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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A síndrome de BURNOUT é definida como um distúrbio ocupacional 

ocasionado pela sobrecarga de trabalho e acúmulo de tarefas. As profissões mais vulneráveis 

são geralmente as que envolvem serviços, tratamento ou educação de pessoas. OBJETIVO: 

Avaliar a presença de traços relacionados à síndrome de BURNOUT em profissionais do 

magistério superior. METÓDOS: Foi realizada uma revisão bibliografica, seguida de pesquisa 

de campo, aplicação do Questionário Preliminar de Identificação do BURNOUT Elaborado e 

validado por Chafic Jbeili, inspirado no MaslachBurnoutInventory – MBI, feito o levantamento 

estatístico após entrevistas, segundo Gil (2008) o estudo proporciona qualidade nos 

levantamentos estatísticos, os professores do magistério superior de instituições públicas e 

privadas foram os pesquisados. O instrumento utilizado na coleta das amostras foi o 

‘’Cuestionario para La Evaluaación del Síndrome de Quemarse por El Trabajo” validado em 

português para profissionais da área da educação que buscou por meios subjetivos avaliar se os 

profissionais apresentam sintomas que remetem a BURNOUT (Jbeili, 2008). RESULTADOS: 

Há um maior percentil de professores de instituições privadas com possibilidade de desenvolver 

a síndrome (87,5%) do que professores das instituições públicas federais (83,33). 

CONCLUSÃO: A pesquisa mostrou que grande parte dos profissionais entrevistados tem 

chance de desenvolver a síndrome mas não tem conhecimento da mesma. 

 

Palavras-chave: BURNOUT, Docência, Profissional, Professor. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O termo BURNOUT foi utilizado, inicialmente na década de 1950 por dois autores, num estudo 

de caso denominado “Miss Jones”, que ao tomarem conhecimento de uma enfermeira que 

enfrentava problemas devido ao trabalho, decidiram abordar o tema. Graham Greene (1960) 

descreveu as dificuldades de um profissional que desistiu da carreira por conta do desgaste 

emocional e físico. E os mesmos sintomas citados por Schwartz e Will na década de 50, são 

bem parecidos com as definições adotadas atualmente sobre a BURNOUT. (CARLOTTO & 

CÂMARA, 2017, p152). 

As pesquisas direcionadas para “síndrome de BURNOUT" tiveram início na década de 1970 

nos Estados Unidos por Freunderberger et al. em 1974 através de estudo realizado com 

profissionais que atuavam na área da saúde. Estes pesquisadores descreveram a existência de 

esgotamento de energia observada nos voluntários e profissionais em funções assistenciais e de 

ajuda quando estes se sentiam sobrecarregados pelos problemas dos pacientes. Freudenberger 

em 1974 criou a expressão staff BURNOUT para descrever uma síndrome composta por 

exaustão, desilusão e isolamento em trabalhadores da saúde mental (TRIGO et al., 2007, p.224). 

No início dos anos 80, quando estudaram o fenômeno psicológico na Califórnia e após os 

resultados das pesquisas, a síndrome de BURNOUT ficou definida como uma resposta ao 

estresse ocupacional crônico, que compreende a experiência de se encontrar emocionalmente 

esgotado, o desenvolvimento de comportamentos e pensamentos negativos com companheiros 

de trabalho, levando a prejuízo do desempenho profissional (TRIGO et al., 2007). 

A pesquisa anteriormente realizada por Trigo et al (2007) acrescenta algumas questões como o 

entusiasmo, o estresse ocupacional, quantidade excessiva de trabalho, exonerações, desordens, 

duplas funções e expectativa frustrada no local de trabalho. Buscou também outras variações: 

idade, sexo e o estado civil. 

Trigo et al. (2007) fomenta a importância das pesquisas que foram realizadas para que hoje 

pudéssemos dar continuidade ao estudo que prova que realmente a síndrome existe entre os 

profissionais educadores com muitos estressores. 

