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• Estresse e trabalho: análise de sintomas no contexto
universitário1

Stress and work: analysis of symptoms in the University context
Estrés y trabajo: análisis de síntomas en el contexto universitario

Geraldina Porto Witter (Cad. 23)2

Giovana Ardoino Paschoal3

Ana Carolina Dias Espelho4

Universidade Camilo Castelo Branco

Resumo: Considerando os efeitos negativos que o estresse ocasiona no contexto
universitário, a pesquisa objetiva estudar este sintoma em professores, alunos
e funcionários de uma dada Universidade e compará-los por atividade e gênero;
são estudados 10 participantes de cada uma destas unidades. Utiliza-se: TCLE
e ISSL (Inventário de Sintomas de Stress para Adultos, de Lipp). Nos resultados,
em relação a sintomas físicos de estresse, nas últimas 24 horas, ocorrem
correlações de postos significantes (p ≤ 0,05, r

s
=0,59) entre gêneros no grupo

de alunos (ro=0,85) e no total de participantes (ro=0,85). A comparação por gênero
nos sintomas psicológicos evidencia significância entre funcionários (ro=1,00),
entre professores (r

o
=1,00) e no total, mas não entre alunos (r

o
= 0,88 e r

s
= 1,00).

Pode-se concluir que a manifestação de estresse não difere significativamente
por gênero e por sintomas relatados pelos grupos, mas a ocorrência pede uma
avaliação do clima organizacional e a implementação de estratégias que reduzam
o desenvolvimento de estresse.

Palavras-chave: Aluno universitário; professor universitário; administração.

Abstract: Considering the negative effects that stress causes in the University
context, this research aims to study this symptom in professors, students and
employees of a given University, and compare them by activity and gender; 10
participants are studied of each of these units. TCLE and ISSL (Inventory of
Stress Symptoms for Adults, by Lipp) are utilized. In the results, in relation to
physical symptoms of stress in the last 24 hours, there were significant
correlations of positions (p ≤ 0.05, r

s
 = 0.59) between genders in the group of

students (r
o
 = 0.85) and in the total of participants (r

o
 = 0.85). Comparison by

1 Trabalho apresentado no IV Congresso Internacional de Stress, Campinas, SP, Brasil, 2011
e publicado apenas o resumo.
2 Docente e pesquisadora - Univ. Camilo Castelo Branco. Contato: Av. Pedroso de Morais, 144,
apto. 302, Pinheiros  - CEP 05420-000 – São Paulo- SP- Brasil. E- mail: gwitter@uol.com.br
3 Psicologia, pesquisadora Junior. Contato: Rua Francisco Afonso de Melo, 499, Parque Santana,
Mogi das Cruzes. SP, Brasil. CEP 08717-130. E-mail: gi_gap@yahoo.com.br
4 Bolsista da Universidade Camilo Castelo Branco. Contato: Rua Francisco Afonso de Mello,
499 – apto.34b,Parque/Santana, Mogi das Cruzes, CEP 08717-130 – celular: 7199-6586.
E-mail: ana.propesp@gmail.com
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gender showed significant psychological symptoms among administrative staff
(ro = 1.00), between teachers (ro = 1.00) and in the total, but not among students
(ro = 0.88 and rs = 1.00). It can be concluded that the manifestation of stress
does not differ significantly by gender and symptoms reported by the groups, but
the occurrence calls for an evaluation of the organizational climate and
implementation of strategies to reduce the stress probability.

Keywords: University student; University professor; administration.

Resumen: Deacuerdo con los efectos negativos que el estrés genera em la
calidad de vida, en el trabajo y la tensión em la vida universitaria, se plantea:
verificar la presencia de estrés en una muestra de 10 profesores, 10 trabajadores
administrativos y 10 estudiantes de una universidad privada y comparar los
resultados por actividades y género. Se utiliza el TCLE y el ISSL (Inventario de
Síntomas de Estrés para los Adultos, de Lipp). En los resultados obtenidos, en
relación a los sintomas fisicos del estrés, en las últimas 24 horas, se encuentran
correlaciones positivas (p ≤ 0,05, r

