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RESUMO 
 

A presente pesquisa teve como objetivo verificar a presença da síndrome de burnout entre 

professores de duas instituições de ensino superior, uma pública e outra privada na cidade de 

João Pessoa/Paraíba/Brasil. Foi utilizado o MBI – Maslach Burnout Inventory. Participaram do 

estudo 69 professores do ensino universitário público (UFPB) e ensino privado (UNIPÊ). Os 

sujeitos em sua maioria eram do sexo feminino, na faixa etária dos 24 aos 55 anos. Na dimensão 

Exaustão Emocional - MBI foi observado que o resultado da estatística de teste mostrou não 

haver evidência de que o grau de estresse ocupacional seja diferente por instituições. 

Apresentando o valor 0,087 para p=0,05; na dimensão Despersonalização, os resultados também 

sinalizam para o fato de que não há evidência de esgotamento profissional seja também diferente 

por instituição. Explicitando o valor 0,442 para p=0,05. e no resultado para a dimensão 

Realização Profissional há evidência de que é diferente por instituição. Apresentando o valor 
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0,027 para p=0,05. Não encontramos situação de risco emergente embora aspectos individuais 

associados às condições e relações do trabalho podem levar os professores a experimentar a 

síndrome de burnout. O processo é cumulativo e desencadeado por elementos externos à ação do 

professor. 

 

Palavras-chave: Esgotamento profissional, estresse ocupacional, psicologia, fisioterapia 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A velocidade é a marca do mundo moderno; rapidez e presteza são exigidas cotidianamente 

na execução de várias tarefas, solicitando dos trabalhadores dos mais diversos ramos da ação 

humana, prontidão, atenção, estado de alerta na realização de inúmeras atividades, esse 

desenrolar de eventos tem acarretado um estado de tensão (estresse) permanente nesses 

profissionais em seus espaços laborais. 

De acordo com Lazarus (1993), ao lidarmos com o estresse verificamos diversos aspectos 

que interagem no processo de quebra da homeostase orgânica, como a presença de um agente 

causal interno ou externo que desencadeia diferentes tipos de dano, ameaça e desafio; 

percebemos também que são acionados processos de coping, estratégias como meio de minimizar 

a perturbação reinante e um padrão complexo de efeitos repercutindo sobre a mente e o corpo. 

Variáveis diversas atuam sobre o que chamamos estresse, e textos relacionados a este 

descritor, têm considerado como importante às diferenças individuais bem como variáveis 

cognitivas, motivacionais, aspectos culturais e sociais (Abreu et. all., 2002). Na pesquisa 

bibliográfica realizada por Silva (2009) foi encontrado que as mulheres estão mais suscetíveis ao 

estresse do que os homens, reforçando a questão do gênero como importante no estresse. A 

investigação realizada por Rodrigues, Pereira, Martins, Vectore e Fontes (2005) corrobora com 

essa informação em que numa escola pública onde o quadro funcional era composto por 87%, do 

sexo feminino, destaca que 58% desses mulheres apresentavam sintomas de estresse, sendo que 

92% na fase de resistência e, 8% na fase de quase-exaustão.  

De acordo com Cardoso (1999), para a Organização Mundial de Saúde (OMS), não apenas 

fatores agressivos diretos podem provocar danos à saúde, mas, à ausência de fatores ambientais 

também podem comprometê-las. Denominados fatores de ¨subcarga¨, como por exemplo, um 

local onde haja pouca mobilidade física (falta de atividade muscular), falta de comunicação com 

outras pessoas, (locais de trabalho isolados), falta de diversificação de tarefas de trabalho 
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(monotonia), falta de responsabilidade individual (negligência). Desta forma sua total ausência 

ou excesso podem ser prejudicais a saúde.  

Uma relação satisfatória com a atividade do trabalho é fundamental, e esta interação 

depende dos suportes afetivos e sociais que os indivíduos recebem durante seu percurso 

profissional. O trabalho humano possui um duplo caráter, por um lado é fonte de realização, 

satisfação, prazer, estruturando e conformando o processo de identidade dos sujeitos; por outro 

pode também se transformar em elemento patogênico, tornando-se nocivo à saúde. No âmbito do 

trabalho, os processos de desgaste do corpo são determinados em boa parte pelo tipo de trabalho 

e pela forma como esse está organizado (Delcor et. all., 2004). 

Para Gazzotti e Vasques-Menezes (1999), a fragilidade emocional provocada pela falta dos 

suportes afetivos e sociais traz grande sofrimento, uma vez que o reflexo dessa situação não fica 

restrito a vida privada, ampliando-se para o campo das relações de trabalho. O trabalhador, ao 

sentir-se sem alternativa para compartilhar suas dificuldades, anseios e preocupações, tem 

aumentada sua tensão emocional, o que pode levar ao surgimento da síndrome de burnout e/ou 

estresse ocupacional. 

