmação. Escolha as suas respostas de 

acordo com o que acredita ser a sua realidade. Certifique-se que respondeu a todas as 

afirmações, de forma a validar a sua participação neste estudo.  
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Classificação Inicial do Básico: _______                       Classificação Final do Básico _______ 

 

Assinale com um “X” a opção que mais lhe ajuda a enfrentar as situações de stress: 

[   ] Conversar com a Família e amigos    [   ] Comer   [   ] Buscar apoio espiritual (Religião, 

rezar/orar, etc) 

 

 

 

 

 

Obrigado pela colaboração! 

 

1. Sentir saudades da família, amigos e namorada (o). 1    2    3    4    5 

2. A relação com os camaradas mais antigos. 1    2    3    4    5 

3. O fato de poder ficar punido aos finais de semana. 1    2    3    4    5 

4. As atividades físicas intensas (TAF, SIEsp, Campo etc). 1    2    3    4    5 

5. O fato de haver apenas uma possibilidade de repetir de ano. 1    2    3    4    5 

6. A sobrecarga de horários. 1    2    3    4    5 

7. A gestão das relações afetivas exteriores a AMAN. 1    2    3    4    5 

8. Conciliar os deveres acadêmicos com os deveres militares. 1    2    3    4    5 

9. Obter classificação para a escolha de Q/A/S pretendido. 1    2    3    4    5 

10. As formaturas da AMAN e do CC. 1    2    3    4    5 

Identifique outra fonte de stress importante para você, que não esteja incluída nas afirmações anteriores: 


	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
	ACADEMIA REAL MILITAR (1811)
	Este trabalho teve como objeto de estudo o seguinte problema: existe uma correlação entre o grau de percepção da frequência dos fatores de estresse e o rendimento acadêmico do estudante do ensino superior militar?
	Tendo em vista isso, foi objetivo deste estudo identificar a percepção dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras acerca da frequência das fontes de estresse no ambiente acadêmico militar e identificar uma possível relação entre esse grau de p...
	1. INTRODUÇÃO
	Uma pesquisa realizada pela International Stress Management Association aponta que o Brasil é o país com a segunda maior prevalência de estresse no ambiente de trabalho do mundo. A concessão de auxílio-doença acidentário decorrente de transtornos ment...
	Alguns estudos identificaram que esses altos níveis de estresse já são constatados desde a rotina acadêmica do ensino superior. Furtado, Falcone e Clark (2003) apontam que a falta de preparo do estudante para fazer frente a situações estressoras duran...
	Apesar da relevância desses indicadores no cenário contemporâneo, pouco foi encontrado em revisão bibliográfica do tema quando inserido no contexto do ensino superior militar.
	Por isso, buscamos por meio deste trabalho contribuir para o estudo dos fatores de estresse e rendimento acadêmico no contexto do ensino superior militar brasileiro. Usamos como base de pesquisa a população dos cadetes da turma Rosa Maria da Fonseca,...
	Durante a investigação trabalhamos com o seguinte problema: existe uma correlação entre o grau de percepção dos fatores de estresse e o rendimento acadêmico do estudante do ensino superior militar?
	O objetivo geral deste trabalho foi identificar essa possível correlação. Para isso, utilizamos como objetivos específicos definir os principais fatores de estresse percebidos por essa população e mensurar de forma sistemática um indicador do rendime...
	Após revisão bibliográfica sobre o tema, adotamos o conceito de estresse do modelo transacional de Lazarus e Folkman, no qual o estresse é tido como um processo composto por acontecimentos estressores e respostas de tensão,  consequência da percepção...

	2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
	2.1.  CONCEITO DE ESTRESSE
	2.1.1. MODELO BIOLÓGICO
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	Foi observado ainda a prevalência da percepção de algumas situações geradoras de estresse como fator de predição de perfil para escolha de Arma, Quadro ou Serviço. Cabe também investigação afim de verificar a possibilidade de traçar os perfis por meio...
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