A definição mais aceita atualmente para a síndrome BURNOUT é baseada na perspectiva 

psicossocial constituída das dimensões que caracterizam a falta ou carência de energia, 
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entusiasmo e sentimento de esgotamento, de auxilio, prejudicando até a própria personalidade, 

que pode causar diminuição da realidade e da eficiência no trabalho, que se dá por causa de 

atitudes e comportamentos negativos (VIEIRA et al., 2006). 

A exaustão mental e emocional são sintomas que definem a síndrome, isso é observado pelas 

manifestações contínuas dos sinais como a fadiga e a depressão. Observa-se que a síndrome 

tem influência no modo de agir comportamental, não mostrando sintomas que se manifestam 

de forma física, mas pode acometer pessoas que aparentemente não sofrem de distúrbios 

psicopatológicos antes do surgimento da síndrome. Desta forma os autores citam as três 

características marcantes da síndrome (VIEIRA et al., 2006, p 253): 

Exaustão emocional: caracteriza-se por fadiga intensa, falta de forças 

para enfrentar o dia de trabalho e sensação de estar sendo exigido além 

de seus limites emocionais.  

Despersonalização: caracteriza-se por distanciamento emocional e 

indiferença em relação ao trabalho ou aos usuários do serviço.  

Diminuição da realização pessoal: se expressa como falta de 

perspectivas para o futuro, frustração e sentimentos de incompetência 

e fracasso. Também são comuns sintomas como insônia, ansiedade, 

dificuldade de concentração, alterações de apetite, irritabilidade e 

desânimo. 

 

Carlotto (2002) discursa que alguns profissionais apresentam maior chance para desenvolver a 

síndrome, pois a relação interpessoal e intrapessoal acontece de forma direta, isso ocorre para 

que o ensino seja digno, mas com a presença da síndrome essa fluidez fica deficiente, afetando 

a qualidade do seu trabalho. É possível observar o desinteresse devido a qualidade do 

aprendizado, que pode ocasionar em sérios problemas de saúde, causando a desistência para 

exercer a profissão. 

Carlotto (2002) menciona que a presença da síndrome de BURNOUT em docentes é maior do 

que em profissionais que exercem funções na saúde, demonstrando que o educador está mais 

vulnerável do que outras profissões que trabalham diretamente com o público. Isto causa muito 

transtorno/comprometimento do trabalhador inclusive a perda de produção e faltas frequentes 

no trabalho. 

O profissional que apresenta a síndrome de BURNOUT perde tempo se queixando dos seus 

alunos no seu tempo de descanso, principalmente aos gestores do local em que exerce sua 

função, podendo surgir opiniões depreciativas sobre a carreira que escolheu (CARLOTO, 

2009). 
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A síndrome de BURNOUT não tem uma única forma de se manifestar, devido aos amplos 

sintomas, cada indivíduo apresenta uma distinção, mas o que perdura é a forma crescente dos 

sintomas, a perda do interesse pelo local onde trabalha fica visivelmente perceptível, a 

irritabilidade, a ansiedade, o sentimento de inferioridade, a ira, a compulsão, a tristeza profunda 

e o esgotamento extremo (Carlotto, 2002). 

A síndrome de BURNOUT foi diagnosticada e entrou no código internacional da doença 

(CID10) como doença relacionada ao trabalho, tendo como portaria número 1.339 de 

18/11/1999 citado pelo ministério da saúde com o número Z73.0, para síndrome do esgotameto 

profissional complementando ainda o Z56.3 relacionados a distúrbios mentais e de conduta 

correlacionados com o trabalho (CORBAL 2014). 

A dedicação e o comprometimento dos professores são os traços do seu profissionalismo, mas 

o desapontamento aparece quando não há recompensa pelos seus esforços, desta forma a 

decepção é um precursor para o desenvolvimento da síndrome. O sexo masculino em 

comparação com feminino apresenta maior vulnerabilidade. A dedução é que as mulheres 

conseguem se adaptar facilmente em qualquer situação seja ela profissional ou não (VIEIRA, 

et al., 2006). 

Carlotto (2002) e Kumari (2008) apontam sobre a disparidade entre homens e mulheres 

encontradas nos diferentes níveis da BURNOUT às tradicionais questões do processo de 

socialização e organização social, que não são postas igualmente para os gêneros. Além disso, 

professores jovens correm maior risco de desenvolver a síndrome pelo fato de criarem grandes 

expectativas, muitas vezes irreais, em relação à profissão. 