s
=0,59) entre género en el grupo de estudiantes

(r
o
=0,85) y en la muestra completa (r

o
=0,85). Em la comparación por género,

los síntomas psicologicos muestran significancia entre los funcionarios (r
o
=1,00),

entre los profesores (ro=1,00) y en la muestra total. Sin embargo, el ocurre lo
mismo entre la muestra de estudiantes, en la que se obtiene como resultados(ro=
0,88 e rs= 1,00). Através de los resultados obtenidos se puede concluir, que la
manifestación del estrés no varia mucho entre género y los síntomas reportados
por los grupos, pero es importante evaluar su aparición em el clima organizacional,
así como la  implementación de estrategias que reduzcan  el desarrollo de
síntomas de estrés.

Palabras clave: Alumno universitario; profesor universitario; administración.

Introdução
Mediante análise científica da produção sobre estresse profissional

inserida no PsycINFO no ano de 2009, Paschoal e Witter (2011) encontraram
418 referências, sendo predominante a produção na língua inglesa (94,97%)
e mais frequente em artigos de revista (71,05%) com múltipla autoria. Entre
os participantes das pesquisas, 37,29% eram masculinos e 39,91%
femininos, sem haver diferença estatística significante atribuível ao gênero.
É maior a concentração de pesquisas com adultos, em geral profissionais
da saúde, vindo em seguida os da educação. Os indicadores obtidos, em
seu conjunto, permitem a conclusão de que a área vem evoluindo dentro
dos parâmetros científicos. O presente estudo volta-se justamente para o
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pessoal da área da Educação, enfocando os personagens que partilham o
contexto universitário.

Biologicamente, o estresse age desta forma: a percepção do perigo
desencadeia um turbilhão de reações no organismo. Doses de adrenalina
assaltam a corrente sanguínea e aceleram os batimentos cardíacos. Um
suor gelado desce pela espinha. O corpo, abastecido de porções extras de
oxigênio, se prepara para enfrentar, o inimigo, se houver tempo e caso não
reste outra alternativa. Esse conjunto de reações, conhecido como estresse,
foi essencial para a sobrevivência dos ancestrais do homem, num tempo
em que as ameaças tinham a ferocidade dos animais selvagens e a força
desmedida das explosões da natureza. As contingências da vida moderna
tornaram de diferente a ocorrência do estresse (Limongi-França &
Rodrigues, 2002).

Cotidianamente, as pessoas estão expostas a situações que
acarretam respostas químicas, físicas e psíquicas na tentativa de adaptação
a um fato novo. Estresse é um termo que, por seu uso ampliado, perdeu
bastante de sua especificidade. Originalmente, a palavra estresse define
uma série de respostas químicas, fisiológicas e psicológicas, que ocorrem
quando algum evento afeta o equilíbrio do funcionamento da pessoa. A
princípio, o estresse não necessariamente indica patologia. As reações aos
fatores estressores são basicamente tentativas de adaptação a um evento
que traz alterações transitórias. São a intensidade do estressor, aliada ao
seu tempo de duração e à capacidade ou incapacidade do organismo de
reagir a este evento que podem trazer conseqüências patológicas. Porém,
com o passar do tempo, a palavra estresse foi tendo seu uso geral,
consagrado para definir uma síndrome com sinais e sintomas físicos e
psíquicos que se originam como reação a eventos que pressionam o
indivíduo, principalmente do ponto de vista emocional e das relações
interpessoais, seja no trabalho, na família ou em outro contexto (Couto, 1987;
Lipp, 2000; Masci, 2009).

O estresse é frequente no mundo do trabalho. Estima-se que 80% dos
acidentes de trabalho, nos Estados Unidos, estejam relacionados com o
estresse. No Brasil, referente ao Estado de São Paulo, os transtornos da
ansiedade afetam 18% dos habitantes. O Instituto Canadense de Estresse
aponta que 25% da população mundial experimenta seus sintomas ao
menos uma vez na vida. A Organização das Nações Unidas definiu o
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estresse como “a doença do século 20”, enquanto a Organização Mundial
de Saúde o considera como epidemia global. A prevenção parece ser a
melhor receita para combatê-lo e as fórmulas próprias, o remédio ideal
(Limongi-França & Rodrigues, 2002).

