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RESUMO 

 

O presente artigo busca analisar a Síndrome de Burnout (estresse causado pelo trabalho) 

apresentando uma revisão sobre aspectos em profissionais da educação em especial professores.  

O objetivo deste artigo é aclarar os sintomas e conceituar “Síndrome de Burnout”, assim como 

compreender os fatores predisponentes e consequentes; possíveis tratamentos, prevenções e 

intervenções. Trata-se de um Revisão sistemática de literatura bibliográfica de artigos e livros 

pertinentes a temática. Após dados coletados realizou-se a análise simples dos dados e os resultados 

obtidos compuseram o tema acima citado.  
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ABSTRACT 

 

This article aims to analyze Burnout Syndrome (stress caused by work) presenting a review 

on aspects in education professionals, especially teachers. The purpose of this article is to clarify 

the symptoms and conceptualize "Burnout Syndrome", as well as to understand the predisposing 

and consequent factors, possible treatments, preventions and interventions. This is a systematic 

review of bibliographical literature of articles and books relevant to the subject. After data was 

collected, the data were analyzed in a simple way and the results obtained were the subject 

mentioned above. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Assistimos hoje a transformações importantes no mundo do trabalho. Novas formas de 

organização aparecem, e a natureza está constantemente se modificando. Observamos o 

desaparecimento de empregos permanentes e, simultaneamente, aparecem novas tecnologias e 

formas inovadoras de organização do trabalho. Ao mesmo tempo em que milhares de pessoas 

sofrem pela falta de uma vaga, outras sofrem pelo fato de terem que trabalhar excessivamente. Tais 

mudanças nos processos de trabalho, tanto em nível de produção quanto de organização, têm 

ocasionado maiores exigências na qualidade do serviço prestado e consequentemente, necessidade 

de desenvolvimento de novas habilidades por parte do trabalhador de diversos setores (DEJOURS, 

2012). 

Nesse sentido, Benevides-Pereira (2010) corrobora apontando que tem sido considerado de 

suma importância nos últimos anos o impacto do trabalho na saúde física e mental dos 

profissionais, tendo em vista que de um modo geral, dedicam oito horas diárias (ou mais) por um 

período médio de trinta e cinco anos ao trabalho. Frente a essas questões autores apontam que no 
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atual modelo de trabalho acima citados a educação tem sido uma das áreas muitos afetadas, tendo 

em vista que, são impostas muitas atribuições ao professor, fora de seu interesse e por vezes de sua 

carga horária.  

Contudo, o professor é excluído das decisões institucionais, das reestruturações curriculares, 

do repensar da escola, sendo interpretado como executor de propostas e ideias elaboradas por 

outros. Dessa forma, concebe-se propensão ao trabalho egocêntrico, que não possibilita ao 

professor contrapor e alterar os aspectos estruturais de seu trabalho (BENEVIDES-PEREIRA, 

2010). Consequentemente essa sobrecarga do profissional da educação lhe propicia inúmeros 

conflitos, pois para incumbir-se do trabalho reduz o tempo disponível para subjetividade, onde 

abstém-se de suas atividades pessoais, como: estudos individuais ou em grupo, participação em 

cursos ou demais recursos que contribuem para sua qualificação, além das peculiaridades de lazer 

que conforme cita Junior, Bueno e Bottcher (2010, p. 2): “A atividade de lazer é de suma 

importância para o aumento da qualidade de vida do ser humano”. 

A fadiga profissional ou Burnout possui um quadro clínico categórico composto por 

características de esgotamento emocional, despersonalização e diminuição da realização 

profissional (TUCUNDUVA et al., 2013). Para Freudenberger (1970 apud Pires et al. 2012), o 

nome burnout teve origem no verbo inglês “to burn out” queimar-se por completo, consumir-se. 

Através do cansaço e frustração que o trabalho ocasiona estudiosos apontam que a síndrome é um 

estado de esgotamento físico e mental ligada à vida profissional.  

O impacto psíquico que a organização do trabalho exerce sobre o trabalhador pode gerar 

prazer ou sofrimento. O sofrimento é atribuído ao choque entre a história individual do trabalhador, 

portadora de projetos, esperanças e de desejos, e a organização do trabalho que os ignora, ou lhes 

impõe um ritmo de trabalho intenso e/ou repetitivo, porta de entrada para a doença mental, entre 

elas a Síndrome de Burnout (CAMARGO & BUENO, 2014). 

