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Esse trabalho teve como propósito explicar o fenômeno do estresse e suas ramificações como 

a evolução para a síndrome de Burnout no contexto do exercício da função militar, assim como 

buscar na literatura ferramentas de enfrentamento para esses quadros. O método utilizado para 

isso foi a análise bibliográfica acerca do assunto, relacionando duas principais possibilidades e 

manejo para o enfrentamento do estresse como os conceitos de coping e o de resiliência. O 

conceito de coping se caracteriza como um conjunto de estratégias usados por indivíduos para 

se adaptar à circunstâncias de adversidade. Esse conjunto de estratégias se constituem a partir 

das variáveis físicas e psicológicas que agregam a saúde física, moral, crenças ideológicas, 

inteligência e demais características pessoais do sujeito. Fazem parte da estratégia de coping 

também os recursos encontrados no ambiente do sujeito como, seu meio social, relacionamento 

conjugal, características familiares, recursos funcionais e condições econômicas. Os estudiosos 

apontam que a disponibilidade desses recursos será diretamente responsável pela capacidade 

de avaliação do sujeito frente as situações adversas, e diante disso qual será sua resposta. Há 

diversas definições acerca do conceito de resiliência para o universo militar, entre elas; a 

resistência interna para superar os efeitos negativos do combate, aptidão para encontrar  

significados positivos em situações adversas, razões capazes de impedir o surgimento e 

posteriomente o desenvolvimento de doenças mentais como respostas a traumas e capacidade 

de obter êxito diante da adversidade apesar das dificuldades. O conceito de resiliência é 

integrado por quatro atributos constituintes, são eles; coping adaptativo, hardinees, controle 

pessoal e suporte social. Diante da pluralidade de definições, o conceito de resiliência para o 

militar seria a capacidade de se adaptar ou de se recuperar diante de situações adversas, uma 

vez que o mesmo encontra-se diariamente sob constante desafios em seu ambiente de trabalho. 

Através dessa pesquisa foi possível apresentar o fenômeno do estresse e seus efeitos no universo 

militar, assim como analisar e contribuir com estratégias de enfrentamento para minimizar os 

danos ocasionados por esse problema ao longo da formação. 
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This work aims to explain the phenomenon of stress and its ramifications as the evolution to 

Burnout syndrome in the context of exercising the military function. As well as searching the 

literature for coping tools for these conditions. The method used for this was the bibliographic 

analysis on the subject, relating two main possibilities and management for coping with stress 

such as the concepts of coping and resilience. The concept of coping is characterized as a set of 

strategies used by individuals to adapt to adverse circumstances. This set of strategies is based 

on the physical and psychological variables that add physical, moral health, ideological beliefs, 

intelligence and other personal characteristics of the subject. Also part of the coping strategy 

are the resources found in the subject's environment, such as his social environment, marital 

relationship, family characteristics, functional resources and economic conditions. The scholars 

point out that the availability of these resources will be directly responsible for the subject's 

ability to evaluate in the face of adverse situations, and before that what will be their response. 

There are several definitions about the concept of resilience for the military universe, among 

them; internal resistance to overcome the negative effects of combat, ability to find positive 

meanings in adverse situations, reasons capable of preventing the onset and later the 

development of mental illnesses as responses to trauma and the ability to succeed in the face of 

adversity despite difficulties. The concept of resilience is integrated by four constituent 

attributes, they are; adaptive coping, hardinees, personal control and social support. Given the 

plurality of definitions, the concept of resilience for the military would be the ability to adapt 

or recover in the face of adverse situations, since he is daily under constant challenges in his 

work environment. Through this research it was possible to present the phenomenon of stress 

and its effects in the military universe, as well as to analyze and contribute with coping 

strategies to minimize the damage caused by this problem throughout the formation. 

 

Keywords: Stress; Burnout; Resilience.
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1. INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa acadêmica tem como intuito analisar o fenômeno estresse, suas 

ramificações e incidências na área das práticas militares, voltando-se para questões implícitas 

do universo pessoal e profissional do sujeito em exercício de suas funções militares. O presente 

estudo busca aprofundar-se no conhecimento acerca dos fatores que geram o estresse e como 

se dão seus níveis de influência até o estabelecimento da síndrome de Burnout. 

A preparação para se tornar oficial da Linha do Ensino Militar Bélico (LEMB) é uma 

árdua empreitada que todos os anos jovens cidadãos se comprometem a realizar, começando 

sua jornada por meio do ingresso na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx). 