A partir da década de 1970, a literatura científica apresentou crescente uso do termo anglo-

saxão ¨burn-out¨ ou ¨burnout¨. A denominação ¨burnout¨ faz referencia, aos aspectos lesivos do 

trabalho capaz de produzir redução da condição mental dos trabalhadores. (Santini & Neto, 2005; 

Reis et. all., 2006). É definida e estudada no âmbito dos idiomas latinos através do descritor 

¨Mal-Estar Docente¨. Em alguns estudos encontramos em português como: ¨Síndrome do 

Esgotamento Profissional¨ (SEP) em face ao dispositivo do Ministério da Previdência Social 

Brasileiro (Anexo 1 da Portaria 1339 de 18/11/1999- Brasil,1999) que utiliza a expressão 

Síndrome do Esgotamento Profissional com o mesmo significado de Síndrome de burnout. 

(Santini & Neto, 2005)  

De acordo com Mallar e Capitão (2004), médico psicanalista Herbert J. Freudenberger, em 

1974, definiu a síndrome de burnout como uma experiência de esgotamento, físico e emocional e 

perda de interesse, decepção manifestadas por profissionais, ¨normais¨, que não apresentam 

nenhum quadro psicopatológico antes do seu surgimento e que apontam para uma redução da 

efetividade e do desempenho no trabalho, acompanhada de atitudes negativistas e hostis. 

Entretanto Codo e Varques-Menezes (1999) considera-a como a síndrome da desistência, pois o 

indivíduo, nessa situação, deixa de investir em seu trabalho e nas relações afetivas que dele são 

decorrentes. 

Mas, somente a partir de 1976, os estudos sobre burnout adquiriram um caráter científico, 

uma vez que foram construídos modelos teóricos e instrumentos capazes de registrar e 

compreender este sentimento crônico de desânimo, apatia e despersonalização. Christina 

Maslach, psicóloga social, compreendeu através de seus estudos com profissionais de serviços 
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sociais e de saúde, que as pessoas com burnout apresentavam atitudes negativas e de 

distanciamento pessoal. (Carlotto & Câmara, 2004).  

Contudo para Maslach e Jackson (1981/1986) a síndrome de burnout compreende 

esgotamento emocional (caracterizado por uma falta ou carência de energia, de entusiasmo, um 

sentimento de sobrecarga emocional, de esgotamento de recursos), despersonalização (processo 

de endurecimento, de insensibilidade, que se manifesta através de uma atitude fria e distante para 

com os que recebem os cuidados, clientes ou colegas, mostrando-se impessoal, muitas vezes 

cínico) e redução da realização pessoal (uma tendência a se auto-avaliar de forma negativa, com 

a diminuição dos sentimentos de competência, levando-o a sentir-se frustrado, inadequado, 

infeliz e descontente, tanto consigo mesmo como com o seu trabalho) 

Caracterizada também através de presença de sintomas físicos, psíquicos, comportamentais 

e defensivos, como: sensação de fadiga constante e progressiva, distúrbios do sono, dores 

musculares ou osteomusculares, cefaléia, enxaqueca, perturbações gastrointestinais, 

imunodeficiência, transtornos cardiovasculares, distúrbios do sistema respiratório, disfunções 

sexuais e alterações menstruais nas mulheres. Entre os sintomas psíquicos constata-se a falta de 

atenção e de concentração, alterações da memória, lentificação do pensamento, sentimento de 

alienação, de solidão, de insuficiência, impaciência, desânimo, disforia, depressão, desconfiança 

e paranóia. Já os sintomas comportamentais compreenderiam a falta ou excesso de escrúpulos, 

irritabilidade, incremento da agressividade, incapacidade para relaxar, dificuldade de aceitação de 

mudanças, perda de iniciativa, aumento do consumo de substâncias, comportamento de alto risco 

e aumento da probabilidade de suicídio. Os sintomas defensivos caracterizam-se pela tendência 

ao isolamento, sentimento de onipotência, perda do interesse pelo trabalho ou pelo lazer, insônia 

e cinismo. (Benevides-Pereira 2002, Mallar & Capitão, 2004). 