Frente a essas questões Dejours (2012) aponta que tanto na natureza do trabalho do professor 

como no contexto em que exerce suas funções, existem diversos estressores que, se persistentes, 

podem levar a síndrome de Burnout.  Alguns autores conceituam o burnout como a etapa final das 

progressivas tentativas mal sucedidas do indivíduo em lidar com o estresse decorrente de condições 

de trabalho. 

A partir desses referenciais traçamos como objetivo do presente estudo: apresentar uma 

revisão sobre alguns aspectos da Síndrome de Burnout em profissionais da educação em especial 

professores, a fim de aclarar os sintomas e conceituar “Síndrome de Burnout”, assim como 

compreender os fatores predisponentes e consequentes; possíveis tratamentos, prevenções e 

intervenções. Visando Alerta-los sobre a importância de estarem atentos as sintomas e da busca de 

tratamento. 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 21.10.2019 

 

Jéssica Etapechusk  
Zaira Bárbara da Silva 

4 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um Revisão sistemática de literatura cuja pesquisa foi realizada durante o período 

de Junho 2018 à Maio de 2019. Para realizar o levantamento bibliográfico deste estudo, buscaram-

se artigos, revistas científicas e sites como o Scielo, BVS, assim como teses e publicações e jornais 

e revistas acadêmicas acerca da Síndrome de Burnout em profissionais da educação com 

publicações de 2010 a 2018. Além disso, livros foram consultados para conhecimentos gerais e 

contribuições a respeito do assunto. Após dados coletados e realizado a análise simples dos dados 

os resultados obtidos foram comparados a fim de selecionar material pertinente ao assunto, 

considerando alguns aspectos relevantes da síndrome em profissionais da educação, como por 

exemplo: os principais desencadeantes e fatores de risco, as estratégias de intervenção que apontam 

resultados positivos, condições de trabalho, entre outros, chegando à conclusão final do estudo. 

 

3. DEFINIÇÃO DA SÍNDROME DE BURNOUT 

 

O Burnout é um fenômeno psicossocial relacionado ao contexto laboral e que acomete 

trabalhadores que desenvolvem suas atividades de forma direta e emocional com o público, onde 

a palavra é derivada de um jargão inglês que significa “aquilo que deixou de funcionar por absoluta 

falta de energia” (TRIGO, TENG & HALLAK, 2012). 

A Síndrome de Burnout é uma experiência subjetiva de caráter negativo constituída de 

cognições, emoções e atitudes negativas com relação ao trabalho e com as pessoas, as quais tem 

que se relacionar em função do mesmo. É uma resposta ao estresse laboral crônico. Tal resposta 

do sujeito aos fatores de estresse ocupacional perpassa por três dimensões propostas por Maslach 

e Leiter (1999, apud FRANÇA et al. 2014) sendo elas: a exaustão emocional, a despersonalização 

e a falta de realização pessoal. 

O termo burnout foi divulgado inicialmente pelo médico Herbert Freundenberger em uma 

Revista de Psicologia em 1974, porém, Maslach e Pines, psicólogos sociais, foram os divulgadores 

do termo em 1977, no Congresso Anual da Associação Americana de Psicólogos (RODRIGUES, 

2006 apud SILVA et al. 2015). 

Nesse sentido Maslach, Schaufeli e Leiter (2001, apud Carlotto 2012) Definem as três 

dimensões da síndrome: Exaustão emocional, caracterizada por uma falta ou carência de energia, 

entusiasmo e um sentimento de esgotamento de recursos; despersonalização, que se caracteriza por 
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tratar os clientes, colegas e a organização como objetos; e diminuição da realização pessoal no 

trabalho, tendência do trabalhador a se auto avaliar de forma negativa.  

De acordo com Meneghini et al. (2011) a definição mais consolidada para a Síndrome de 

Burnout é a que a considera como uma reação à tensão emocional crônica motivada a partir do 

contato direto com outros seres humanos quando estes estão preocupados ou com problemas. 

 

4. ETIOLOGIA: FATORES PREDISPONENTES E CONSEQUENTES 

 

As causas do burnout também são multifatoriais. Trata-se da confluência de características 

pessoais, do tipo de atividade realizada e da constelação de variáveis oriundas da instituição onde 

o trabalho é realizado. Estes fatores podem mediar ou facilitar o processo de stress ocupacional 

que irá dar lugar ao burnout. 

