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MANEJO DE ESTRESSE, COPING E
RESILIÊNCIA EM MOTORISTAS DE

ÔNIBUS URBANO

Luciana Silva Zanelato1

Sandra Leal Calais2

Introdução

O estresse ocupacional em motoristas de ônibus urbano tem sido
discutido devido aos inúmeros estressores presentes na profissão,
tais como condições de trabalho, das vias, do veículo, do relaciona-
mento com os passageiros e com a empresa. Esses estressores pare-
cem resultar na expansão do absenteísmo, de licenças-saúde, assim
como em baixa produtividade, comportamento inadequado no trân-
sito e envolvimento em acidentes com ou sem vítimas. Isso eviden-
cia como os motoristas envolvem-se com sua atividade laboral, afe-
tando sua saúde e impossibilitando-lhes uma vida saudável.

Para Lipp (2003), o estresse é definido como uma reação
psicofisiológica muito complexa que tem, em sua gênese, a necessi-
dade de o organismo modificar-se frente a algo que ameace sua ho-
meostase interna. Isso pode ocorrer quando a pessoa confronta-se
com uma situação tanto positiva quanto negativa.

1 Programa de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendi-
zagem da Unesp – Bauru.

2 Idem.

Saude_e_desenvolvimento_(FINAL_V3).pmd 27/3/2011, 16:51217



218 TÂNIA GRACY MARTINS DO VALLE E LÍGIA EBNER MELCHIORI (ORGS.)

Selye (1956), médico austríaco, foi um dos pioneiros nos estudos
sobre o estresse para designar uma síndrome produzida por vários
agentes nocivos. Na década de 1920, observou em seus pacientes
alguns sintomas comuns para doenças diferentes, que estavam rela-
cionados à condição geral de estar enfermo, que ele denominou Sín-
drome de Adaptação Geral.

Lipp (2003) descreve as fases do estresse iniciando com a fase de
alerta, quando a pessoa defronta-se com uma situação estressora. O
organismo prepara-se para lutar ou fugir, gerando um estado de
prontidão, caracterizado por taquicardia, alteração da pressão arte-
rial, sudorese, boca seca, mãos e pés frios, mudanças de apetite,
diarreia passageira, entre outros.

Na segunda fase, a resistência, o organismo tenta restabelecer o
equilíbrio interno, utilizando toda a energia adaptativa. Pode, assim,
apresentar cansaço injustificado, problemas com a memória, sensa-
ção de desgaste e irritabilidade (idem, ibidem).

De acordo com Lipp (idem), a fase de quase-exaustão é caracte-
rizada pelo início do processo de adoecimento, pois há um enfra-
quecimento do sistema imunológico e as defesas do organismo co-
meçam a ceder, dando início à quarta fase do estresse, a exaustão.
Esta última é considerada a mais patológica, pois há uma quebra
total da resistência, ocasionando exaustão psicológica em forma de
depressão, exaustão física e doenças como úlceras, aumento da pres-
são arterial, problemas cardíacos, dermatológicos, sexuais, câncer,
e, ainda, pode levar o indivíduo à morte.

A literatura aponta que categorias profissionais como a dos
bombeiros (Calais, 2002), dos enfermeiros (Gil-Monte, 2002), dos
juízes (Lipp & Tanganelli, 2002) e dos professores vêm sendo ava-
liadas como estressoras, devido às situações laborais adversas. O
trabalho do motorista de ônibus urbano também inclui-se nessa
categoria.

A atividade de dirigir não é um ato mecânico, mas envolve uma
série de requisitos tais como demonstrar percepção de profundida-
de, orientação espacial, rapidez de reflexos, senso de responsabili-
dade, atenção, discriminar ruídos, além de demandar um bom es-
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tado de saúde e equilíbrio emocional (Ministério do Trabalho e Em-
prego, 2009).