Dentro da perspectiva social-psicológica, a síndrome consiste de em uma reação de tensão 

emocional crônica causada por se lidar excessivamente com pessoas. É um construto formado 

por três dimensões relacionadas, mas independentes. A primeira delas é a de exaustão emocional, 

caracterizada pela falta ou carência de energia e entusiasmo e sentimento de esgotamento de 

recursos. É possível somarem-se sentimentos de frustração e tensão, pois os trabalhadores podem 

perceber que já não têm condições de despender mais energia para o atendimento de seu cliente 

ou demais pessoas, como faziam antes. Outra dimensão é a despersonalização, situação em que o 

profissional passa a tratar os clientes, colegas e a organização como objetos. Os trabalhadores 

podem desenvolver uma insensibilidade emocional. A terceira dimensão é a baixa realização 

pessoal no trabalho, definida como uma tendência do trabalhador a se auto-avaliar de forma 

negativa. As pessoas se sentem infelizes, consigo mesma e insatisfeita com seu desenvolvimento 

profissional. (Carlotto et. all., 2004, 2003). 

O professor de ensino superior não é exceção, desempenha uma atividade que o obrigada a 

estar constantemente se atualizado e atento às inovações tecnológicas, pois, sendo o responsável 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 12.10.2013 

Juerila Moreira Barreto, Nilton Soares Formiga, Carla 
Alexandra da Silva Moita Minervino, João Agnaldo do 
Nascimento 

5 
Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

 

pela transferência dessas informações as futuras gerações de profissionais, sente-se 

sobrecarregado por essa responsabilidade. Entretanto observa-se que muitas vezes as condições 

de trabalho deixam a desejar como baixo piso salarial, salas de aulas inadequadas, dificuldade na 

aquisição de material bibliográfico, dentre outras. (Silva & Carlotto, 2003; Silva, 2009). 

Segundo Krentz (1986) a aprendizagem por ¨impregnação cultural¨ foi substituída pela 

¨escolarização¨ no século XVI. Neste período, as escolas já constituídas e sob a tutela da Igreja 

abriram-se às camadas populares para instrumentalizar o povo para a leitura das sagradas 

escrituras, sendo o próprio clero responsável pela atividade docente. A necessidade de convocar 

colaboradores leigos fez com que fosse instituída a realização de uma profissão de fé e um 

juramento de fidelidade aos princípios da igreja, o que deu origem ao termo professor: pessoa 

que professa a fé e fidelidade dos princípios da instituição e se doa sacerdotalmente aos alunos. 

O professor faz parte de um grupo chamado atualmente de profissionais de ¨alto contato¨, 

trabalhando em ambientes potencialmente geradores de conflito. E o ensino possui características 

particulares, geradoras de estresse e de alterações do comportamento dos que nele trabalham. 

(Mallar & Rodrigues, Pereira, Martins, Vectore, Fontes, 2004, 2005). Em pesquisa realizada por 

Santini e Neto (2005), destacam como estratégias defensivas utilizadas pelos professores o 

absenteísmo, pedidos de transferência de escola, perda do vínculo afetivo.  

O ato de ministrar o ensino é uma atividade em geral muito estressante, com repercussões 

evidentes na saúde física, mental e no desempenho profissional dos professores. (Reis, Araújo, 

Carvalho, Barbalho, Oliveira & Silva, 2006). O estresse provocado pelas atividades laboral tem 

despertado a atenção dos estudiosos nos últimos anos, em decorrência da globalização, alta 

competitividade, ascensão da mão de obra terceirizada, concorrência acirrada, carga horária cada 

vez mais longa, dentre outros (Genuíno, Gomes & Moraes, 2009). 

Os professores têm sido alvo de diversas pesquisas, pois no exercício profissional da 

atividade docente encontram-se presentes diversos estressores psicossociais, alguns relacionados 

à natureza de suas funções, outros relacionados ao contexto institucional e social onde estas são 

exercidas. (Carlotto, 2002). Para Picado (2010) o burnout em professores parece fazer-se sentir 

de forma consistente em diversos países e culturas nomeadamente, entre professores da Austrália, 

Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Holanda, Portugal.  

 O burnout nos professores não surge imediatamente, mas constitui a fase final de um 

processo contínuo que vai sendo elaborado e que se identificam com sinais tais como sensação de 

inadequação ao nível do trabalho, a falta de recursos materiais para realizar uma tarefa, a 

necessitar de uma atualização a partir de uma pós-graduação, diminuição da capacidade para 

resolução dos problemas dentre outros. (Moreno-Jimenez et. all., 2002).  

 De acordo com Carlotto e Palazzo (2006), o burnout em professores afeta o ambiente 

educacional e interfere na obtenção dos objetivos pedagógicos, levando esses profissionais a um 
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processo de alienação, desumanização e apatia, ocasionando problemas de saúde, absenteísmo e 

intenção de abandonar a profissão. E continua ao considerar que burnout é um fenômeno 

psicossocial relacionando diretamente a situação laboral; no qual o homem busca constituir-se 

como sujeito através de seu trabalho e que o mesmo não se realiza de forma individual, mas sim 

se materializa no espaço social; e que a atividade produtiva é um elemento constitutivo da saúde 

mental individual e coletiva. 