Autores apontam o estresse como um dos fatores predisponentes para burnout com afirma a 

seguir Meneghini et al. (2011), o estresse pode ser definido como um desgaste do organismo, por 

sua vez causando alterações psicofisiológicas, que ocorrem quando o indivíduo é forçado a 

enfrentar situações que o excitem, irritem, amedrontem, ou até mesmo o façam imensamente feliz.  

Outros estudiosos mencionam que se trata de um termo amplamente empregado como 

sinônimo de frustrações, cansaço, dificuldades, ansiedade, desamparo e desmotivação, sendo 

considerado como o responsável por significativa parcela dos problemas modernos, 

principalmente, nos grandes centros urbanos, consequentemente torna-se um fator de risco para o 

desenvolvimento do Burnout, como resultado de longa exposição aos estressores laborais crônicos. 

Vieira et al. (2014) ressaltam que a síndrome de burnout é constituída por três componentes 

ou subescalas: exaustão emocional, despersonalização, e realização profissional. Assim, entende-

se que o desgaste profissional no ambiente de trabalho ocasionado pelas altas jornadas de trabalho 

acúmulo de funções e desgaste físico traz consigo sérios danos na parte psicológica dos 

profissionais em especial no que se refere a questão psíquica e social, problemas estes que 

interferem de forma negativa na atividade laboral e de interação com o restante da equipe (VIEIRA, 

et al., 2014). Ainda nesse sentido Vieira et al.(2014) afirmam que “embora apareçam associados 

com frequência, vários estudos mostram que burnout e estresse são conceitualmente diferentes”. 

Onde, Burnout é um estado de sofrimento que acomete o trabalhador quando sente que já não 

consegue fazer frente aos estressores presentes no seu cotidiano de trabalho. Diferentemente do 

estresse, que é caracterizado pela luta do organismo no sentido de recobrar o equilíbrio físico e 

mental, sendo que a síndrome de burnout compreende a desistência dessa luta. Por esse motivo 

burnout é conhecida como síndrome da desistência simbólica, pois embora não se ausente 
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fisicamente do seu trabalho, o profissional não consegue se envolver emocionalmente com o que 

faz (LEITE, 2015). 

 

5. SÍNDROME DE BURNOUT NOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

 Desde a fase inicial de estudos sobre a Síndrome de Burnout, a categoria docente tem sido 

uma das mais amplamente estudadas. Em 1979 há o primeiro registro de estudo descritivo realizado 

com professores (PERLMAN & HARTMAN, 1982 apud CARLOTTO, 2011). 

Com forte incidência de elementos que conduzem à síndrome de burnout a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), considera a profissão docente como uma das mais estressantes, 

tendo assim forte incidência de elementos que contribuem para a instalação e manifestação da 

psicopatologia (CARLOTTO, 2011). 

Souza & Filho (2018) apontam que: “O professor no exercício da sua função docente também 

está sujeito a alta demanda de trabalho (em alguns casos o professor acumula mais de um vínculo 

empregatício) e se expõem a grande carga horaria na sua jornada de trabalho”, deixando evidente 

que nesse processo vem ocorrendo uma drástica redução da amplitude de atuação do trabalho 

docente. As tarefas de alto nível estão sendo exigidas e transformadas em rotinas. Ainda Souza & 

Filho (2018), o professor se depara cada vez mais com um tempo reduzido para a execuções das 

tarefas complexas, tempo insuficiente para qualificação e praticamente a exclusão do tempo 

disponível para o lazer e o convívio social.  

Carlotto (2011), ressalta ainda que evidencia-se a existência de diversificação de 

responsabilidades com maior distanciamento entre a execução, realizada pelos professores, e o 

planejamento das políticas que norteiam seu trabalho, elaborado por outras pessoas. O que torna 

os professores mais técnicos do que profissionais, o que se soma a baixos salários e as precárias 

condições de trabalho. Assim, a organização do trabalho do professor possui características que o 

expõem a fatores estressantes que, se persistentes, podem levá-lo a desenvolver a síndrome de 

burnout, que é o resultado do estresse crônico, típico do cotidiano do trabalho, principalmente 

quando neste existem excessiva pressão, conflitos, poucas recompensas emocionais e pouco 

reconhecimento (CANDIDO & SOUZA, 2016). 

Carlotto (2011) acrescenta que independentemente do nível de ensino ou que tipo de escola 

que atue, o ofício do professor tem se configurado como uma profissão alvo de inúmeros 

estressores psicossociais presentes no seu contexto de trabalho. E a atividade que em tempos 

passados era entendida como uma profissão vocacional de grande satisfação pessoal e profissional, 
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tem dado lugar ao profissional de ensino excessivamente atrelado a questões tecnicoburocráticas 

(CARLOTTO, 2011).  