Essa instituição tem a nobre missão de introduzir os valores e deveres inerentes a um oficial e 

também tem o intuito de preparar os jovens alunos a ingressarem nos umbrais da Academia 

Militar das Agulhas Negras (AMAN), para que continuem o processo de formação. 

Ao longo de 5 anos de formação os jovens militares enfrentam diversos obstáculos tais 

como: provas intelectuais, provas de aptidão física, provas de tiro, exercícios controlados em 

campanha, saudades dos entes queridos por estarem longe de casa, mais uma gama de 

responsabilidades que são peculiares para a formação do oficial; com isso, o acúmulo de 

atividades acabam desencadeando uma série de fenômenos prejudiciais a formação, uma das 

principais são os diversos tipos de manifestação do estresse. 

Hans Selye, conhecido como o pai da Estressologia, enfatizava que só quem está morto 

não tem stress. Dizia ele que o stress é parte inerente do viver e que necessário se torna aprender 

a lidar de forma eficaz com os desafios bons e maus do decorrer da vida (Selye, 1956, 1974). 

O estresse, na visão biológica e fora do seu conceito estritamente físico- químico, trata as 

complexas reações que o organismo desenvolve mediante a um desafio ou ameaça imposta a 

ele pelo ambiente. Tais reações têm efeitos nos variados sistemas do organismo, sob a gerência 

do sistema nervoso autônomo, com o intuito de prepará-lo e deixá-lo apto a enfrentar ou fugir 

do fator estressante a que ele foi primariamente exposto. Através deste mecanismo, o sistema 

nervoso atua no metabolismo energético do corpo, no sistema imune, em habilidades 

cognitivas, como atenção e memória, além de diversos outros sistemas que sofrem influência 

do sistema nervoso autônomo (FILGUEIRAS & HIPPERT,1999). 

Stress também pode ser definido como um estado de tensão mental e física que produz 

um desequilíbrio no funcionamento global do ser humano e enfraquece seu sistema 

imunológico, deixando-o sujeito a infecções e doenças. O stress resulta de uma interação entre 

a pessoa e o mundo em que ela vive (LIPP, 2014). 



12 
 

No entanto, há indivíduos que são capazes de suportar a situação estressora, fazendo o 

uso de uma ferramenta chamada resiliência tendo como base a estratégia de coping, Anthony 

& Cohler (1987) definiu resiliência como a capacidade de um indivíduo perseverar e de adaptar-

se quando as circunstâncias não estão indo bem. O conceito de resiliência é antagônico ao de 

vulnerabilidade. Todavia, estes não são conceitos excludentes, e sim parte de um mesmo 

contínuo; em um extremo ficam os indivíduos altamente sensíveis, os hipervulneráveis aos 

eventos vitais, e no outro ficam as pessoas altamente resilientes. 

1.1 OBJETIVOS 

 
1.1.1 Objetivo Geral 

 

 Compreender como se aplica  a resiliência, visando minimizar o estresse nas atividades 

rotineiras de um militar.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Analisar em literaturas existentes acerca dos temas resiliência e estresse; 

Obter uma compreensão de como o estresse pode se relacionar com a síndrome de 

Burnout no contexto militar; 

Analisar a literatura em busca de ferramentas para enfrentamento do estresse usando o 

método da resiliência.



13 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 RESILIÊNCIA E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

A resiliência tem origem no latim. Ao considerar os dois radicais que a formam, resilio 

ou resilire e salio, de acordo com o dicionário da língua portuguesa a partícula ‘re’ indicaria 

retrocesso, retorno. Já o radical salio significa salto, pulo e unindo os radicais formaria “saltar 

para trás” (Saraiva, 2000).  

O termo resiliência tornou-se uma variável bastante usada e avaliada pelas organizações 

de trabalho, tendo em vista à exigência atual de flexibilidade e adaptabilidade do funcionário a 

fim de acompanhar a instabilidade do mercado. No entanto, se faz necessário diferenciar o 

conceito. No campo da Física, resiliência é uma propriedade do material de sofrer pressão e 

retornar a sua forma original ao cessar a força. Já para a Psicologia e outras ciências humanas, 

a resiliência é um processo de natureza transicional e relacional, mediado pela interação do 

indivíduo com o ambiente. (Rutter,1987).  