 As crenças e as expectativas do indivíduo acerca da retribuição e do reconhecimento dado 

pela organização ao seu trabalho são questões diretamente relacionadas à percepção do suporte 

organizacional. (Tamayo & Tróccoli, 2002). E nos últimos anos temos visto uma crescente 

desvalorização do magistério, com greves reivindicatórias de melhores condições de ensino e 

salariais. Segundo Borges, Argolo, Pereira, Machado e Silva (2002) o relacionamento entre a 

síndrome de burnout e valores organizacionais estão sendo progressivamente corroborados pela 

literatura publicada apesar de constituir um dos aspectos a serem considerados. 

Apesar de nos últimos anos as instituições federais de ensino superior (IFES) terem 

recebido alguns investimentos, não podemos esquecer que nas últimas décadas há um somatório 

de um processo lento de sucateamento, com reduções nas verbas enviadas do governo federal, 

empobrecendo das condições didático-pedagógicas do ensino. A falta de material como 

equipamentos completos de multimídia, salas de aulas adequadas, bibliotecas atualizadas, 

laboratórios equipados dentre outros; tem contribuído para uma insatisfação geral dos professores 

bem como uma indisposição ao trabalho, explicita através dos comportamentos desses 

profissionais, e divulgadas na mídia quando dos movimentos de greve feito pelos mesmos 

reivindicando melhores condições de salários e maiores recursos para as universidades. 

Esta pesquisa teve como objetivo verificar a existência de diferença entre os fatores que 

compõem as três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e realização profissional 

entre instituições de ensino superior pública e privada, em João Pessoa/PB. 

 

MÉTODO 

 

Participantes 

A amostra foi composta por 69 professores, de 24 à 55 anos, sendo a maioria mulheres 

(74%); de um curso da área de saúde de uma instituição publica (Fisioterapia) e dois cursos uma 

instituição particular (Fisioterapia e Psicologia) esses exerciam atividades do magistério nos 

seguintes cursos supra citados. Foram fatores de exclusão professores substitutos, visitantes ou 

em afastamento para outras atividades (cursos de pós-graduação ou a disposição de outros órgãos 

públicos). 
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Essa amostra foi intencional, pois considerou-se as pessoas que quando consultadas 

dispuseram-se a participar do estudo. 

 

Instrumento 

Os participantes responderam o seguinte instrumento:  

- Inventário de Burnout Maslach – (IBM), elaborado por Maslach e Jackson (1981/1986) 

com tradução para a língua portuguesa validada por Benevides-Pereira (2001). O inventário 

avalia como o sujeito vivencia seu trabalho, a partir das seguintes dimensões: Exaustão 

Emocional (9 itens), Realização Pessoal no Trabalho (8 itens) e Despersonalização (5 itens) 

totalizando, portanto, 22 itens., auto-aplicáveis. Neste estudo, foi utilizado o sistema de 

pontuação de 1 a 5, também utilizado por Tamayo (1997) na adaptação brasileira do instrumento. 

As respostas dos itens são: 1= nunca, 2= raramente, 3= algumas vezes, 4= freqüentemente, 5= 

sempre. 

 

Aspectos Éticos 

A investigação está em consonância com a Resolução n° 196 do Código de Ética de 

Pesquisa com Seres Humanos e foi aprovada pelo comitê de ética do Centro de Ciências da 

Saúde de uma instituição publica, onde foi garantido o anonimato dos participantes. Assim como 

foi solicitado que os participantes assinassem o termo de consentimento livre e esclarecido, sendo 

também informados que poderiam desistir sem que houvesse prejuízo para sua pessoa. 

 

Procedimento e análise de dados 

Para a coleta dos dados, foram feitos contatos com as chefias dos departamentos dos cursos 

citados anteriormente, e em seguida solicitado aos professores do referido departamento a 

participação na pesquisa, foi-lhes dito que não havia resposta certa ou errada e que era 

assegurado o anonimato e confidencialidade de suas respostas. Os que concordaram em 

participar assinavam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em seguida preencheram o 

instrumento na presença do pesquisador.  