De acordo com Farber (1991, apud Carlotto, 2011) a categoria dos professores tem sofrido 

muitas críticas na perspectiva pública, raramente sendo reconhecida por seu sucesso, sendo assim 

a categoria que severamente tem sido avaliada e cobrada pela população em geral nas últimas 

décadas. Entre as inúmeras demandas enfrentadas pelos professores, destaca-se a sobrecarga 

mental e a emocional.  

 

6. TRATAMENTO E PREVENÇÃO   

 

O tratamento deve seguir uma estratégia multidisciplinar: farmacológico, psicoterapêutico e 

médico. Como toda doença de adoecimento psicológico, umas das consequências é a somatização 

dos fatos (Souza & Filho, 2018). O diagnóstico deve ser de forma precisa para não ser confundida 

com depressão, já que os sintomas iniciais são bem parecidos. O tratamento pode ser feito com 

medicamentos (antidepressivos), terapia e atividades físicas, sendo este último um dos mais 

indicados, pois além de ajudar a controlar os sintomas, auxilia no relaxamento do corpo, 

melhorando a qualidade de vida que é o que previne a síndrome de burnout e o estresse. Além dos 

medicamentos o acompanhamento médico e mudança no estilo de vida são consideráveis. Isso 

também inclui uma boa noite de sono, boa alimentação e cuidados com a saúde (FERRARI, 

BRASIL ESCOLA, 2015).  

A síndrome de burnout ou o estresse ocupacional podem ter consequências graves se 

atingirem níveis elevados, como por exemplo levar a pessoa ao suicídio. Para que isso não ocorra 

é essencial que a pessoa faça algo para aliviar a tensão. Caso contrário, irá se sentir cada vez mais 

cansada, com crises de depressão, ansiedade e sem energia. Carlotto (2011) corrobora afirmando 

que quanto mais fraca a pessoa se torna, mais vulnerável às doenças ela ficará. Em qualquer uma 

das situações a pessoa deve sempre buscar tratamento tão logo perceba os primeiros sintomas. No 

entanto, devido à sua natureza diversa as formas de tratamento também são muitas, devendo nesse 

caso ser avaliado por parte de um profissional habilitado a melhor conduta a ser abordada. 

 

7. POSSÍVEIS INTERVENÇÕES  

 

O limite de cada pessoa deve ser considerado nas formas de intervenção individual. Autores 

ressaltam que, mesmo que as intervenções sejam temporárias, devem ser feitas junto ao 
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trabalhador, pois é de benefício para o mesmo. Contudo, pode haver um reforço na concepção 

equivocada de que é um problema singular e assim potencializar possível sentimento de fracasso, 

isolamento e baixa estima. 

De acordo com Carlotto (2011) as intervenções devem focar a organização do trabalho, o 

ambiente social e seu contexto, atingindo forma mais ampla, o burnout não é um fato individual, 

mas psicossocial. O enfrentamento da síndrome não depende de uma única dimensão a ser vencida, 

e sim de mudanças multifatoriais (BENEVIDES-PEREIRA, 2010). 

Moreno et al. (2011) ressaltam que as “propostas de enfrentamento da síndrome de burnout 

devem ser elaboradas de acordo com as necessidades individuais de cada acometido pela síndrome, 

devem ser feitos ajustes ambientais para a redução de eventos adversos a nível organizacional e 

melhora da resposta do indivíduo ao ambiente de trabalho”. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Por meio dos estudos analisados chegou-se à conclusão que os professores estão inclusos em 

uma categoria de risco para o desenvolvimento da síndrome de Burnout, tendo em vista a dinâmica 

de trabalho estabelecida em que o subjetivo fica comprometido e com pouca autonomia advindo 

dos fatores globais de atuação necessários da classe. 

Esse estudo mostrou que a Síndrome de Burnout está presente na atuação do professor que 

por vezes não há reconhece como uma psicopatologia passível de cuidados adequados. Quando o 

trabalho começa a atingir a saúde física e mental, é uma indicação de que a sobrecarga burocrática 

precisa ser diminuída e que o professor precisa ressignificar todo o contexto que está sendo 

vivenciado.  Por isso, é preciso estar atento e cuidar de si, lembrando que, às vezes, “mais”, pode 

significar “menos”. 
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