A resposta resiliente em ambientes não favoráveis ao desenvolvimento saudável 

inquietou os estudiosos.  Afinal, a resiliência é construída ou integra a genética do sujeito? 

Segundo Edith Grotberg,  que iniciou estudos com amostra de pessoas consideradas possuidoras 

de características resilientes, começando a investigar, o passo a passo, fatores necessários para 

o desenvolvimento da resiliência. O término das análises revelou indicadores da seguinte 

sentença: os fatores de resiliência são fundamentais para a promoção do comportamento 

resiliente, conquanto esses fatores modifiquem-se em cada fase do desenvolvimento humano. 

(Grotberg, 1999). 

Grotberg (1999) subdividiu em quatro processos os fatores de resiliência: “Eu tenho” 

(rede de apoio) que enfatiza o grupo social do sujeito definindo como conjunto de outras 

pessoas prestadoras de auxílio ao indivíduo em aspectos importantes das aprendizagens e 

favorecendo o seu crescimento saudável e com os quais se relaciona afetivamente e 

incondicionalmente; “eu sou” e “eu estou” que são consideradas as características individuais, 

como a autoconfiança; autoestima positiva; autoeficácia; autocontrole e responsabilidade, 

ambos relativos à força intrapsíquica. E “eu posso” que são as habilidades e capacidades que o 

indivíduo reconhece em si e utiliza em seu favor na resolução de possíveis conflitos ou nas 

tomada de decisão. (Grotberg, 1999). 

Diante do exposto, foi possível concluir que a resiliência é uma importante ferramenta 

para a manutenção e adaptação do ser humano aos diversos obstáculos que serão enfrentados 

ao longo de sua vida. Levantando uma reflexão para o universo militar, é um fator essencial 
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para o cotidiano do combatente haja visto a gama de dificuldades que terá que enfrentar durante 

a formação e na tropa posteriormente. 

 

2.2 ESTRESSE E SÍNDROME DE BURNOUT 

 
Segundo Nunomura, Caruso e Teixeira (1999), a palavra “stress” vem de pressão, 

insistência e encontrar-se estressado significa dizer estar sob pressão. Lipp (1996) aponta que 

o termo “stress” é muito utilizado no campo da engenharia para referir-se a escolha de 

determinado material, onde se baseia no peso em que a construção suportará a pressão do 

material. 

Hans Selye (1956, p.64) com objetivo de explicar o significado da palavra estresse, 

utilizou-se da conceituação dada por Hipócrates, que dizia que a doença possuía uma função de 

sobrevivência do organismo, como uma espécie de luta entre forças agressivas e as capacidades 

do organismo de se defender. Segundo o autor, o estresse seria “(...) um estado manifestado por 

uma síndrome específica, constituída por todas as alterações não especificadas produzidas em 

um sistema biológico”. 

De acordo com Magnino (2003), o estresse seria uma reação psicofisiológica originada 

do próprio organismo, ao se confrontar com uma situação incomum (eriódica) ou excessiva 

(por intensidade). Essa reação se dá por diferentes mudanças no funcionamento dos órgãos e 

sistemas do corpo, visando favorecer o organismo para o enfrentamento da situação atípica. 

Brandão e Matsudo (1990) validam essa informação, comprovando que o estresse se 

desenvolve a partir de três elementos: a situação estressante, a cognição ou pensamento e a 

reação emocional. 

Segundo Lipp (2005) o estresse pode se apresentar em qualquer contexto onde seja 

necessário que o organismo produza um esforço maior do que o usual para sua adaptação. A 

situação estressora irá englobar aspectos fisiológicos, psicológicos, mentais e hormonais do 

indivíduo. Molina (1996) aponta que essas situações podem vir a ser classificadas como agudas 

ou crônicas, o que irá produzir uma resposta física e emocional no sujeito, uma vez que o 

enfretamento da demanda poderá ser positivo ou negativo para o organismo. 

Com base no Ministério da Saúde (2002), a Síndrome de Burnout ou Síndrome do 

Esgotamento profissional refere-se a uma resposta prolongada frente a estressores emocionais 

e interpessoais crônicos no ambiente de trabalho, isso se dá por conta de uma grande carga 

emocional que o profissional está sofrendo no trabalho, com isso o corpo não consegue 

processar adequadamente toda essa gama de informações emocionais resultando em um 
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esgotamento físico e mental, classificando-se como um transtorno mental e do comportamento 

relacionado ao trabalho, através do Código Internacional de Doenças, código Z73.0 

(Organização Mundial de Saúde [OMS], 2000). 