O banco de dados foi digitado e, posteriormente analisado com o auxílio do pacote 

estatístico SPSS (Statistical Packaage for Social Science for Windows versão 18). E realizada 

uma estatística descritiva (média e desvio padrão) bem como um teste Qui-quadrado para grupos 

independentes.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 1 apresenta os resultados da análise descritiva da amostra nas instituições pública 

e privada visitadas onde a Dimensão Exaustão Emocional relacionada a Síndrome de burnout 

tem sua intensidade graduada em valores baixo, médio e alto. Observou-se que o resultado da 

estatística de teste Qui-quadrado revelou a não há evidência de que o grau de burnout seja 

diferente por instituição (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Na dimensão do MBI - Maslach Burnout Inventory, Exaustão Emocional – (EE) 

Grau 
Instituição  χχχχ

2 

Pública Privada TOTAL Estatística. Valor-P 
Baixo 17,6 40,4 34,8 

2,920 0,087 
Médio 82,4 59,6 65,2 
Alto 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

 

Em ambas as instituições pesquisadas, encontrou-se um nível médio na dimensão de 

exaustão embora não seja significativo, isso nos faz pensar sobre a possibilidade de que no 

ambiente acadêmico existem fatores que fomentam um estado de alerta que tonando-se constante 

podem com o passar do tempo levar a exaustão. De acordo com Silva e Carlotto (2003), as 

constantes mudanças ocorridas no sistema público de educação não raras vezes geram nesses 

profissionais sentimentos de mal-estar e impotência. Essa sensação muitas vezes vem 

acompanhada de cansaço físico que vai tornando-se crônico até a exaustão.  

Observa-se que, nos últimos anos, outras questões são adicionadas às da organização do 

trabalho docente. Segundo Esteve (1999) o aumento das responsabilidades e exigências que se 

projetam sobre os educadores, tem coincidido com um processo histórico de uma rápida 

transformação do contexto social, o qual tem sido traduzido em uma modificação do papel do 

professor. 

Para Merazzi (1983) o professor se depara com a necessidade de desempenhar vários 

papéis, muitas vezes contraditórios, em que lhe exigem manter o equilíbrio em várias situações. 

Exige-se que sejam companheiro e amigo do aluno, lhe proporcione apoio para o 

desenvolvimento pessoal, mas ao final do curso adote um papel de julgamento, contrário ao 

anterior. Deve estimular a autonomia do aluno, mas ao mesmo tempo pede que se acomode às 

regras do grupo e da instituição. Algumas vezes é proposto que o professor atenda aos seus 

alunos individualmente e em outras ele tem que lidar com as políticas educacionais para as quais 
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as necessidades sociais o direcionam, tornando o professor e alunos submissos, a serviço das 

necessidades políticas e econômicas do momento. 

 O cotidiano do professor envolve atividades em classe, desenvolve trabalhos 

administrativos, planejamento, reciclagem cultural e intelectual, investigação, orientação de 

alunos, etc., bem como, participar de reuniões de departamento, coordenação, seminários, 

colegiados, preenchimentos de relatórios periódicos e individuais, os ocupantes de cargos 

administrativos cuidam do patrimônio material, reestruturação curricular. Esta intensificação do 

fazer docente ocasiona conflitos, pois, ao ter de arcar com essa sobrecarga, vê reduzido o seu 

tempo disponível para estudos individuais ou em grupo, participação de cursos ou outros recursos 

que possam contribuir para a sua qualificação, favorecer seu desenvolvimento e sua realização 

profissional. (Carlotto & Palazzo, 2006) 

 De acordo com Silva e Carlotto, (2003) com relação ao fato das mulheres apresentarem 

uma elevação na dimensão exaustão emocional tal ocorrência é interpretada a partir da questão 

emocionalidade vinculada ao papel feminino e as demandas de tarefas desenvolvidas. Sendo 

assim, é compreensível nos dados encontrados, pois, nossa população era na grande maioria de 

professoras. 

A Tabela 2 apresenta os resultados da análise descritiva da amostra nas instituições pública 

e privada visitadas, para a Dimensão Despersonalização na Síndrome de burnout sendo a 

intensidade era graduada em valores baixo, médio e alto. A partir da estatística de teste Qui-

quadrado, também, observou-se que não houve diferença significativa de que o grau de burnout 

seja também diferente por instituição.  

 

Tabela 2, do MBI, na Dimensão Despersonalização – (DP) 

Grau 
Instituição  χχχχ

2 
Pública Privada TOTAL Estatística. Valor-P 

Baixo 76,5 84,6 82,6 

0,592 0,442 
Médio 23,5 15,4 17,4 
Alto 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

 

Nas instituições pesquisadas, foi encontrado um nível baixo na dimensão 

despersonalização, embora não seja significativo, destacamos que no estudo realizado 74% das 

respondentes eram do sexo feminino, o que talvez possa justificar um resultado baixo nesta 

dimensão. Nos estudos de Burke e cols (1996) ressalta que professores do sexo masculino 

possuíam pontuação mais alta em despersonalização, porém não foi encontrado o mesmo 

resultado para exaustão emocional. 
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A literatura tem registrado o fato de que na dimensão despersonalização a variável sexo tem 

chamado à atenção especial dos pesquisadores. Afirmam que esta variável pode não surgir como 

fator determinante de burnout, porém quando ocorre, a consistência que emerge da diferença 

vem de dados analisados principalmente nesta dimensão, pois homens geralmente apresentam 

escores mais altos que as mulheres dentro da mesma ocupação e do mesmo contexto 

organizacional. Entende-se que tal diferença pode estar relacionada a três questões: 

responsabilidade familiar, tipo de ocupação e papel do sexo na socialização. Destacam que a 