Os professores jovens podem prever que as exigências da profissão podem acarretar em 

consequências indesejáveis, e consequentemente devem aprender a lidar com as pressões do 

dia a dia. Os mais antigos de carreira no magistério provavelmente já decidiram continuar, e 

por isso não abandonam sua profissão facilmente (CARLOTTO, 2002; KAMURI, 2008).  

Segundo Carlotto (2002) os professores no seu início do magistério podem apresentar maior 

probabidade de desistir da carreira docente, como consequência da BURNOUT. Muitos não 

conseguem esperar a idade legal para se aposentar e acabam se retirando do emprego, parando 

de lecionar. A saída psicológica ou despersonalização são tentativas de lidar com a exaustão 

emocional. Os profissionais que trabalham com a síndrome de BURNOUT apresentam uma 

baixa qualidade em sua atuação e necessitam de atenção e cuidados.  
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Muitos autores buscam compreender a síndrome de BURNOUT em docentes investigando 

várias perspectivas. Carlotto (2002, p25) remete a essa compreensão e...  

Aborda o burnout do professor partindo de um modelo sociológico e apontando 

fatores em níveis micro, meso e macro. Fatores micro são os que se situam dentro da 

biografia pessoal e profissional do professor (comprometimento, valores, carreira e 

papéis desenvolvidos). Os fatores meso ou intermediários são os institucionais (tipo 

de escola, aspectos éticos da escola, aspectos culturais do professor e dos alunos) e 

os macro são todas as forças derivadas das tendências globais e políticas 

governamentais. Estes níveis em interação desencadeiam o processo de 

“desprofissionalização” do trabalho do professor. Tal processo implica a 

proletarização do trabalho dos profissionais da educação. 

 

Atualmente a educação apresenta uma perspectiva de algo lucrativo. A sociedade, de maneira 

geral, percebe esta questão e visualiza a desvalorização dos profissionais da educação. O 

profissional do magistério vem perdendo o estímulo para desenvolver o aprendizado com os 

discentes e em consequência o declínio no status em diversas profissões é observado, como 

resultado disso, o aumento da BURNOUT. E neste contexto a autora relata que: “acredita que a 

chave do entendimento deste fenômeno está na abordagem psicológica, mais especificamente 

no sentimento do professor de que seu trabalho é pouco significativo” (CARLOTTO, 2002, 

p26).  

As profissões que envolvem a prestação de serviços, tratamento ou educação e 

interação/prestação de trabalho para o público são as mais vulneráveis para a síndrome de 

BURNOUT. Dessa forma, nos sentimos parte do processo, pois estamos nos formando para 

tornarmos professoras. Partindo desse pressuposto, o interesse surgiu através da busca de 

artigos para desenvolvermos a pesquisa e nos deparamos com conteúdos sobre a síndrome em 

professores. A síndrome de BURNOUT foi diagnosticada e entrou no código internacional da 

doença (CID10) como doença relacionada ao trabalho, tendo como portaria número 1.339 de 

18/11/1999 citado pelo ministério da saúde com o número Z73.0, para síndrome do 

esgotamento profissional complementando ainda o Z56.3 relacionados a distúrbios mentais e 

de conduta correlacionados com o trabalho (CORBAL 2014). Assim, foi surgindo o interesse e 

a curiosidade por mais informações até mesmo em nossa cidade. Dessa forma, o presente 

trabalho teve como objetivo avaliar a presença de traços relacionados a síndrome de BURNOUT 

em profissionais do magistério superior. 
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2. OBJETIVOS 

 

Avaliar os sintomas relacionados à síndrome de BURNOUT em profissionaiss do ensino 

superior de diferentes áreas do conhecimento. 
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3. METÓDOS 

3.1. Casuística  

 

As hipoteses casuísticas são usadas em alguns casos podendo ser um objeto, uma pessoa ou 

algo especificamente definido e único. Assim a aplicação do questionário preliminar de 

identificação da BURNOUT permite reunir várias questões que podem ser respondidas através 

da entrevista direta casuística (Gil, 2008). 