A fadiga emocional proporcionada pelo Burnout transcorre na medida em que surge um 

déficit de energia, entusiasmo e a sensação de que o indivíduo já não possui ferramentas para 

lidar com os eventos estressores aos quais é submetido em seu ambiente de trabalho, ou estudo. 

O segundo fator do Burnout, a despersonalização, se concretiza como um distanciamento 

afetivo e pessoal proporcionado pelo próprio sujeito, sendo possível sua visualização através 

de comportamentos e atitudes negativas, cinismo e indiferença no ambiente de trabalho. Em 

suma, o fator da diminuição da realização profissional se dá quando o sujeito persuadido pela 

exaustão e despersonalização, faz uma auto avaliação onde tende a notar os aspectos negativos   

Diante do exposto acima, pode-se relacionar com o dia a dia de um militar cuja    

responsabilidades são diversas e com uma extrema carga de cobrança e meticulosidade. 

Trazendo para o ambiente acadêmico durante o período de formação, os cadetes passam por 

vários momentos de estresse, por conta de provas, atividades de campanha, responsabilidades 

peculiares a vida acadêmica, dentre outros que acabam resultando fatores prejudiciais ao seu 

desempenho militar e universitário.    

2.3 COPING: FERRAMENTAS PARA O ENFRENTAMENTO DO ESTRESSE 

 
Segundo Lazarus e Folkman (1984), a reação ao estresse não é realizada de maneira 

genérica e, a cada vez que o indivíduo é exposto à situação estressora, são produzidos e 

utilizados novos tipos de resposta. Dessa forma, estes mecanismos de resposta ao estresse são 

chamados então de coping. O termo coping deriva do verbo em inglês “to cope”, que é traduzido 

como ter a capacidade de lidar de forma eficiente frente a uma situação difícil. Assim sendo, as 

estratégias de enfrentamento vão muito além de enfrentar ou conflitar com uma situação 

estressora, abrangendo também os métodos de lidar e conviver com tal situação. A função do 

coping não é a de eliminar ou controlar, e sim minimizar ou reduzir o efeito do estresse. 

Tendo em vista as estratégias de enfrentamento, Lazarus e Folkman (1984) as definem 

a partir do modelo transacional de compressão do estresse. Este modelo diz que a avaliação do 

estresse pela pessoa é feita de forma multidimensional, cuja diversas variáveis cognitivas atuam 

como principais mediadores entre o agente estressor e o resultado proveniente dele. Este modelo 

abrange não só o estresse como evento catastrófico, mas também as diversas situações que 

levam a um estado de mal-estar e ansiedade diante da situações de difícil controle. 

Segundo Folkman e Lazarus (1980) esse modelo apresentado onde o coping divide-se 
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em dois módulos de funcionalidade: focalizado no problema e focalizado na emoção. Essa 

resolução se dá a partir de análises fatoriais que forneceram dois elementos principais que foram 

utilizados pelos pesquisadores para construir os dois tipos de estratégias de coping. Dentro 

dessa perspectiva, o coping se define como um conjunto de esforços, comportamentais e 

cognitivos, utilizados pelos sujeitos visando resolver alguma demanda específica seja ela 

interna ou externa, acarretadas por situações de estresse que são analisadas como fatores que 

sobrecarregam ou excedem os recursos do sujeito (LAZARUS; FOLKMAN, 1984) 

Lazarus (1993) também divide os elementos principais que devem ser avaliados frente 

a uma situação estressora: (1) O estressor, que é qualquer fator capaz de gerar uma reação de 

estresse; (2) a avaliação individual sobre o estressor, para definir, entre outros fatores, o seu 

grau de ameaça; (3) o processo de coping elencado para enfrentar o evento estressor; (4) a 

reação de estresse, que abrange as consequências psicológicas e físicas causadas pelo estressor. 
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3. REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 
3.1 TIPO DE PESQUISA 

 
Foi realizada uma pesquisa no âmbito corpo de cadetes visando analisar o nível de 

estresse no decorrer do período de formação do oficial combatente. Também foi analisado o 

nível de resiliência entre os cadetes durante as dificuldades enfrentadas nas atividades militares. 

O projeto buscou compreender o processo de constituição do estresse, seus níveis e 

desdobramentos, no intuito de obter maior conhecimento sobre os mecanismos desse fenômeno 

e suas consequências. 