Zanelato & Oliveira (2004) entrevistaram 204 motoristas e iden-
tificaram estressores laborais relacionados com: a) condições do tra-
balho – carga horária elevada, exposição a assaltos, falta de sanitá-
rios, movimentos repetitivos e mecânicos, ruídos e vibrações do
motor, baixo reconhecimento social, conflitos com passageiros, pres-
são para cumprir horário e excesso de paradas durante as viagens; b)
condições das vias – asfalto irregular, alagamento, congestionamen-
to e travessia inadequada, tanto de pedestres como de condutores; c)
condições climáticas – calor excessivo, incidência de raios solares e
chuva; e d) condições do veículo – falhas nos equipamentos e falta
de manutenção.

É importante salientar que a persistência de tais condições ad-
versas de trabalho pode contribuir para o aparecimento de estresse,
doenças ocupacionais, comportamentos inadequados ou de risco e
de probabilidade de acidentes de trânsito (Souza & Silva, 1998; Neri
et al., 2005). No entanto, o efeito nocivo dos estímulos estressores
também pode estar associado às avaliações realizadas pelo indiví-
duo, à intensidade do estímulo, ao tempo de duração, à vulnerabili-
dade da pessoa, à habilidade em administrá-los (Neme et al., 2003)
e ao tipo de estratégia de enfrentamento (coping).

Lazarus & Folkman (1986) consideram que qualquer esforço em
lidar com o estressor é uma resposta de coping. Segundo eles, há dois
tipos principais de estratégias, ou seja, duas grandes funções do
coping. Um deles é centrado no problema, ou seja, atua diretamente
no o que causa, com o objetivo de mudar ou eliminar o agente es-
tressor. Geralmente, são situações que podem ser modificadas. O
tipo centrado na emoção tem como função reduzir as sensações físi-
cas ocasionadas pelas situações estressoras presentes nas situações
que não se pode mudar.

As estratégias de enfrentamento podem ter consequências posi-
tivas ou negativas. Por exemplo, um motorista que está ansioso no
trânsito pode tanto fumar um cigarro como fazer um treino respira-
tório. Ambos reduzem a ansiedade, porém só o último está voltado
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para estratégias saudáveis, o que faz parte de uma das características
pessoais do indivíduo resiliente.

Outro processo que também pode ser desencadeado frente a
estressores é a resiliência. Esta pode ser compreendida como a capa-
cidade do ser humano de superar as adversidades, desenvolvendo,
na presença de risco, habilidades de enfrentar e responder de forma
assertiva e positiva, ativando recursos pessoais e ambientais que ate-
nuam as consequências negativas, convertendo-se assim em bem-
estar psicofisiológico, crescimento pessoal e aprendizagem.

Os fatores de risco e de proteção podem ser considerados como
variáveis que interferem na resposta da pessoa a uma situação ad-
versa, sendo que o primeiro aumenta a probabilidade do estresse.
No caso do motorista, os fatores de risco seriam: o contexto de tra-
balho estressante; a possibilidade de acidente, morte e assalto; con-
flitos no relacionamento entre motorista e passageiro. Os fatores
de proteção seriam estratégias de enfrentamento eficazes, recursos
pessoais, apoio social e familiar, reconhecimento e valorização da
profissão e relações positivas com os usuários do transporte.

É importante ressaltar que o conceito de resiliência encontra-se
em fase de construção e debate, por tratar-se de um conceito rela-
tivamente novo no campo da Psicologia. Esse termo originou-se
da Física e refere-se à capacidade de um material absorver energia
sem sofrer deformação plástica ou permanente (Yunes, 2003). Do
ponto de vista psicológico, Tavares (2001) define resiliência como
a capacidade de as pessoas superarem situações adversas, como
guerras, assaltos, mortes, maus-tratos físico e psicológico, sem per-
der seu equilíbrio inicial. Ou seja, o indivíduo é capaz de acomo-
dar-se e reequilibrar-se constantemente.

Em algumas pesquisas que envolvem motoristas de ônibus,
como as de Almeida (2002), Barduco (2006), Gianasi (2004), Sou-
za & Silva (1998) e Zanelato & Oliveira (2004), nota-se a preocu-
pação com as condições de trabalho e suas consequências para a
saúde do trabalhador, com ênfase na doença e nos fatores de ris-
co. No entanto, parece haver uma lacuna quanto a estudos volta-
dos para o desenvolvimento de programas interventivos no ma-
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nejo do estresse com enfoque na promoção da saúde e nos fatores
protetores.

