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vem, proporcionando-Ihes satisfação e bem-estar. No primeiro caso, os auto-
res fazem referência às acomodações que Ihes são apropriadas nos lares em
que aqueles moram e, também, nas instituições em que vivem, por circunstân-
cias especiais. A estas propostas se complementam as comunidades
residenciais, especialmente construídas para pessoas com mais de 60 anos,
em geral aposentadas. Esse recurso se caracteriza como pequena cidade
provida de acomodações e facilidades de circulação, oportunidades de deter-
minados trabalhos e entretenimentos, além de outras facilidades destinadas a
proporcionar ao idoso vida sã e de convivência. Há de se acrescentar também
condições apropriadas de acessibilidade, evitando barreiras físicas, nos cen-
tros urbanos comuns para proporcionar condições de vida normal a essas
pessoas.

Em síntese, a coletânea resenhada abre um leque de conhecimentos e
experiências significativos, estimulando, ao mesmo tempo, a multiplicação de
outros mais, sendo além disso, extensíveis ao grande público. Transmite men-
sagem de esperança, fundamentada em contribuições atualizadas para o de-
senvolvimento e bem-estar de uma população muitas vezes marginalizada.
Sua leitura é recomendada a todos aqueles comprometidos com a causa do
idoso.

Aidy! M. Q. Pérez-Ramos1

Cadeira nº 30, "Pauta Souza"

Tem sido intensa, especialmente na atualidade, a problemática
estressante por que passam nossos docentes em todos os níveis e modalida-
des de ensino. Situação que não somente prejudica a sua saúde mental e
física, como também a qualidade do ensino, o ajustamento dos alunos e o
clima do ambiente institucional.

O livro em apreciação, organizado por Lipp, M.E.N., que também é sua
co-autora, embora singelo em seu tamanho, integra textos práticos elabora-
dos em linguagem coloquial, acessíveis aos docentes e diretores de escola,
como também aos pais dos alunos e, ainda, de algum modo, a estes últimos.
É apresentado didaticamente, facilitando a produção do conhecimento atra-
vés de instrumentos de avaliação e também de sugestões para a leitura de
novos textos apresentados em cada capítulo.

Seu conteúdo contempla a experiência profissional dos autores e o seu
posicionamento frente ao tema em exposição. Médicos, educadores e, princi-
palmente, psicólogos, docentes de importantes universidades no país, com-
põem o elenco dos escritores, os quais, através de suas contribuições, mes-
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mo que sintéticas, expõem seus posicionamentos sobre stress e burnout
(exaustão) com suas idéias correlatas, e sobre a produção do conhecimento
que os apoiamo Com base nestes fundamentos, de natureza teórica, apresen-
tam procedimentos práticos para a identificação desses comportamentos e de
seus estressores no ambiente escolar, das estratégias para a sua superação,
além de sugestões de caráter preventivo e criativo.

Nesse contexto é focalizado o stress que acontece no trabalho do pro-
fessor, nos seus diferentes níveis de ensino: educação infantil, ensino funda-
mental, e do nível universitário, a pós-graduação. Os alunos que os freqüen-
tam, sejam eles considerados normais ou afetados por distúrbios de conduta
ou, ainda, por outras necessidades educacionais especiais, são também obje-
to de análise em termos desse comportamento. Uma síntese das produções
científicas na área e sugestões para o seu desenvolvimento enfeixam a contri-
buição.

Uma visão geral do stress, sua intensificação e seus fatores
desencadeantes constituem, em geral, temas iniciais dos capítulos que os
autores apresentam à coletânea. Uns dirigem suas idéias aos aspectos orgâ-
nicos, tendo como base os conceitos pioneiros de Selye e sua Síndrome de
Adaptação Geral, e outros, as centralizam nas reações emocionais, identifi-
cando o processo como stress emocional. Embora nem sempre se perceba a
relação teórica com as práticas que apresentam, como são as aplicáveis no
dia-a-dia para combater o stress, são elas úteis e de fácil emprego, sobretudo
no âmbito educacional.

No contexto do ensino fundamental, chamam a atenção para fatores de
stress em situações específicas, como no período da alfabetização, destacan-
do entre eles os estressores que mais prejudicam o fluir desse processo. Situ-
ação que é surpreendente, pois o que se percebe nessa aprendizagem é o
entusiasmo que expressam tanto o professor, como o aluno, ao descobrir um
novo mundo de idéias, por encontrar significado nos símbolos das letras.

Ainda neste nível de ensino, o stress do professore é analisado sob o
prisma da ergonomia, abrindo um leque de possibilidades para sua compre-
ensão e intervenção. São destacadas as dissonâncias entre as exigências do
posto de trabalho e a precária capacitação e competência dos docentes. Acres-
ce-se, atualmente o movimento da Inclusão Educacional de alunos com ne-
cessidades especiais ao contexto do sistema escolar regular, exigindo, por
sua vez, novas posturas do docente, mudanças no ambiente escolar, tanto
humano, como físico.

Nessa visão panorâmica, são focalizados também instrumentos de ava-
liação dos fatores de stress, meios de controle deste e medidas preventivas
ambientais referentes ao posto de trabalho do docente. É destacado o instru-
mento psicológico de avaliação do stress em nosso meio, o Inventário de
Burnout, de Maslach, com exemplo de aplicação aos professores do ensino
especial, cujos resultados demonstram que os docentes com maior índice de
burnout são os que contam com menor preparação para atender as exigênci-



as do seu trabalho. É evidente que outros fatores de stress se conjugam,
como a comunicação inadequada entre colegas, a imagem profissional ne-
gativa do docente, as dificuldades dos próprios alunos, as expectativas exa-
geradas dos pais, entre outras.