O trabalho de Mendes, Ferreira e De Martino (2011) enfoca os níveis
de estresse entre os membros de uma equipe multiprofissional de
atendimento movel pré-hospitalar atuando em cidades do estado de Minas
Gerais. Participaram 63 profissionais aos quais foi aplicado o Inventário de
Sintomas de Stress de Lipp para Adultos. Constatou-se a presença de
estresse em 30,2% dos sujeitos na fase de resistência, e 1,6% na fase de
alerta, não havendo nenhum em fases mais avançadas. Não houve diferença
estatisticamente significante por gênero, nem entre casados e solteiros,
nem os que tinham ou não tinham emprego.

Considerando o trabalho importante fonte de estímulos, que também
podem gerar respostas estressoras, algumas decorrendo no chamado mal
estresse, ou seja, aquele que influi negativamente nas capacidades
individuais dos trabalhadores, outras do estresse positivo que resultam em
melhor produção e satisfação pessoal, gerando um clima produtivo naquele
ambiente. Couto (1987) destaca três formas de agentes estressores: a)
ligados ao comportamento das pessoas; b) ligados ao trabalho propriamente
e c) ligados à organização. Já Baccharo (1991) aponta três fatores
componentes do estresse ocupacional: o ambiente físico, o ambiente social
e suas relações com a resposta emocional do trabalhador. Muitos
responsabilizam a sobrecarga de trabalho pelo estresse, sendo comum em
profissionais que dedicam 10, 12 ou mais horas diárias a seu trabalho.

Associando-se os fatores de tensão que dizem respeito à pessoa com
àqueles do ambiente de trabalho, a satisfação por este tende a diminuir
(Silva, 2000; Ramos 2001). Da parte do trabalhador, começam a haver
atitudes negativas para com seu local de trabalho (o funcionário pode, por
exemplo, falar mal de sua empresa em outros ambientes), em relação aos
colegas (brigas, discussões, falta de cooperação em tarefas conjuntas), no
atendimento ao público (atender mal) e também consigo mesmo (envolver-
se em acidentes de trabalho). Muitas vezes, a pessoa começa a questionar
tudo, trabalha olhando para o relógio e, por fim, começa a senti- se entediada
e apática. Ocorre um quadro de fadiga e uma variedade de sintomas físicos
e psicológicos. A persistência do quadro pode acarretar sintomas
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depressivos e inclusive uso de álcool e/ou drogas. Do ponto de vista da
empresa, o rendimento da produção pode sofrer abalos. A qualidade dos
atendimentos tende a diminuir e o rendimento no trabalho também. Além
disso, a empresa passa a ter uma rotatividade grande de empregados, as
pessoas não ficam na empresa. E aqueles que ficam são apáticos e não
produtivos (Cataldi, 2002).

Também a chamada síndrome de burnout  pode surgir no contexto de
trabalho. Ela é entendida como manifestação de forte tensão por lidar
excessivamente com pessoas, podendo estar diretamente ligada à situação
laboral. Assim, engloba três dimensões, relacionadas, porém independentes:
(1) exaustão emocional – caracterizada por sensação de esgotamento de
recursos, falta de energia e entusiasmo, além de frustração e tensão por
não encontrar mais forças para atender as pessoas; (2) despersonalização
– caracterizada por perda da sensibilidade emocional no atendimento,
agindo, muitas vezes, de forma desumana; (3) diminuição da realização
pessoal no trabalho – autoavaliação negativa, insatisfação com o
desenvolvimento profissional, o que pode levar a sentimento de
incompetência e à falta de capacidade de interação (Maslach & Jackson,
1981 apud Carlotto & Palazzo, 2006).

As instituições educacionais também são espaços em que tanto o
mau estresse, como o que leva à produtividade, se fazem presentes e podem
ocorrer em todas as pessoas que participam da vida acadêmica. Conforme
Cerchiari (2004) é comum no discurso de estudantes universitários a
afirmação de que estão estressados, às vezes, ocultando-a com
brincadeiras pessoais. Isto decorre de sobrecarga na escola, no trabalho,
na família e muitos manifestam sintomas decorrentes de estresse, como
fadiga, falta de memória, mudanças de hábitos, entre outros. Entretanto,
poucos buscam ajuda profissional.