última questão abordada é a mais importante, pois identifica a concepção de que as mulheres 

estão mais envolvidas com cuidados, alimentação e preocupação com o bem-estar de outras 

pessoas, aspectos que se colocam de forma diferenciada com relação ao homem. (Maslach & 

Jackson, 1985) 

A Tabela 3 pode-se observar os resultados da análise descritiva da amostra nas instituições 

pública e privada visitadas para a dimensão Realização Profissional (RP) na Síndrome de 

burnout sendo que a Intensidade era graduada em valores baixo, médio e alto. O resultado da 

estatística de teste Qui-quadrado mostra á que existe uma diferença significativa no grau do MBI 

para a dimensão Realização Profissional – (RP) em relação as instituições. 

 

Tabela 3, Dimensão Realização Profissional 

Grau 
Instituição  

Qui-Quadrado de 
Pearson 

Pública Privada TOTAL Estatística. Valor-P 
Baixo 17,6 48,1 40,6 

4,92 0,027 
Médio -- -- -- 
Alto 82,4 51,9 59,4 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

 

Essa diferença pode ser entendida a partir dos comentários de Araújo (1997), citado em 

Ayres, Brito e Feitosa (1999), quando enfatizam que as universidades são organizações voltadas 

para a transmissão e produção do conhecimento, o que delineia um padrão típico para o 

desenvolvimento de suas atividades. Deste modo, este tipo de organização não pode ser visto sob 

a mesma ótica racionalista das demais iniciativas empresárias. A universidade caracteriza-se, 

entre outros aspectos, por possuir um elevado profissionalismo dominando a tarefa (os 

professores demandam autonomia no trabalho e liberdade de supervisão); pela tomada de 

decisões descentralizadas (diferentes setores podem progredir com ritmos próprios); pela 

coexistência de concepções distintas, dificultando a definição da sua missão e objetivos; pela 

ambigüidade e dispersão do poder (lutas internas para fazer prevalecer diferentes orientações). 

Reduzida coordenação da tarefa (estruturas debilmente articulada); e tecnologias diferenciadas 

para atender às várias necessidades da sociedade. 
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 Para Codo e Gazzotti, (1999) o magistério é uma atividade profissional com um número 

bastante elevado de mulheres, aos poucos vem se abrindo para a entrada dos homens. No 

presente estudo, 74% dos sujeitos entrevistados eram do sexo feminino, o que reforça essa 

afirmação de ser uma atividade ainda eminentemente feminina. Na relação entre gênero e 

burnout, Faber (1991) tem mostrado serem professores do gênero masculino, mais vulneráveis ao 

burnout que os do gênero feminino, levantando a suposição de que as mulheres são mais 

flexíveis e mais abertas para lidar com as várias pressões presentes na profissão de ensino. Ao 

analisarem este aspecto do ponto de vista do suporte social recebido por um e por outro grupo, 

concluíram que mulheres possuem maior rede de suporte social afetivo. Outro aspecto importante 

é que homens e mulheres sentem que o trabalho é fonte de realização e gratificação pessoal. 

 O ato de trabalhar não é só aplicar uma série de conhecimentos e habilidades para atingir 

a satisfação das próprias necessidades; trabalhar é fundamentalmente fazer-se a si mesmo 

transformando a realidade. O presente estudo provoca reflexões e novos questionamentos a 

respeito da realidade do professor universitário. Desempenhar o papel de docente requer dos 

profissionais de educação muito mais do que ensinarem em sala de aula, mas, o envolvimento em 

multitarefas. Sendo assim, o magistério se configura como uma atividade que demanda um 

esforço que está além das habilidades e técnicas que os professores geralmente têm demonstrado. 

(Silva, Damásio, Melo & Aquino, 2008). No estudo em questão não encontramos situação de 

risco emergente embora aspectos individuais associados às condições e relações do trabalho 

podem propiciar o aparecimento de fatores multidimensionais que dependendo do grau e 

severidade, podem levar os professores a experimentar a síndrome de burnout. Entretanto o 

processo é cumulativo e desencadeado por elementos externos à ação do professor no ambiente 

universitário e também por predisposições internas do sujeito para com o exercício da docência. 