 
3.2 MÉTODO DE PESQUISA 
 

O método de pesquisa adotado para a produção desse projeto foi o de revisão literária 

(análise de conteúdo), sobre o fenômeno do estresse e seus desdobramentos. O método de 

análise de conteúdo permite integrar diversos saberes acerca do tema proposto, visando 

proporcionar uma leitura mais ampla e completa do campo de estudo. De acordo com Mendes 

(2008), a revisão literária é um método onde é possível comtemplar os estudos já concluídos 

sobre o tema que se propõe pesquisar, visando ampliar o conhecimento obtido, preenchendo as  

lacunas e integrando resultados. 

Para tanto, utilizou-se as bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e 

Scientific Electronic Library Online (Scielo), utilizando como descritores os termos: 

“Implicações do estresse”, “Saúde Mental e o campo Militar” e “Síndrome de Burnout. E por 

fim: “Stress Implications," "Mental Health and Military Field Environment," and "Burnout 

Syndrome." 

Visando contribuir com os objetivos específicos estabelecidos para confecção desse 

trabalho, buscou-se coletar o máximo possível de pesquisas relevantes ao tema e que 

comportem os critérios de inclusão pertinentes ao tema. Os critérios de inclusão eleitos foram: 

publicação do tipo artigo, texto em português, texto completo, pesquisa empírica, diálogos 

amplos entre subjetividade e objetividade e estudo feito com militares.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diante dos resultados obtidos no presente estudo, foi possível verificar a existência de 

vasto conteúdo bibliográfico acerca do tema estresse, especificamente no contexto 

organizacional e laboral. Devido a essa circunstância, observou-se também a existência de 

diversas e distintas opiniões acerca da definição do fenômeno do estresse. Essa circunstância 

poderá ser justificada pelo fato da construção do conceito de estresse se alterar ao longo dos 

anos, conforme avançavam os estudos e as hipóteses sobre sua constituição. 

Gráfico 1 

Primeiro ano 

 

Fonte: Thaynara Carvalho de Lima 

 

Gráfico 2 

Segundo ano 

 

  
Fonte: Thaynara Carvalho de Lima 
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Gráfico 3 

Terceiro ano 

 

 
Fonte: Thaynara Carvalho de Lima 
  

Gráfico 4 

Quarto ano 
 

  
Fonte: Thaynara Carvalho de Lima 

 

Nos gráficos supracitados, 82,16% dos cadetes respondentes do primeiro ano; 39,80% 

do segundo ano; 38,30% do terceiro ano e 75% do quarto ano disseram que estar longe da 

família é um dos maiores estressores. 

A situação de internato expressou-se no segundo, terceiro e quarto ano com 40,82%, 

55,32% e 26,85%, respectivamente. Percebe-se que o primeiro ano não elencou como variável 

estressora a situação do internato, contudo a sua vivência da AMAN ainda é inicial. Já os demais 

anos, com maior destaque o terceiro, demonstrou que a internação é fonte estressora. A situação 

de não poder pernoitar fora dos muros da instituição, ainda ter o acesso restrito a rua, na qual 

cada ano possui dias específicos para poder ausentar-se do quartel após o expediente, desde que 

não tenha atividade ou esteja de serviço e ainda retorne antes de 22hrs. A variável limitação da 

liberdade apareceu no terceiro ano com 17,02% de respondentes e no quarto ano com 24,07%. 

Já o tempo livre somente no primeiro ano com 20,33%. 

No grupo focal, apenas os cadetes do primeiro ano, 59% dos respondentes, elencaram 

a Punição como variável estressora. Possivelmente, o fato de não apresentar nos demais anos 
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esteja na habituação do formando. A vivência das punições pode ter auxiliado no enfrentamento 

dessas adversidades, criando recursos pessoais que diminuem o estresse percebido. 

O estresse percebido é dependente da avaliação que o sujeito faz de seus recursos pes-

soais para desempenhar frente às situações. Aqueles que carecem de autoestima positiva, crença 

em si mesmo e não tenham desenvolvido resiliência em experiências anteriores, aumentam o 

nível do estresse percebido, possivelmente comportando-se disfuncionalmente (Lazarus, 

1991a). Esse fato pode coadunar com a adaptação ao curso, que, assim como as punições, apa-

receu somente no primeiro ano com 29,88%. 