Quadro similar é apresentado pelos profissionais de ensino (Campos,
2002), muitas vezes envolvidos em muitas tarefas acumuladas (científicas,
burocráticas, assessorias e de docência). Isto, sem falar que muitos
trabalham em duas ou mais universidades com estruturas diferentes, que
também geram estressores diferenciados. Também é de se esperar que no
corpo administrativo ocorra, com frequência, condições compatíveis ao
desenvolvimento do estresse. Basta lembrar os limites de tempo para tarefas

Bol. Acad. Paulista de Psicologia, São Paulo, Brasil - V. 32, no 82, p. 144-159



149

complexas e de grande responsabilidade como relatórios para a agências
de fomento e visitas avaliativas do MEC (Ministério de Educação),
focalizando cursos e universidades.

O docente, frente ao estresse manifesta comportamentos diversos,
uma vez que suas atividades de ensino tornam-se cada vez mais difíceis
com tarefas acumuladas, pois incluem funções de tutoria, aconselhamento,
investigação, pesquisa administrativo - burocrática, assessoramento,
erudição, além da própria docência. Com tantas responsabilidades, a
exaustão é traduzida pelo desejo de abandonar a docência, absenteísmo
laboral, esgotamento, autoculpabilização (Campos, 2002).

Oliveira e Cardoso (2011) estudaram as manifestações clínicas de
estresse e os fatores estressantes em atividades de 91 docentes atuando
na área da saúde (medicina, odontologia, e farmácia), que responderam a
um questionário informativo de perfil sócio demográfico e ocupacional e ao
Inventário de Sintomas de Stress para Adultos. Encontraram que 24,2%
tinham estresse, dos quais a maioria (95,4%) estava na fase de resistência
e 4,5% na de exaustão. Em 63,6% predominaram os sintomas físicos e em
36,4% os psicológicos. Embora os docentes tendessem a se perceber como
estressados tenderam a achar pouco estressante o trabalho em equipe
(49,4%), o trabalho com pessoal (42,9%), o contato com colegas (58,2%) e
alunos (49,4%). Os casados com filhos, demonstraram-se estatisticamente
mais estressados que os sem filhos e houve correlação significante entre
manifestações clínicas de estresse. Entretanto, vale destacar que a maioria
dos participantes não apresentou sintomatologia de estresse.

Carlotto e Palazzo (2006) realizaram um estudo para avaliar a síndrome
de burnout em professores de escolas particulares de uma cidade da região
metropolitana de Porto Alegre, tendo como hipóteses iniciais que: (1)
variáveis demográficas, (2) variáveis laborais e (3) fatores de estresse se
associam à síndrome de burnout. Utilizaram para o levantamento instrumento
com questões sobre os dados demográficos, dados profissionais, variáveis
psicossociais e fatores de estresse percebidos pelos professores e o
Maslach Burnout Inventory, para avaliar a síndrome de burnout. Em relação
ao burnout, verificaram que a exaustão emocional apareceu como principal
precursora da síndrome, sendo seguida pela despersonalização e pelo
sentimento de diminuição da realização pessoal no trabalho. Quanto às

Bol. Acad. Paulista de Psicologia, São Paulo, Brasil - V. 32, no 82, p. 144-159



150

características demográficas e profissionais, os professores com maior
tempo de experiência profissional apresentaram menores níveis de burnout.
Os professores, em geral, não demonstraram perceber fatores de estresse
que envolvam questões institucionais e relacionais, mas apareceram as
expectativas familiares com relação ao trabalho docente, o mau
comportamento dos alunos e a falta de participação nas decisões
institucionais. Por fim, a hipótese de que existiria associação entre a
síndrome e variáveis demográficas não se confirmou. Quanto às variáveis
laborais e os fatores de estresse, foram confirmadas parcialmente. É
importante lembrar que, para a adequada replicação do estudo, no presente
caso só foram avaliados professores de instituições particulares.