Ao desenvolver um programa eficaz de intervenção no manejo
ao estresse, questiona-se se haveria implicações quanto ao coping e
à resiliência, ou seja, se alterando estas duas variáveis, seria modi-
ficado também o nível de estresse. Presume-se que indivíduos me-
nos estressados podem possuir um maior repertório de comporta-
mentos resilientes e melhores formas de lidar com estressores.
Dentro dessa perspectiva, o presente estudo teve como propósito
analisar a eficácia de um programa de intervenção de manejo do
estresse relacionado ao coping e à resiliência em motoristas de ôni-
bus urbano.

Trata-se de uma pesquisa com delineamento quase experimen-
tal. Segundo Cozby (2003), esse delineamento foi desenvolvido para
atender a uma necessidade de realizar pesquisas aplicadas em si-
tuações em que não é possível atingir o mesmo grau de controle
que no delineamento experimental e é empregado em contexto de
pesquisas de avaliação de programas cujo propósito é atingir algum
efeito positivo sobre um grupo de indivíduos. Também é caracte-
rística desse tipo de pesquisa a formação de um grupo experimen-
tal e um de controle, bem como a aplicação de pré e pós-teste.

A amostra foi composta por 38 motoristas de transporte urba-
no, todos do sexo masculino, sendo divididos em dois grupos: Ex-
perimental (GE) e Controle (GC). O maior nível de escolaridade
era Ensino Fundamental e quase todos eram casados.

Para a realização da pesquisa foram utilizados cinco instrumen-
tos, a saber:

a) Questionário sociodemográfico dos participantes: elaborado com
o objetivo de registrar informações sobre idade, sexo, estado civil,
escolaridade, tempo de trabalho como motorista e estado de saúde.

b) Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL),
validado em 1994 por Lipp & Guevara e padronizado por Lipp em
2000. Esse instrumento permite avaliar se a pessoa tem estresse, em
qual fase encontra-se e qual a área de maior manifestação dos sinto-
mas, se físicos ou psicológicos.
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c) Questionário do índice de resiliência: adultos (Reivich & Shatté/
Barbosa), elaborado por Reivich & Shatté em 2002, validado e adap-
tado para a população brasileira em 2006 por Barbosa. O instrumento
possui 56 itens, com respostas tipo likert variando entre (1) nunca,
(2) algumas vezes, (3) quase sempre e (4) sempre, que avaliam indi-
cadores de resiliência. Barbosa (2006) define esses indicadores como:
administração das emoções, controle dos impulsos, otimismo, aná-
lise do ambiente, empatia, autoeficácia e alcançar pessoas.

d) Inventário de estratégias de coping (Folkman & Lazarus/
Savóia), desenvolvido por Folkman & Lazarus e adaptado por Savóia
(1996). Contém 66 possibilidades de comportamentos e pensamen-
tos emitidos diante de uma situação de vida problemática, com res-
postas tipo likert variando entre (0) não usei esta estratégia, (1) usei
um pouco, (2) usei bastante a (3) usei em grande quantidade. Avalia
os fatores: confronto, afastamento, autocontrole, suporte social, acei-
tação da responsabilidade, fuga e esquiva, resolução de problema e
reavaliação positiva.

Em relação aos procedimentos adotados, o programa de estresse
foi divulgado por meio de cartazes informativos na empresa de ôni-
bus e por contato pessoal com os motoristas. Depois do prazo final
para a inscrição, foram organizados dois grupos experimentais com
aproximadamente 13 motoristas em cada grupo. Houve algumas
desistências do programa por diversos motivos: problemas de saú-
de, mudança na escala de trabalho, férias, demissões e desinteresse.
Foram, então, organizados os grupos experimentais com 19 moto-
ristas, sendo que dez deles participaram do grupo A e nove partici-
param do grupo B.

O GC foi formado por 19 motoristas que faziam o mesmo horá-
rio e itinerário dos que estavam participando do grupo experimen-
tal. Em algumas linhas isso não foi possível, mas houve substituição
por motoristas que mais aproximaram-se do grupo experimental no
que se refere ao horário de trabalho e ao itinerário.