A AMAN alia o estudo bélico com o acadêmico, o cadete, ao final do curso, recebe o 

diploma de bacharel em ciências militares além de ser declarado aspirante à oficial do Exército 

Brasileiro. Durante o encontro com os cadetes, muitos relataram da dificuldade que tinham em 

relação aos estudos da Divisão de Ensino, no planejamento do estudo diário e na execução das 

provas. No primeiro ano, 24,48% dos cadetes asseveram dificuldades no estudo “acadêmico” 

e 34,85% como um todo (DE mais CC). No segundo ano não foi apresentado como uma vari-

ável estressora. 

Já no terceiro, 25,43% asseveram ter problemas com a Divisão de Ensino e 21,28% 

como um todo (DE mais CC). No quarto ano, 22,22% afirmam apresentarem dificuldade com 

a Divisão de Ensino. 

O estresse é importante ao militar. As respostas fisiológicas como aumento da respira-

ção e batimentos cardíacos; a hiperprosexia; a disponibilidade de glicose para manutenção da 

energia celular e a anestesia corporal podem resultar na agressividade desejável ao exercício 

bélico. Apesar disso, nem todo indivíduo responderá com agressividade, o estresse pode gerar 

comportamentos de congelamento e de fuga, ao invés da luta. A diferença nas respostas está na 

avaliação primária que o homem realiza ao equilibrar a demanda da situação com os seus re-

cursos. (Folkman, 2011). 

 Visando melhorar a análise da resiliência no âmbito corpo de cadetes, foi formulado um 

questionário com 8 (oito) perguntas cujo objetivo era buscar resultado mais apurado de como 

os cadetes enfrentam situações estressoras. 
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Porcentagem por ano: 

 
            

 
 

 

 

 

 

 

1. Eu sempre consigo resolver os problemas difíceis se eu tentar bastante. 
 
Gráfico 1 - Nível de autoconfiança para solução de problemas difíceis 

 
Fonte: autor 

 

Segundo o gráfico pode-se observar que aproximadamente 84% dos entrevistados                      

possuem níveis de auto-confiança alto ou muito alto para soluções de problemas difíceis. 
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2. Mesmo nas adversidades, eu posso encontrar os meios e as ferramentas para 

alcançar o que eu quero. 

 
Gráfico 2 - Nível de autoconfiança para encontrar meios e ferramentas. 

 
           Fonte: autor 

 

Segundo o gráfico pode-se observar que aproximadamente 84% dos entrevistados tem 

um alto nivel de percepção para encontrar meios e ferramentas para alcançar seus objetivos.  

 

3. É fácil me assegurar nos meus objetivos e atingir as minhas metas. 

             

Gráfico 3 - Nível de autoconfiança para atingir suas metas. 

 
 Fonte: autor 

 

Segundo o gráfico pode-se observar que aproximadamente 50% dos entrevistados 

conseguem atingir a suas metas. 
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4. Eu estou confiante que posso lidar, eficientemente, com acontecimentos 

Inesperados.  

 
Gráfico 4 - Nível de autoconfiança para lidar com as adversidades. 

 
 Fonte: autor 

 

Segundo o gráfico pode-se observar que aproximadamente 74,2% dos entrevistados 

conseguem lidar com acontecimentos inesperados durante a formação. 

 

 5. Eu posso resolver a maioria dos problemas se eu investir o esforço necessário para 

isso.  

 

Gráfico 5 - Nível de autoconfiança para sanar problemas. 

 
       Fonte: autor 
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Segundo o gráfico pode-se observar que aproximadamente 92% dos entrevistados 

dizem que se investire o esforço necessário conseguem resolver a maioria dos seus problemas. 

6. Eu consigo me manter calmo ao enfrentar dificuldades porque eu confio nas minhas 

habilidades para enfrentar essas situações.  
 
Gráfico 6 - Nível de resiliência frente as situações 

 
            Fonte: autor 

 

Segundo o gráfico pode-se observar que aproximadamente 67,7% dos entrevistados 

acreditam que conseguem se manter calmos para resolverem situações difíceis. 

 

7. Quando me confronto com um problema, geralmente eu consigo encontrar diversas 

soluções.  
             
Gráfico 7 - Nível de autoconfiança para encontrar boas soluções. 

 
             Fonte: autor 
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Segundo o gráfico pode-se observar que aproximadamente 59,6% dos entrevistados 

responderam que geralmente conseguem encontrar diversas soluções para resolver problemas. 