Considerando-se, então, que o estresse constitui-se como mistura de
fatores pessoais, biopsicológicos e ambientais, é viável estabelecer
medidas preventivas que envolvam a pessoa e a empresa, com o que muitos
pesquisadores da área estão se ocupando em busca de estratégias de
coping. É preciso salientar que quando se fala em desses estímulos não se
estão considerando apenas cargos e salários. Pode-se estimular a equipe
de trabalho oferecendo-se benefícios diversos. Um fator importante é a
relação receptiva entre chefias e subordinados nas quais ambos sejam
estimulados a lidar com o novo, a ouvir uns aos outros e aceitar suas críticas
e sugestões. Poder expressar seu pensamento em um nível construtivo
contribui para que o indivíduo se sinta como parte de um grupo. Uma empresa
que procura sempre estar em contato com as novidades, em termos de
funcionamento, servirá de estímulo para que seu funcionário também deseje
atualizar-se e reciclar-se. É importante constatar se há uma situação de
estresse em um ambiente de trabalho, a primeira coisa a fazer é identificar
o que poderia estar originando-a. A avaliação do estresse manifestado nos
funcionários é certamente o primeiro passo a ser seguido. Se for necessário,
realizar programas de intervenção individuais, ou em grupo, em função das
mudanças nas contingências de trabalho ou institucionais. Para a
intervenção, verificar especificamente quais são os sintomas apresentados
e como se distribuem entre as várias categorias de profissionais. É de
grande valia informar-se sobre as manifestações dos vários grupos, e assim
poder obter-se uma base para planejamento.
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Objetivos
Neste contexto, objetivou-se analisar a ocorrência do estresse nos

professores, funcionários e alunos e comparar os sintomas relatados pelos
três grupos, levando em consideração as variáveis, gênero e tempo de
ocorrência dos sintomas.

Método
Participantes

 Estes, conforme as categorias já referidas vieram de uma
universidade particular, situada na periferia de uma cidade de grande porte.
Foram tomadas em conta, para a constituição dos grupos, além das funções
laborais, idade, gênero e a  escolaridade. Assim, resultaram em 10
participantes de cada categoria referida, com as seguintes especificações.

Grupo de Funcionários (GF) – Constituído pelos subgrupos aqui
descritos: de Funcionárias (GFF) – sendo cinco com idade variando de 19
a 56 anos, com média de 28 anos e dois meses. Só uma funcionária tinha
apenas o ensino médio e outra, completado o ensino superior em
Matemática. As outras três ainda estavam cursando a universidade
(Odontologia, Enfermagem e Psicologia). Somente a que só tinha cursado
o ensino médio estudou em escola pública, as outras quatro cursaram ensino
particular. Uma era assessora da Reitoria, outra secretária, e três, auxiliares
administrativas. Grupo de Funcionários (GFM) – a idade média deste grupo
foi de 28 anos e seis meses, variando de 25 até 35; três tinham o ensino
superior (dois em Administração e um em Direito), os outros dois estavam
cursando Administração e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Todos
estudaram em escola pública. Exerciam as seguintes atividades: três eram
auxiliares administrativos, um era supervisor e o outro, administrador.

Grupo de Alunos (GA) – compreendendo os subgrupos a seguir
descritos. Grupo de Alunas (GAF) – composto por cinco alunas do curso
de Psicologia, com idade variando de 24 a 34 e média de 27,8; todas
oriundas de escola particular. Atuavam como estagiária (1), tele operadora
(1), operadora de Call Center (1), inspetora de alunos (1) e uma apenas
estudava. O Grupo de Alunos (GAM) – teve idade variando de 19 a 42
anos, com média de 30,4; cursava Odontologia (2), Psicologia (1), Direito
(1) e Serviço Social (1). Todos vieram de escola particular. Um deles apenas
estudava, três eram seguranças e um, porteiro da instituição.
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Grupo de Professores (GP) – também dividido em dois subgrupos
por gênero. Grupo de Professoras (GPF) – constituído por cinco mestras
com idade entre 29 e 45 anos, sendo a média de 38,4; tendo por titulação o
doutorado (1), mestrado (2), mestrado incompleto (1) e especialista (1).
Lecionavam nos cursos de Serviço Social (2), Educação Física (1), História
(1) e Pedagogia (1). Todas cursaram anteriormente o ensino privado. No
Grupo de Professores (GPM), o mais jovem tinha 32 anos e o mais velho,
53, sendo a média de idade de 42,8. Lecionavam nos cursos de Farmácia
(1), Psicologia (2), Serviço Social (1) e Odontologia (1).