 Para garantir a saúde e a segurança social é necessário traçar programas de melhoria do 

ambiente e do clima organizacional, mediante políticas de trabalho eficaz. Auxiliando professor a 

prosseguir concretizando seu projeto de vida pessoal e profissional com vistas à qualidade de 

vida sua e de todos os envolvidos no sistema educacional. 

De forma geral, para o profissional que passar muitas horas da vida no ambiente de 

trabalho, é importante avaliar não apenas a sua conduta de trabalho mas também, as condições de 

saúde e manutenção da homeostase tanto psicossocial deste; pois, tal condição não apenas 

objetiva contribuir para a saúde do trabalhado, esta vai mais além, pois experiência vivida no 

ambiente de trabalho, provavelmente, influenciará no ambiente privado desse sujeito (por 

exemplo, o ambiente familiar, o lazer, as relações afetivas, etc.).  

Desenvolver estudos nessa direção é contribuir tanto para a percepção quanto para as 

atitudes dos trabalhadores, especialmente, quando neste se observar queixas implícitas ou 

explicitas da sua condição de trabalho. Sendo assim, é importante para a quebra deste círculo 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 12.10.2013 

Juerila Moreira Barreto, Nilton Soares Formiga, Carla 
Alexandra da Silva Moita Minervino, João Agnaldo do 
Nascimento 

12 
Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

 

vicioso de insatisfações experimentado pelo trabalhador, a avaliação do problema trabalhador-

saúde- trabalho.  

Por fim, espera-se que o objetivo deste trabalho tenha sido atendido, principalmente, no que 

se refere a constatação da existência de diferença entre os fatores que compõem as três dimensões 

da síndrome do mal estar docente nas instituições pesquisadas. Porém, apesar disto, sugere em 

estudos futuros, a comparação entre outras profissões, bem como, estudos experimentais que 

foquem o tempo, quantidade e dinâmicas motivacionais no trabalho. 

  



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 12.10.2013 

Juerila Moreira Barreto, Nilton Soares Formiga, Carla 
Alexandra da Silva Moita Minervino, João Agnaldo do 
Nascimento 

13 
Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

Abreu, k. L. De; Stoll, I.; Ramos, l. S.; Baumgardt, R. A.; & Kristensen, C. H. (2002). 

Estresse ocupacional e síndrome de Burnout no exercício profissional da psicologia. Psicologia 

clínica e profissão, 22(2), 22-29. 

Araujo, T. M. De; Sena, I. P. De, Viana, M. A; & Araujo, e. M. (2005). Mal-estar docente: 

avaliação de condições de trabalho e saúde em uma instituição de ensino superior. Revista 

Baiana de Saúde Pública, 29 (1), 6-21. 

Ayres, K. V. Brito, S. M. de O. & Feitosa, A. C. Stress ocupacional no ambiente acadêmico 

universitário: um estudo em professores universitários com cargos de chefia intermediária. 

(1999). Anais no Encontro Nacional de Pós-Graduação em Administração – ENANPAD 

Benevides-Pereira, A. M. T. (2002). Burnout: quando o trabalho ameaça o bem-estar do 

trabalhador. São Paulo: Casa do Psicólogo.  

Borges, L. O.; Argolo, J. C. T.; Pereira, A. L. S.; Machado, E. A. P.; & Silva, W. S. da; 

(2002). A Síndrome de burnout e os valores organizacionais: Um estudo comparativo em 

Hospitais Universitários. Psicologia Reflexão e Crítica, 15(1),189-200. 

Burke, R. J., Greenglass, E. R., Schwarzer, R. (1996). Predicting teacher burnout over time: 

effects of work stress, social support and its consequences. Anxiety, stress and coping, 9(3), 21-

275. 

Codo, W., & Gazzotti, A. A. (1999). Trabalho e afetividade. Em W. Codo (Org.) Educação: 

carinho e trabalho (PP.68-59). Petrópolis: Vozes.  

Cardoso, W. L. C. D. (1999). Qualidade de vida e trabalho: Uma articulação possível. Em 

L. A. M. Guimarães & S. Grubits (Org.), Saúde Mental e Trabalho (pp. 89-116). São Paulo: Casa 

do Psicólogo. 

Carlotto, M. S.; & Câmara, S. G. (2004). Análise fatorial do Maslach Burnout Inventory 

(MBI) e uma amostra de professores de instituições particulares. Psicologia em Estudo, Maringá, 

9(3), 499-505. 

Carlotto, M. S. (2002). A síndrome de Burnout e o trabalho docente. Psicologia em Estudo, 

Maringá. 7(1), 21-29. 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 12.10.2013 

Juerila Moreira Barreto, Nilton Soares Formiga, Carla 
Alexandra da Silva Moita Minervino, João Agnaldo do 
Nascimento 

14 
Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

 

Carlotto, M. S; & Palazzo, L. dos S. (2006). Síndrome de burnout e fatores associados: um 

estudo epidemiológico com professores. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 22 (5),1017-1026. 