Foram elaborados dois termos de consentimento, um para o GE
e o outro para o GC, conforme orientava a Resolução MS 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde.
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Para o GE, na primeira e na última sessão foram aplicados o ISSL
e o questionário de indicadores de resiliência, e na segunda e na pe-
núltima sessão foi aplicado o inventário de estratégias de enfrenta-
mento (pré e pós-teste). Os participantes do GE receberam uma in-
tervenção psicológica para controle e prevenção do estresse com oito
sessões de aproximadamente duas horas por semana.

As sessões foram desenvolvidas a partir de discussões teóricas e de
atividades práticas que abordavam temas como fatores estressantes,
conceito e fases do estresse, sintomas físicos e psicológicos, Síndrome
de Burnout, técnicas de manejos do estresse (relaxamento, treino res-
piratório, exercício físico e alimentação), estratégias de enfrenta-
mento (coping), comportamento assertivo, não assertivo e agressivo,
rede de apoio familiar e social, e conceito e aplicabilidade da resiliência.

O GC foi submetido às mesmas avaliações que o GE. Este não
recebeu nenhuma intervenção durante a realização do treino de ma-
nejo do estresse, o que teve por objetivo verificar somente o efeito da
passagem do tempo e depois fazer uma comparação. Foram aplica-
dos os mesmos instrumentos para o GE, antes e depois da interven-
ção, em datas próximas à aplicação para o GC, exceto no pós-teste,
quando houve algumas variações devido a outros compromissos as-
sumidos pelos motoristas.

Para a análise estatística intragrupal e intergrupal foram apli-
cados o teste qui-quadrado (não paramétrico) somente na variá-
vel estresse (presença ou ausência), para verificar se havia associa-
ção estatística. Quanto às outras variáveis do ISSL – que são: fase
e porcentagem da fase e dos sintomas – foi utilizado o teste não
paramétrico de Wilcoxom para análise intragrupal. Foi emprega-
do o teste de coeficiente de concordância (Kappa) no GE e no GC,
com o propósito de avaliar a eficácia do programa de manejo de
estresse. Para a análise intergrupal foi aplicado o teste de Mann-
Whitney para duas amostras independentes, ou seja, pré-teste do
GE e do GC e pós-teste de ambos. Também usou-se o mesmo pro-
cedimento para o inventário de estratégias de coping e para o ques-
tionário de resiliência, sendo que para todos os testes estatísticos o
nível de significância considerado foi de 5%.
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Resultados e discussão

De modo geral, o GE e o GC foram similares quanto às variáveis
sociodemográficas, sendo que a maioria dos participantes estava na
faixa etária entre quarenta e 49 anos (47,4%), tendo o Ensino Fun-
damental como maior nível de escolaridade (45%) e sendo casados
(95%). Em relação à religião, houve predomínio da católica (58%).
O maior tempo de empresa é de cinco anos (45%) e a maior tempo
atuando na profissão é de dez anos (29%).

Grande parte dos participantes (78%) mencionou não ter pro-
blemas de saúde, porém 1/3 deles já esteve afastado do trabalho por
problemas de saúde como diabetes, hipertensão arterial e depres-
são. Poucos motoristas (10%) relataram possuir o hábito de fumar,
ingerir bebida alcoólica, com resposta nunca ou raramente (60%), e
praticar exercícios físicos (24%), entretanto a maioria consome café
(85%). O GE apresentava maior incidência na variável envolver-se
em acidente de trânsito (74%), e com vítimas (32%).

Estresse

Na aplicação do pré-teste foi constatado que dos 19 motoristas
pertencentes ao GE, seis (31,58%) não possuíam estresse e 13
(68,42%) possuíam, sendo 11 na fase de resistência e dois na de qua-
se-exaustão, com porcentagens que variam de 8% a 75%.

A fase de resistência teve frequência maior (85%). Isso pode ser
visto como preocupante, uma vez que os estressores são constantes e
muitos deles não estão sob controle, o que possibilitaria levar esses
motoristas a evoluir para outras fases do estresse mais patológicas,
como a quase-exaustão ou a exaustão. Houve predominância dos sin-
tomas psicológicos, presentes em seis participantes. Dos demais,
quatro apresentaram sintomas físicos, e três, físicos e psicológicos.