Material
Foram usados dois tipos de instrumentos aqui descritos.
1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – documento que

apresentava o projeto e solicitava a colaboração de cada participante,
atendendo a todos os quesitos da ética em ciência. Obtida a anuência de
todos eles, passou-se a coletar dados.

2. Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de LIPP (ISSL) (Lipp,
2000, 2004) – permite detectar os sintomas relatados pelos participantes
nas últimas 24 horas, na última semana e no último mês do ano em curso.
Os sintomas estão divididos, em cada período, em dois grupos de
alternativas para estresse físico e psicológico.
Procedimento

Após a aprovação do projeto pelo CEP (Proc. nº. 2962-3182/10),
entrou-se em contato com os possíveis participantes de cada subgrupo,
ficando com um total de cinco deles, ou seja, foi uma amostra sistemática
de preenchimento de vagas

Resultados
A análise dos dados foi feita seguindo a ordem da apresentação neste

trabalho recorrendo-se à estatística não paramétrica, devido ao N pequeno
em cada subgrupo. Foi estabelecido como margem aceitável de erro p d”
0,05, Ho que não há correlação entre os itens indicados pelos vários grupos
e H1 que os grupos diferiam sem estabelecer direção. O teste de correlação
usado foi a de postos (Siegel & Castellan Jr, 1988).

A Tabela 1 apresenta as correlações obtidas em relação aos sintomas
físicos e psicológicos do estresse, relatados pelos participantes nas últimas
24 horas, em relação aos itens do instrumento.
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Tabela 1 – Sintomas de estresse, nas últimas 24 horas, por gênero

Tipo de Sintomas Comparações r
s

r
o

Decisão

Func: Masc vs Fem 0,59 0,56 Não há correlação
Físicos Alunos: Masc vs Fem 0,59 0,81 Há correlação

Prof: Masc vs Fem 0,59 0,39 Não há correlação

Total: Masc vs Fem 0,59 0,85 Há correlação

Func: Masc vs Fem 1,00 1,00 Há correlação
Psicológicos Alunos: Masc vs Fem 1,00 0,88 Não há correlação

Prof: Masc vs Fem 1,00 1,00 Há correlação

Total: Masc vs Fem 1,00 1,00 Há correlação

Os sintomas físicos que mais ocorreram no gênero feminino foram
tensão muscular, mudança de apetite e “nó no estômago”; para o masculino,
tensão muscular, insônia, ranger de dentes. Os psicológicos foram para os
dois grupos: vontade imediata de iniciar novos projetos, aumento súbito de
motivação e do entusiasmo.

A Tabela 2 apresenta as correlações obtidas quando os participantes
responderam aos itens sobre sintomas, sentidos na última semana.

Tabela 2 – Sintomas de estresse na última semana, por gênero

Tipo de Sintomas Comparações r
s

r
o

Decisão

Func: Masc vs Fem 0,65 0,22 Não há correlação
Físicos Alunos: Masc vs Fem 0,65 0,67 Há correlação

Prof: Masc vs Fem 0,65 0,96 Não há correlação

Total: Masc vs Fem 0,65 0,90 Há correlação

Func: Masc vs Fem 1,00 0,87 Há correlação
Psicológicos Alunos: Masc vs Fem 1,00 0,97 Não há correlação

Prof: Masc vs Fem 1,00 0,98 Há correlação

Total: Masc vs Fem 1,00 0,93 Há correlação

No total, os itens mais citados quanto à parte física pelos dois gêneros
foram: cansaço constante e sensação frequente de desgaste físico. No
aspecto psicológico elas manifestaram maior ocorrência de só ficar
pensando em um dado assunto e irritabilidade excessiva; eles mencionaram
mais irritabilidade, seguida, em igual ocorrência, por excessiva sensibilidade
emotiva e duvidar de si mesmo.