Para a escrita foi realizado revisão bibliográfica, utilizando conteúdo compatível com a temática 

da pesquisa com base de dados no Google Acadêmico, Scielo (ScientificElectronic Library 

Online), Medline, American Psychiatriry, e Organização Mundial da Saúde (OMS). A busca foi 

realizada entre os períodos entendidos de 2002 a 2017 relacionando artigos em português, inglês 

e espanhol sendo traduzida para português brasileiro. Segundo Gil (2008, p26) “As conclusões 

obtidas a partir desta amostra são projetadas para a totalidade do universo, levando em 

consideração a margem de erro, que é obtida mediante cálculos estatísticos”. E desta forma após 

conclusão do estudo proposto não há diferença significativa entre as instituições privadas e 

públicas federais, porém ambos os grupos, em sua maioria (acima de 80%) apresentam a 

possibilidade de desenvolver a síndrome. 

Fizeram parte desta pesquisa 113 profissionais (de ambos os gêneros, sendo 42 mulheres e 71 

homens) do magistério superior, sendo 23 de instituições privadas e 90 de instituições públicas 

federais da cidade de Vitória-ES. Todos os participantes eram maiores de 18 anos. Os 

participantes após lerem e assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido que 

informava o conteúdo da pesquisa e informações sobre os pesquisadores para eventuais 

dúvidas, foram convidados a responder a uma ficha cadastral e um questionário relacionado à 

síndrome de BURNOUT e validado para o português para profissionais da área da educação 

Cuestionario para La Evaluación del Síndrome de Quemarse por El Trabajo (Jbeili, 2008). As 

instituições nas quais recrutamos participantes foram: Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) 

e Universidade Federal do espírito Santo (UFES) – Públicas; e Faculdade Saberes, Faculdade 

Unida, Emescam, Doctum-Vitória e Faculdade Claretiano – Privadas. 

Foi garantida a liberdade de interromper a participação no estudo a qualquer momento sem 

nenhum tipo de ônus ao entrevistado. As informações obtidas no presente estudo são 

confidenciais e foram analisadas e agora divulgadas sem a identificação dos participantes. 
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Todos os procedimentos experimentais propostos por este estudo foram submetidos e aprovados 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFES (CAAE: 63228115.0.0000.5542) - Anexo 1 

3.2. Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Aplicação do questionário preliminar de identificação da BURNOUT que permite reunir várias 

questões que podem ser respondidas através da entrevista direta casuística, usando critérios de 

inclusão e exclusão (DYNIEWICZ E CRUZ, 2010). 

Segundo Gil 2008 o critério de inclusão adotado mostra a atribuição do valor que o instrumento 

utilizado é suficiente para fortalecer a postura da pesquisa realizada. 

E excluímos da pesquisa questionários que não condiziam com o estudo proposto, como por 

exemplo questionários que estavam incompletos. Sendo assim, os participantes deveriam ser 

professores do ensino superior, concursados e/ou contratados, de instituições públicas federais 

ou privadas. Foram excluídos professores de cursos em regime de ensino à distância (EAD) 

devido à dificuldade de entrar em contato. 

3.3. Desenho Experimental 

 

Tratou-se de um estudo transversal que avaliou sinais da presença da síndrome de BURNOUT 

(através de questionário) entre profissionais da área da educação. Os questionários foram 

aplicados e respondidos de forma voluntária no ambiente de trabalho dos participantes e nos 

dias de serviço dos mesmos, no seu horário de planejamento de aula. A aplicação dos 

questionários se deu dos dias 01 à 17 de novembro de 2017. Os participantes levaram em média 

20 minutos para responder ao questionário e instrumento de coleta como um todo, o tempo foi 

contabilizado pelo uso de cronômetro. 

A sequência adotada durante as entrevistas foi:  

1. Leitura do termo de consentimento livre e esclarecido; 

2. Preenchimento dos dados cadastrais; 

3. Preenchimento do questionário para avaliação da síndrome de BURNOUT. 
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3.4 Questionário de Cadastro 

 

A entrevista foi realizada de maneira estruturada e fechada, pois o questionário foi 

cuidadosamente projetado, com as perguntas direcionadas para o objetivo do estudo, com a 

forma de abordagem quantitativa e qualitativa (DYNIEWICZ E CRUZ, 2010). 