 

8. Se estou com problemas, geralmente consigo pensar em algo para fazer. 

 
Gráfico 8 Nível de autoconfiança para pensar em diversas soluções. 

 
             Fonte: autor 

 

Segundo o gráfico pode-se observar que aproximadamente 85,5% dos entrevistados 

conseguem tomas uma linha de ação quando estão em situações difíceis. 

 

4.1 ESTRESSE 

 

No contexto militar, os principais estudos encontrados acerca do tema, abordaram em 

sua amostra uma população militar específica, como policiais militares e bombeiros. No que 

tange as forças armadas, os principais materiais encontrados faziam referência a outros tipos de 

transtornos psicológicos, principalmente o estresse pós-traumático. 

Foi possível observar certo consenso entre os pesquisadores acerca do tema, no sentido 

de que em grande parte dos estudos o estresse é compreendido com um fenômeno multifatorial, 

influenciado por diversas circunstâncias e peculiaridades. Diversos autores também corroboram 

que nem toda situação estressora será necessariamente ruim, uma vez que segundo esses autores 

o estresse possui uma função adaptativa na vida do sujeito. Nesse sentido é possível afirmar 

que o estresse tem como característica uma forma de resposta a determinada situação, o que se 

dá em uma cadeia de reações que visa equilibrar o organismo do sujeito, funcionando dessa 

forma como uma resposta de sobrevivência do organismo. 

No exercício da função militar é possível verificar essa questão, uma vez que muitas 
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vezes o indivíduo em exercício militar precisará de recursos para uma resposta rápida diante de 

circunstâncias adversas, tendo em vista que essa resposta se dá a partir do ambiente no qual o 

sujeito se encontra inserido. 

De acordo com Afonso e Gomes (2009), no âmbito das forças militares os níveis 

elevados de estresse estão diretamente conectados a natureza da profissão. O cadete da AMAN 

se encontra exposto a diversos estressores. De acordo com o American Psychological 

Association, estressores poderão ser definidos como “um evento ou um estímulo interno ou 

externo que induz estresse” (GUIMARÃES, 2007).  

Nesse contexto, de acordo com Calais (2003), diversos estudos apontaram para a 

prevalência do estresse em condições especificas da vida acadêmica, como pressões por notas, 

problemas sociais ou financeiros. Essa informação é confirmada através da grande prevalência 

dessas características entre estudantes jovens adultos. 

Entre os estressores os quais o cadete é submetido, destaca-se o regime de internato. 

Esse regime integra algumas condições causadoras de grande estresse como a distância da 

família, a vivência em coletividade (e consequentemente a ausência de privacidade). 

Considerando diversos estudos é possível afirmar que um dos maiores estressores é o fato de 

que estudantes que não moram com a família, possuírem um nível mais elevado de estresse e 

outros tipos de sofrimento mental, considerando que o suporte social é considerado como fator 

primordial para a manutenção da saúde mental (TABALIPA; ,SOUZA; LIMA, 2015) 

 

4.2 SINDROME DE BURNOUT 

 

Outro ponto abordado no estudo foi a progressão do fenômeno do estresse para 

síndrome de Burnout. Foi observado que a síndrome de Burnout se caracteriza como um quadro 

de estresse agudo, constituído a longo prazo e assim como o fenômeno do estresse, é 

multifatorial. Alguns autores apontaram o contexto do exercício militar como um dos mais 

propícios para a incidência da síndrome de Burnout, uma vez que a realidade do trabalho militar 

fornece maior número de fatores para isso. 

 

4.3 ESTRATÉGIAS DE COPING 

 

Frente ao exposto acerca do estresse e consequentemente da síndrome de Burnout, 

pretendeu-se analisar as possíveis estratégias de enfrentamento que favoreçam a prevenção e o 
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manejo desses fenômenos. Nesse sentido, uma das ferramentas mais referenciadas na literatura 

para o manejo do estresse é o coping. Vários autores apontaram o coping como uma excelente 

ferramenta de manejo de estresse, uma vez que por se tratar de um conjunto de estratégias de 

enfrentamento, pode ser trabalhado e desenvolvido no nível pessoal do indivíduo. 