Após a intervenção, a presença de estresse foi identificada em ape-
nas quatro motoristas, sendo que o participante 1 reduziu a porcenta-
gem da fase resistência de 17% para 8%, porém foram modificados os
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sintomas de físicos para psicológicos. O motorista 2 permaneceu
igual ao pré-teste, enquanto que o motorista 3, da fase de quase-
exaustão mudou para a de resistência. Apenas o motorista 4 acentuou
a porcentagem da fase de resistência e dos sintomas psicológicos.

Os dados apresentados na Tabela 1 demonstraram-se estatisti-
camente significativos na redução dos itens do ISSL para o GE quan-
to ao pré e pós teste, mostrando que a intervenção para manejo do
estresse apresentou significância quanto à redução deste, (NcNemar
= 7,11 e p = 0,003), verificado também pelo teste estatístico Kappa.

Tabela 1 – Análise estatística intragrupal dos dados do ISSL em
motoristas – GE.

Fatores Média Média Significância
(pré-teste) (pós-teste) Probabilidade < 0,05

Estresse 0,69 0,21 ↓(p = 0,001)

Fase do estresse 1,48 0,42 ↓(p = 0,0009)

Porcentagem da fase 17,26 6,58 ↓(p = 0,013)

Porcentagem dos sintomas 37,37 7,79 ↓(p = 0,0004)

*Teste Wilcoxom

Os resultados do GC mostraram que no pré-teste apenas quatro
motoristas (21%) foram identificados como estressados, estando dois
na fase de alerta e dois na fase de resistência, com porcentagens en-
tre 8% e 33% e predominância de sintomas psicológicos. No pós-
teste houve um aumento da quantidade de motoristas com estresse,
totalizando dez motoristas (53%), sendo que dos quatro participan-
tes do pré-teste, dois motoristas avançaram na fase de estresse e os
outros dois aumentaram a porcentagem da fase de resistência. Seis
motoristas encontravam-se na fase de resistência e com predomi-
nância de sintomas psicológicos. Isso coincide com o estudo de Vilela
(2004), no qual se obteve redução nos sintomas de estresse dos ca-
sais que participaram do GE, enquanto que no GC aqueles perma-
neceram iguais ou até aumentaram.
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A Tabela 2 informa sobre a análise estatística intragrupal do GC,
a qual apontou significância estatística quanto aos itens estresse, sin-
tomas e porcentagens de sintomas (p = 0,03); fase (p = 0,007). Ape-
nas a porcentagem da fase do estresse não apresentou significância
(p = 0,07). Para verificar se houve alteração no nível de estresse no
GC, comparou-se o resultado do pré e do pós-teste e obtiveram-se
dados significativos quanto ao aumento do estresse (NcNemar =
8,62 e p = 0,003).

Tabela 2 – Análise estatística intragrupal dos dados do ISSL em
motoristas – GC.

Fatores Média Média Significância
(pré-teste) (pós-teste) Probabilidade < 0,05

Estresse 0,21 0,53 ↓(p = 0,03)

Fase do estresse 0,32 1,16 ↓(p = 0,007)

Porcentagem da fase 4,21 8,95 ↓(p = 0,07)

Sintomas 0,42 1,05 ↓(p = 0,03)

Porcentagem dos sintomas 1,63 21,26 ↓(p = 0,03)

*Teste Wilcoxom

A comparação dos resultados intergrupais quanto à variável es-
tresse verificados na Tabela 3 mostrou dados estatisticamente signi-
ficativos em todos os itens do pré-teste, escores do estresse (p =
0,003), da fase (p = 0,0009), a porcentagem da fase (p = 0,005) e a
porcentagem da sintomatologia (p = 0,007). No pós-teste, só não
houve diferença quanto à porcentagem da fase (0,10), e os outros
resultados mantiveram-se significativos. Verifica-se, que, de modo
geral, nas variáveis estresse, fase e porcentagens do pré-teste, o GE
apresentou maior nível de estresse, enquanto que no pós-teste hou-
ve uma redução deste no GE e aumento no GC.
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Tabela 3 – Análise estatística intergrupal dos dados do ISSL em
motoristas.