Delcor, N. S.; Araújo, T. M.; Reis, E. J. F. B.; Porto, L. A.; Carvalho, F. M. Oliveira e 

Silva, M.; Barbalho, L; & Andrade, J. M. de. (2004). Condições de trabalho é saúde dos 

professores da rede particular de ensino de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil. Cad. Saúde 

Pública, Rio de Janeiro, 20(1): 187-196. 

Esteve, J. M. (1999). O mal-estar docente: a sala de aula e a saúde dos professores. São 

Paulo: EDUSC. 

Farber, B.A (1991). Crisis in education. Stress and burnout in the American teacher. São 

Francisco: Jossey-Bass Inc. 

Gazzotti, A. A., & Vasques-Menezes, I. (1999). Suporte afetivo e o sofrimento psíquico em 

Burnout. Em W. Codo (Org.), Educação: Carinho e trabalho (pp. 261-266). Rio de Janeiro: 

Vozes. 

Genuíno, S. L. U. P.; Gomes, M. S. & Moraes, E. M. (2009). O estresse ocupacional e a 

síndrome de burnout no ambiente de trabalho: suas influências no comportamento dos 

professores da rede privada do ensino médio de João Pessoa. Anagrama. São Paulo, 3(2), 1-9. 

Krentz, L. (1986). Magistério: vocação ou profissão? Educação em Revista, 3, 12-16 

Lazarus, R. S. (1993) From psychological stress to the emotions: A history of changing 

outlooks. Annual review of Psychology, 44, 1-21. 

Maslach, C. & Jackson, S. (1981/1986). The Maslach Burnout Inventory. Palo Alto, 

California: Consulting Psychologists Press. 

Maslach, C. & Jackson, S. E. (1985). The role of sex and family variables in burnout. Sex 

Roles, 12(7/8), 837-851.  

Mallar, S. C.; & Capitão, C. G. (2004). Burnout e hardiness: um estudo de evidência de 

validade. Psico-USF, 9(1),19-29. 

Merazzi, C. (1983). Apprende à vivre lês conflits: une tache de la formation des 

enseignants. European Journal of Teacher Education, 6,2, 101-106 

Moreno-Jimenez, B.; Garrosa-Hernandes, E.; Gávez, M.; Gonzáez, J. L.; & Benevides-

Pereira, A. M. T. (2002). A avaliação do burnout em professores. Comparação de instrumentos; 

CBP-R e MBI-ED. Psicologia em Estudo, Maringá. 7(1), 11-19. 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 12.10.2013 

Juerila Moreira Barreto, Nilton Soares Formiga, Carla 
Alexandra da Silva Moita Minervino, João Agnaldo do 
Nascimento 

15 
Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

 

Picado, L. (2010). Esgotamento profissional nos docentes. Retirado em 14/11/2010, no 

World Wide Web: http://www.psicologia.com.pt/artigos/textos/A0531.pdf 

Reis, E. J. F. B. dos.; Araújo, T. M. de.; Carvalho, F. M.; Barbalho, L.; & Oliveira e Silva, 

M. (2006). Docência e exaustão emocional. Educ. Soc., Campinas, 27(94), 229-253. 

Rodrigues, M. L., Pereira, G. B., Martins, C. B., Vectore, C., & Fontes, A. T. (2005). 

Estresse ocupacional: um estudo com professores das redes públicas e privada de ensino. Revista 

da Sociedade de Psicologia do Triângulo Mineiro, 9(1), 37-44 

Santini, J; Molina Neto, V. (2005). A síndrome do esgotamento profissional em professores 

de educação física: um estudo na rede municipal de ensino de Porto Alegre. Rev. bras. Educ.Fís., 

Esp., São Paulo, 19(3), 209-22. 

Silva, G. N. da; & Carlotto. M. S. (2003). Síndrome de burnout: um estudo com 

professores da rede pública. Psicologia Escola e Educacional, 7(2), 145-153. 

Silva, E. A. (2009). Stress ocupacional de professores. Enciclopédia Biosfera, 5(8), 1-12. 

Tamayo, M. R.; & Tróccoli, B. T. (2002). Exaustão emocional: relações com a percepção 

de suporte organizacional e com as estratégias de coping no trabalho. Estudos de Psicologia, 

7(1), 37-46. 

Volpato, D.C; Gomes, F.B; Castro, M. A. Borges, S. K.; Justo, T. & Benevides-Pereira, A. 

M. T. (2003). Burnout em profissionais de Maringá. Revista Eletrônica InterAção Psy, – 1(1), 

102-111.  

 

 

 