No contexto militar, alguns autores demonstraram a preocupação das forças armadas 

em fornecer para os militares as ferramentas necessárias para o enfrentamento e manejo do 

estresse. Entre essas ferramentas, os autores apontaram a predileção pelo conceito de resiliência 

como uma das alternativas mais viáveis a ser trabalhada e desenvolvida. Os autores 

demonstraram que os sujeitos que possuíam maiores níveis de resiliência se tornavam mais 

capazes de responder em momentos de estresse. Sobre os militares, diversos autores teorizaram 

acerca da conceituação de resiliência, sendo a definição mais ajustada a que compreende a 

capacidade ou habilidade de se adaptar e se recuperar diante de situações adversas. Por esse 

motivo os autores apontam a resiliência como uma característica assertiva, uma vez que o 

militar se encontra inserido constantemente em ambientes adversos que exigem rápido 

posicionamento. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou uma análise sobre o tema do 

estresse e seus desdobramentos no contexto militar. Foi possível obter uma compreensão 

acerca da constituição do fenômeno, assim como da sua evolução para a síndrome de Burnout. 

No mesmo sentido, foram analisadas possibilidades de manejo e enfrentamento do estresse, e 

entre as diversas encontradas na literatura foram elencadas o coping e a resiliência como as 

mais assertivas para o contexto militar. 

Abordar e pesquisar sobre o tema do estresse é de extrema relevância, uma vez que o 

militar em sua prática se encontra constantemente sujeito a situações dessa natureza. Essas 

situações estressoras são parte da natureza de sua profissão, por isso é necessário considerar 

que além das ocupações comuns como o trabalho por turno, excesso horas de trabalho, e outras 

peculiaridades, o militar encontra-se exposto a uma realidade especifica de sua atividade, que 

é o constante risco de exposição de sua vida, assim como de seus companheiros. 

É necessário considerar que assim como o estresse se trata de um fenômeno 

multifatorial, a abordagem de prevenção e de cuidado deverá seguir a mesma lógica para que 

se obtenha sucesso. A partir de uma maior compreensão acerca do assunto, é possível prevenir 

e remediar as consequências físicas e emocionais ocasionadas a esse profissional pelo 

estabelecimento do estresse. 

Devido a relevância do tema, considera-se de extrema importância a continuidade da 

pesquisa, especificamente na população militar, uma vez que foi possível notar certa escassez 

no conteúdo sobre o tema para esse público. Recomenda-se para pesquisas futuras o diálogo 

com outras áreas de conhecimento como a medicina, a enfermagem e a psicologia, a fim de 

fomentar a discussão e obter maiores recurso de inovação para a compreensão desse fenômeno 

e consequentemente para as ferramentas utilizadas na prevenção e enfrentamento do estresse. 

Concluindo a monografia podemos observar atráves das pesquisas feitas que o estresse 

está presente diariamente no ambiente acadêmico. Com as análises dos gráficos alencamos os 

referencias mais importantes para validar o trabalho, pode-se notar que 6% do entrevistados 

não conseguem resolver os seus problemas difíceis mesmo tentando bastante para isso, 8%  não 

conseguem lidar com situações inesperadas as quais o próprio ambiente acadêmico impõe 

constantemente aos seus cadetes, por fim 15% não conseguem pensar ou tomar decisões 

eficazes quando estão em situações de estresse, mesmo sendo porcentagens pequenas, quando 

relacionadas a quantidade de cadetes presentes na AMAN esse espaço amostral começa a ter 
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uma relevância maior, ainda mais que se tratam de futuros líderes que terão de aprender a 

controlar os fatores estressores,  além disso tal fenômeno quando não acompanhado pode 

evoluir para a síndrome de Burnout dificultando ainda mais o desenvolvimento de atributos que 

são inerentes ao Oficial. 

Por outro lado, podemos observar que 59,6% dos entrevistados responderam que 

geralmente conseguem encontrar diversas soluções para resolver problemas, 74,2% conseguem 

lidar com acontecimentos inesperados durante a formação. 

 Com isso, pode-se dizer que parcela dos cadetes que já possuem um alto nível de 

resiliência e conseguem se adaptar rapidamente as adversidades apresentadas, diante disso é 

de extrema importância salientar a necessidade da abordagem no ambiente acadêmico da 

temática estresse e suas ferramentas de enfrentamento como coping citado ao longo do 

trabalho, visando melhorar o desempenho do futuro Oficial Combatente do Exército Brasileiro 

e também dar ferramentas a esse para ajudar os seus subordinados quando em situações 

estressoras.  
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