Intergrupal – Manejo do estresse

Fatores GE e GC (pré-teste) GE e GC (pós-teste)

*Estresse (p = 0,003) (p = 0,04)

**Fase do estresse (p = 0,0009 ) (p = 0,04)

**Porcentagem da fase (p = 0,005) (p = 0,10)

**Porcentagem dos sintomas (p = 0,007) (p = 0,05)

* Teste de associação qui-quadrado (respostas sim ou não)
** Teste de Mann-Whitney (escores)

Portanto, comparando-se o pré e pós-teste de cada grupo, verifi-
ca-se que o GE teve redução dos níveis, das fases e dos sintomas de
estresse, enquanto que o contrário acorreu no GC, com exceção da
porcentagem da fase.

Estratégias de enfrentamento (coping)

No que se refere às respostas ao inventário de estratégias de
enfrentamento (coping) apresentadas na Tabela 4, observou-se que
houve significância na análise intragrupal do GE, ou seja, aumento
de respostas de enfrentamento, comparando pré e pós-teste, quanto
a quatro fatores: autocontrole, suporte social, aceitação da respon-
sabilidade e reavaliação positiva. Nos itens afastamento, fuga e es-
quiva houve redução de respostas. Não houve alteração nas variá-
veis confronto e resolução de problemas, que, segundo Lazarus &
Folkman (1986), pertencem às estratégias de enfrentamento focadas
no problema, as quais possibilitam alterar as relações indivíduo-
ambiente, controlando a situação geradora de tensão.

A Tabela 4 também aponta os resultados da análise intragrupal
dos grupos, sendo que no GC verifica-se que apenas a variável rea-
valiação positiva diminuiu de forma significativa (p = 0,05), do pré
para o pós-teste, enquanto os outros itens não se mostraram signi-
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Tabela 4 – Análise estatística intragrupal – GE e GC (coping).

Análise estatística intragrupal (GE) Análise estatística intragrupal (GC)

Estratégias Média Média Significância Média Média Significância
(pré-teste) (pós-teste) P < 0,05 (pré-teste) (pós-teste) P < 0,05

Confronto 1,68 1,79 (p = 0,68) 1,21 1,37 (p = 0,25)

Afastamento 2,05 1,58 ↓(p = 0,003) 1,53 1,53 (p = 1)

Autocontrole 2,37 2,95 ↓(p = 0,013) 2,10 2,26 (p = 0,46)

Suporte social 2,89 3,32 ↓(p = 0,027) 2,42 2,32 (p = 0,62)

Aceitação da
responsabilidade 2,37 2,89 ↓(p = 0,003) 2,32 2,16 (p = 0,57)

Fuga e esquiva 2,37 1,79 ↓(p = 0,009) 1,89 2,05 (p = 0,42)

Resolução de
problemas

2,79 3,05 (p = 0,19) 2,47 2,42 (p = 0,84)

Reavaliação
positiva

2,68 3,16 ↓(p = 0,013) 2,74 2,37 ↓(p = 0,05)

*Teste Wilcoxom
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ficativos. A diminuição dessa estratégia poderia servir de hipótese
para o aumento de estresse, como também para o afastamento ser
maior no pré-teste do GE (análise intergrupal), pois o problema
não é eliminado à medida que se afasta dele. Apesar de os motoris-
tas enfrentarem os estressores utilizando recursos emocionais, que,
segundo Zakir (2003), objetivam modificar situações emocionais
momentâneas, os resultados deste estudo apontaram relação entre
estresse e coping, sendo que a presença ou a ausência de algumas
estratégias de enfrentamento provocou redução no nível de estres-
se do GE.

De acordo com Dell’Aglio (2003), as funções de coping centrado
na emoção ou no problema podem efetivar-se por meio de diferen-
tes estratégias de enfrentamento que são utilizadas pelas pessoas
em condições estressantes. O uso do coping centrado na emoção
pode ser explicado, uma vez que a maioria dos estressores presen-
tes no cotidiano dos motoristas não está sob seu controle. Assim,
fica inviabilizado o uso das estratégias de confronto e de resolução
de problemas em dificuldades como congestionamento, vias com
buracos, árvores que atrapalham o acostamento nos pontos de em-
barque e desembarque e situações que interferem também no cum-
primento de horário. Por mais que os motoristas possam ter ações
indiretas, como a de informar aos órgãos competentes sobre as di-
ficuldades que encontram ao dirigir no trânsito, não cabe a eles, e
sim aos órgãos públicos ou privados, tomar as devidas providênci-
as em prol da melhoria do tráfego.