A Tabela 3 mostra os resultados obtidos quanto ao último mês.
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Tabela 3 - Sintomas do último mês, comparação por gênero

Tipo de Sintomas Comparações r
s

r
o

Decisão

Físicos Func Masc VS Fem 0,59 0,87 Há correlação
Alunos Masc VS Fem 0,59 0,23 Não há correlação

Prof Masc VS Fem 0,59 0,21 Não há correlação

Total Masc VS Fem 0,59 0,54 Não há correlação

Psicológicos Func Masc VS Fem 0,62 0,67 Há correlação
Alunos Masc VS Fem 0,62 0,49 Não há correlação

Prof Masc VS Fem 0,62 0,70 Há correlação

Total Masc VS Fem 0,62 0,75 Há correlação

Os sintomas físicos mais referidos pelo gênero feminino foram
problemas dermatológicos e mudança extrema de apetite, enquanto que
para o masculino foi insônia. Dos sintomas psicológicos, o mais frequente,
tanto para elas quanto para eles, foi o cansaço excessivo.

Tabela 4 - Comparações entre os grupos

Tipo de Sintomas Comparações r
s

r
o

Decisão

24hs Físicos Func VS Alunos 0,59 0,59 Há correlação
Func VS Prof 0,59 0,51 Não há correlação

Prof VS Alunos 0,59 0,58 Não há correlação
Psicológicos Func VS Alunos 1,00 0,62 Não há correlação

Func VS Prof 1,00 1,00 Há correlação
Prof VS Alunos 1,00 0,62 Não há correlação

Última Físicos Func VS Alunos 0,65 0,38 Não há correlação
semana Func VS Prof 0,65 0,83 Há correlação

Prof VS Alunos 0,65 0,07 Não há correlação
Psicológicos Func VS Alunos 1,00 0,15 Não há correlação

Func VS Prof 1,00 0,92 Não há correlação
Prof VS Alunos 1,00 0,05 Não há correlação

Último Físicos Func VS Alunos 0,59 0,49 Não há correlação
mês Func VS Prof 0,59 0,39 Não há correlação

Prof VS Alunos 0,59 0,36 Não há correlação
Psicológicos Func VS Alunos 0,62 0,29 Não há correlação

Func VS Prof 0,62 0,64 Há correlação
Prof VS Alunos 0,62 0,61 Não há correlação
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A comparação entre os grupos por tempo, independentemente do
gênero, aparece na Tabela 4. O relatado como sintoma físico, nas últimas
24 horas de estresse, não resultou em nenhuma correlação com
significância. O mesmo ocorreu com os sintomas psicológicos. No
informarem os sintomas na última semana para o aspecto físico, só houve
correlação estatisticamente significante entre funcionários e professores.
No aspecto psicológico, nenhuma correlação foi encontrada. Ao focalizarem
o último mês, nenhuma correlação ocorreu com significância para a parte
física. No aspecto psicológico, só foi estatisticamente significante o ocorrido
entre funcionários e professores.

Nos três momentos poucas foram as correlações que alcançaram
significância.

Discussão
O objetivo da pesquisa foi o de verificar a existência de correlação do

estresse manifestado entre os participantes para detectar a viabilidade de
sua redução através de programa que atendesse, concomitantemente a
mais de um grupo. Se houvessem correlações altas e com significância
estatística, seria viável elaborar programas de redução dos efeitos negativos
das variáveis ambientais, trabalhando com vários grupos ao mesmo tempo.
Isto só ocorreu em poucos casos, o que reduziu a probabilidade de um
programa eficiente neste sentido.

Os resultados sugerem que, de um modo geral, as contingências
ambientais parecem atuar de maneiras distintas sobre os grupos, tanto no
que diz respeito ao aparecimento de estresse físico como psicológico. A
aplicação de um instrumento de avaliação da qualidade de vida no trabalho
pode trazer informações adicionais sobre o que, o como e o quando planejar
um programa de intervenção. Fica a sugestão para uma próxima coleta ou
pesquisa similar.

As de correlações baixas encontradas, ou sua ausência, puderam
decorrer dos impactos diferenciados do ambiente sobre os três grupos.
Por exemplo, mesmo sabendo-se que a relação carreira-satisfação afeta o
estresse dos profissionais (Delardo, 2008), ela pode ser mais complexa no
caso dos professores do que dos funcionários, e não afetar em nada os
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alunos. Já variáveis como o avanço da tecnologia, podem afetar os três
grupos de forma distinta, sendo particularmente difícil para o professor
superar o estresse, especialmente para os que não foram preparados para
isto (Baptista & Lara Campos, 2000, Fitzgerald, 2008).