Atenção especial é dada ao stress do mestre quando este tem como
alunos os portadores de distúrbios de conduta e não conta com habilidades
e nem preparação adequadas para atendê-Ios. E, como conseqüência, de-
nota-se o stress desenvolvido no próprio discente que não se sente compre-
endido e aceito pelo seu mestre. Sugestões práticas são apresentadas para
prevenção e manejo do stress no ensino de alunos em tais condições. Acres-
centa-se neste contexto as transações das reações de stress que vão se
avolumando, não somente pelo fluxo de tais comportamentos do docente ao
aluno, mas também deste a seu professor, transformando-se em um vai-e-
vem neste jogo de reações que pode seguir em aumento progressivo.

Quanto ao ensino superior, são considerados de importância os fato-
res de stress do professor de pós-graduação, como as exigências relativas à
alta produtividade científica, à necessidade de participar de inúmeros even-
tos, bancas, reuniões administrativas e, por outro lado, aqueles decorrentes
de alunos mal preparados, salas inadequadas, equipamentos inapropriados
e, principalmente, a falta de coleguismo entre os companheiros da catego-
ria. Nota-se que tais fatores, muitos deles são transferíveis aos professores
que atuam na graduação. É válido salientar que já existem pesquisas reali-
zadas em nosso meio, utilizando instrumentos psicológicos apropriados, como
o Faculty Stress Index, de Gmelch e cols. para configurar um perfil dos
estressores que mais incidem no comportamento dos professores universi-
tários

Em relação à produção científica, objeto de um capítulo especial sobre
o stress, tema que tem tido grande número de estudos hoje em dia, assinala
que tal processo extenuante junto aos professores, não tem recebido a devi-
da atenção. Para seu necessário desenvolvimento são apresentadas várias
sugestões para pesquisas, tendo como apoio quadros referenciais dos fato-
res de stress que prejudicam o equilíbrio emocional dos docentes, estratégi-
as para sua prevenção e superação dos seus efeitos. Estressores de ordem
administrativas, dos provenientes das dificuldades do professor para estar
atualizado face aos rápidos progressos tecnológicos e educacionais e, tam-
bém, da falta de apoio psicológico para desenvolver mecanismos saudáveis
de superação do stress, são idéias para a realização de estudos e de ações
pedagógicas pertinentes. Destaca-se nesse empreendimento o valor do psi-
cólogo escolar como peça chave, necessitando para isso, de sólida forma-
ção científica e humana. Como suporte dessas pesquisas e apoio ao docen-
te, sugere-se a devida avaliação que se deva ter de instrumentos psicológi-
cos aplicáveis a essa população, para a identificação do stress e de seus
estressores como também do coping. Prefere-se utilizar esta última designa-
ção, em inglês, uma vez que os mecanismos de superação do stress se



configuram em procedimentos de fuga ou de confronto à situação estressante.
Como síntese, pode-se afirmar que o livro em análise transmite mensa-

gens inovadoras, indicativas para o desenvolvimento de novos temas sobre o
assunto, como também para promover o bem-estar do mestre e, conseqüen-
temente, dos alunos e, em abrangência, para uma comunidade escolar sau-
dável. Recomenda-se a leitura, com reflexões e estudos sobre os temas nele
inseridos, não só aos professores, como também a outros profissionais que
integram a instituição escolar e, em algum sentido, a todos aqueles que dela
fazem parte .

• OLIVEIRA, v'M.B. e YAMAMOTO, K. (orgs.) (2003). Psicologia da
Saúde: temas de reflexão e prática. São Bernardo do Campo: UMESP.

Maria Rita Zoéga Soares 1
Universidade Estadual de Londrina

A presente obra reúne e discute concepções teórico-práticas dos mem-
bros do corpo docente do Programa de Pós Graduação em Psicologia da
Saúde da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). O conteúdo da
publicação indica o elevado comprometimento com a atuação nesta área, o
que vem subsidiar e contribuir para a reflexão e capacitação profissional em
nosso país.

Através de um breve histórico da trajetória da pós-graduação em Psico-
logia da Saúde na Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), a obra
pretende demonstrar como este programa vem acompanhando a ampliação
do campo de atuação do psicólogo de saúde, conduzindo pesquisas e
estruturando linhas com enfoque na Neuropsicofisiologia, Psicologia Clínica
Preventiva e Psicologia Social Comunitária. Considera-se que um dos gran-
des desafios da Psicologia da Saúde seria estimular ações interdisciplinares
dedicadas à promoção da saúde, embasadas em princípios científicos e
metodológicos.

Aspectos psicológicos existentes na formação do profissional da área
da saúde são enfocados e analisados incluindo a participação da comunidade
acadêmica, os aspectos curriculares do programa e o convívio entre docentes
e alunos. Sugere-se a criação de um espaço, desvinculado das atividades
acadêmicas, onde se possam trabalhar experiências emocionais presentes
neste contexto.

O atendimento em equipe multiprofissional e seus diversos níveis de
integração são discutidos, propondo-se alternativas ao atendimento espe-
cializado em saúde. A necessidade de integrar o homem e o processo saú-

1 Doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano na Universidade de São Paulo. Docente
do Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento. Tel.: (43) 3371-4227. E-mail:
mrzoega @sercomtel.com.br.