Comparando-se os dois grupos na análise intergrupal, conforme
Tabela 5, constata-se que no pré-teste só houve diferença significa-
tiva quanto ao item afastamento, sendo maior no GE. No entanto,
no pós-teste averigua-se um aumento das respostas de enfrentamento
no GE quanto às variáveis autocontrole, suporte social, aceitação da
responsabilidade, resolução de problemas e reavaliação positiva. Não
houve significância nas estratégias de confronto, afastamento, fuga
e esquiva.
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Tabela 5 – Análise estatística intergrupal – GE e GC (coping).

Análise estatística intragrupal Análise estatística intragrupal

Estratégias Média GE Média GC Significância Média GE Média GC Significância
(pré-teste) (pré-teste) P < 0,05 (pós-teste) (pós-teste) P > 0,05

Confronto 1,68 1,21 (p = 0,61) 1,79 1,37 (p = 0,13)

Afastamento 2,05 1,53 ↑GE (p = 0,01) 1,58 1,53 (p = 0,98)

Autocontrole 2,37 2,10 (p = 0,15) 2,95 2,26 ↑GE (p = 0,02)

Suporte social 2,89 2,42 (p = 0,09) 3,32 2,32 ↑GE (p = 0,003)

Aceitação da
responsabilidade

2,37 2,32 (p = 0,86) 2,89 2,16 ↑GE (p = 0,005)

Fuga e esquiva 2,37 1,89 (p = 0,12) 1,79 2,05 (p = 0,33)

Resolução de
problemas

2,79 2,47 (p = 0,21) 3,05 2,42 ↑GE (p = 0,01)

Reavaliação
positiva

2,68 2,74 (p = 0,92) 3,16 2,37 ↑GE (p = 0,001)

*Teste de Man-Whitney
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O relato verbal dos motoristas (GE) parece exibir mudanças
quanto às estratégias de enfrentamento por suporte social, com
busca de apoio no próprio grupo, maior envolvimento entre os par-
ticipantes, sendo levado também para o ambiente familiar, crian-
do espaços de lazer e maior compreensão com filhos e esposa.
Quanto às variáveis autocontrole e reavaliação positiva, os parti-
cipantes mencionaram que adquiriram habilidade de identificar o
fator estressor e de lidar com ele por intermédio do controle da ir-
ritabilidade, da reavaliação do evento de forma positiva, bem como
da adesão às técnicas de manejo do estresse.

Outro dado apresentado é a estratégia de resolução de problema
e aceitação da responsabilidade. Os motoristas refletiram e relata-
ram que poderiam solicitar à empresa um cobrador para auxiliá-los;
em caso de reclamação de passageiro, deveriam responder a ele
educadamente; sentiram a necessidade de ser mais conscientes e
criteriosos na eleição do sindicato, além de desenvolver a assertivi-
dade. Todas essas ações mostraram-se diretamente relacionadas com
a diminuição do estresse. Portanto, os relatos verbais dos motoristas
também pareceram indicar que o programa de manejo de estresse
teve implicações nas estratégias de enfrentamento.

Resiliência

Ao analisar estatisticamente intra e intergrupo, não houve dife-
rença significativa nos indicadores de resiliência, exceto a empatia
no GC (pós-teste), podendo inferir-se que não houve relação entre
estresse e resiliência. Este dado aproxima-se aos do estudo de
Belancieri (2007), que investigou a possibilidade de promover o pro-
cesso de resiliência em enfermeiras de um hospital universitário por
meio de intervenção grupal. Em contrapartida, Mota et al. (2006)
constataram que pessoas que apresentavam sintomas de doenças de
Chagas obtiveram níveis mais elevados de sintomas psicológicos e
físicos de estresse e menores de resiliência.