O obtido pode também ser fruto de outras variáveis dos participantes
que afetam suas relações com a realidade, gerando diferenças no estresse.
Podem ser lembradas suas percepções e expectativas em relação à
realidade (Keyne-Michaels, 2008), ou por problemas diferenciais de saúde,
que levam à ingestão de remédios específicos (Klein, 2008), entre outras
variáveis.

Estas considerações, em torno dos dados obtidos, mostram a
complexidade do que pode influir no contexto acadêmico, daí serem
encontrados grupos que se situam, diferentemente, em relação a aspectos
do estresse físico e do psicológico, como também se deduz do trabalho de
Barbosa Filho (2001). Também sugerem a necessidade de mais pesquisas
envolvendo o estresse em si mesmo, comparando grupos e aprofundando
nas análises em que diferem e as razões das diferenças no contexto
educacional. Também evidenciam que programas de preparo para o
enfrentamento adequado do estresse, pedem uso de estratégias e ênfases
diferenciadas para cada grupo.

Considerações finais e sugestões
Face a amostra colhida ser pequena e sem previsão, é necessário

cuidado na generalização dos dados obtidos, sendo uma primeira sugestão,
a réplica, na mesma instituição com  amostra maior ou realizada, conforme
as possibilidades, analisando as condições de estresse de cada curso, ou
de segmentos específicos, como o de gestores de curso. Avaliariam-se as
pressões que atingem as pessoas que ocupam esta função, tenderem a
ser mais diversificadas, com pressão de tempo e de pessoas que muitas
vezes, objetivam metas antagônicas.

A opção por correlacionar a manifestação de estresse por gênero,
em cada parte ou grupo de itens buscava uma base para decidir se medidas
preventivas que viessem a ser aplicadas, poderiam ser úteis,
simultaneamente, a ambos os gêneros. Certamente isto poderia resultar
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em medidas mais abrangentes e econômicas. Entretanto, isto não tendeu a
ocorrer entre funcionários e nem entre professores em relação aos períodos
de tempo em que os participantes se auto avaliaram, tanto nos sintomas
físicos como nos sintomas psicológicos. Para estes participantes, evitar ou
reduzir o estresse, tanto físico como psicológico, é necessário desenvolver
programas de intervenção ou modificações de aspectos diferenciados para
cada gênero. Sugere-se uma pesquisa que busque verificar, na opinião dos
participantes, o que consideram necessário e viável mudar no meio
organizacional, para que se reduza o efeito de variáveis que podem gerar
estresse negativo à qualidade de vida no trabalho.

Entre os alunos, é plausível promover ações redutoras das
contingências negativas que atendam, igualmente, a ambos os gêneros.
Possivelmente uma melhor administração do tempo na apresentação de
trabalhos e de avaliações acadêmicas poderia ser de grande valia. Isto
pede uma articulação da ação dos professores para garantir, por exemplo,
que datas de entrega de trabalhos, de provas, de relatórios não sejam
coincidentes. Também, planejar atividades socioculturais breves na entrada
ou saída das aulas, ou mesmo no intervalo maior entre estas poderiam ser
úteis, desde que se controle rigorosamente o tempo disponível. Também
poderiam ser úteis o ensino de estratégias de estudo e de administração
do tempo/trabalho/atividades acadêmicas, bem como de forma de atuar e
não permitir o crescimento do estresse usando estratégias de auto eficácia
e de autocontrole. Aliás, estas medidas preventivas também poderiam ser
aplicadas aos outros grupos, com variações quanto ao gênero.

No total dos três grupos sempre ocorreram correlações entre as
manifestações masculinas e femininas. Talvez algumas medidas gerais,
como as sugeridas para os alunos, possam ser aplicadas a todos os grupos
por gênero. Isto vale tanto para os sintomas físicos como para os
psicológicos. Seria útil pesquisar, mais especificamente, os estímulos
estressantes em cada caso e buscar sugestões entre os participantes para
anular ou reduzir os efeitos negativos dos mesmos.
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