O número de participantes, a falta de controle das variáveis, o
foco maior nas técnicas de manejo do estresse, o próprio conceito de
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resiliência compreendida como um processo que se desenvolve no
decorrer da vida por meio de características pessoais, todos podem
ser algumas das limitações deste estudo, como também o curto es-
paço de tempo para desenvolver a intervenção. Outra suposição para
que o indivíduo desenvolva a resiliência é a presença de fatores de
risco, isto é, momentos críticos e de adversidade, que estimulam o
aumento da resiliência. E durante a aplicação de um programa não é
possível controlar todas as variáveis, dificultando a descrição das
relações contingenciais.

De acordo com Assis et al. (2006), o termo enfrentar tem cono-
tação restrita a agir frente ao problema, não dando indicativos sobre
o modo de atuação da pessoa. Superar refere-se à resolução do pro-
blema, ao encaminhamento ou à adaptação positiva.

Assim, tem-se a hipótese de que o coping possui caráter situacional
e está ligado diretamente à resposta aos agentes estressores, pois desde
a fase de alerta do estresse ele é acionado, ao emitir-se comporta-
mento de enfrentamento ou fuga. A resiliência, no entanto, parece
ter aspecto mais desenvolvimentista, no sentido que é construída nas
interações ambientais associadas à história de vida e às variáveis in-
dividuais, construídas em longo prazo. Partindo-se desse entendi-
mento, ao colocar em ação estratégias de enfrentamento positivo
diante de situações estressoras, poderia supor-se que o processo de
resiliência estaria sendo desenvolvido.

Considerações finais

O objetivo maior desta pesquisa foi proporcionar aos motoristas
atitudes mais eficazes para enfrentar o estresse, voltadas para ações
que beneficiem a saúde. Nos estudos encontrados nesta área, a ên-
fase era, em sua maioria, nas questões aversivas do trabalho e
direcionadas para a doença ocupacional.

O programa de intervenção pareceu propiciar redução do nível
de estresse e desenvolvimento de estratégias de enfrentamento mais
positivas, pois à medida que se alteram as estratégias de enfrenta-
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mento, verificam-se também mudanças no nível de estresse. Um dos
objetos de enfoque da pesquisa, a comparação dos escores de resi-
liência antes e depois do manejo de estresse, não apresentou altera-
ções, mas trouxe uma hipótese a ser mais bem investigada: o caráter
processual da resiliência.

Quanto ao procedimento, devido à maioria dos motoristas pos-
suir somente Ensino Fundamental, sugere-se que a aplicação não
seja coletiva, para dar maior suporte a dúvidas e dificuldades de com-
preensão do texto. O grande número de perguntas contidas nos ins-
trumentos pode levá-los a dar respostas menos refletidas.

Este estudo, no entanto, não esgota o assunto, mas levanta al-
guns pontos de reflexão, ampliando as discussões sobre a relação dos
processos adaptativos ocupacionais: estresse, coping e resiliência.
Sugere-se que novas pesquisas sejam feitas com amostra maior e com
maior tempo de duração; introduzir estudos de follow-up para acom-
panhar as mudanças ocorridas e percebidas pelos participantes, e
sugere-se o estudo de aspectos das empresas de transporte urbano
que podem contribuir para o desencadeamento do estresse ou para a
promoção da resiliência.

Considerando-se as condições estudadas neste trabalho como
importantes na qualidade de vida do trabalhador, estratégias de pre-
venção deveriam ser empregadas para aquele, estratégias estas que
devem voltar-se ao nível individual e ao coletivo. No primeiro, en-
volver uma ação integrada por meio de uma equipe multiprofissio-
nal em prol da redução dos sintomas físicos e psicológicos do indiví-
duo ocasionados pelos estressores. No nível coletivo, focar o contexto
organizacional com mudanças na cultura da empresa, propiciando
melhores condições de serviço e interferindo de maneira positiva na
relação entre indivíduo e trabalho.

Entende-se, por fim, serem necessárias ações de caráter contí-
nuo, pois à medida que se altera o ambiente, altera-se o indivíduo, e
vice-versa, o que contribui para uma melhor qualidade de vida dos
motoristas, para a melhoria dos serviços prestados aos passageiros e
para a prevenção de possíveis acidentes de trânsito e doenças
ocupacionais.
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