Foi aplicado um cadastro onde os participantes da pesquisa preenchiam dados pessoais, sendo 

eles: Nascimento, peso, altura, gênero, formação, área de formação, tempo de magistério, local 

de trabalho, instituição de trabalho e nível de formação. 

Os dados pessoais preenchidos serviram para identificar idividualmente cada participante da 

pesquisa, obervando as possíveis semelhanças e disparidades entre os diversos perfis 

encontrados. Visto que para contabilização dos dados fizemos um comparativo entre as 

instituições públicas federais e privadas. 

Foram feitas 10 perguntas relacionadas ao trabalho onde o participante deveria assinalar a 

alternativa que melhor o descrevesse. Seis das dez perguntas tinham cinco alternativas (De jeito 

nenhum; um pouco; moderadamente; bastante e extremamente) uma questão apresentava 

apenas três alternativas (Físico; intelectual; ambos), uma questão continha sete alternativas 

(Muito, muito leve; Muito leve; ligeiramente leve; um pouco pesado; pesado; muito pesado; 

muito, muito pesado) e outras duas questões também contendo sete alternativas (Recuperação 

muito, muito pobre; recuperação muito pobre; recuperação pobre; recuperação razoável; boa 

recuperação; recuperação muito boa; recuperação muito, muito boa). 

 

3.5 Questionário Para Avaliação da Síndrome de Burnout 

 

“O Inventário de BURNOUT de Maslach (MBI)” é a forma mais detalhada para se medir a 

síndrome independentemente das diferenças entre as amostras por ser um instrumento de 

múltiplos fatores que contém 20 perguntas com respostas fechadas que podem ser assinaladas 

em uma das cinco alternativas presentes, sendo 0 o valor de “nunca” e 4 o “Muito 

frequentemente” (TAMAYO & TROCCOLI, 2009, p.214).  
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A entrevista foi realizada de maneira estruturada e fechada, pois o questionário foi 

cuidadosamente projetado, com as perguntas direcionadas para o objetivo do estudo, com a 

forma de abordagem quantitativa e qualitativa (DYNIEWICZ E CRUZ, 2010). 

Para a avaliação da BURNOUT utilizamos um questionário dividido em 20 questões que é 

subdividido em quatro dimensões: ilusão pelo trabalho (5 questões), desgaste psíquico (4 

questões), indolência (6 questões) e culpa (5 questões). (GIL-MONTE, CARLOTTO & 

CÂMARA, 2010). 

Para reconhecer os sintomas da síndrome de BURNOUT, utilizamos um questionário com 

questões na forma de escala Likert, que foi desenvolvida por Rensis Likert em 1932 para medir 

o comportamento que estabelece um paralelo que foi criado mentalmente para observação de 

uma teoria, usada como auxílio do estudo que determinam o modo de agir, capacidade de 

dicernir e interesses. “Essa escala é usada para medir concordância de pessoas a determinadas 

afirmações relacionadas a construtos de interesse.” (SILVA JÚNIOR, 2014, p.2).  

Nessa pesquisa usamos o questionário para avaliação da síndrome de BURNOUT para 

profissionais da área da educação que atendeu aos critérios metodológicos recomendados pela 

Comissão Internacional de Testes, que visa à adaptação adequada de instrumentos e outras 

culturas (MUÑIZ & HAMBLETON, 2000). 

Para analisar nossos resultados utilizamos o Questionário Preliminar de Identificação da 

BURNOUT Elaborado e adaptado por Chafic Jbeili, inspirado no Maslach BURNOUT 

Inventory – MBI que é categorizado em cinco variáveis, escores de classificação: 

1. 0 a 20 pontos: Nenhum indício da BURNOUT; 

2. 21 a 40 pontos: Possibilidade de desenvolver BURNOUT; 

3. 41 a 60 pontos: Fase inicial do BURNOUT (procure ajuda profissional); 

4. 61 a 80 pontos: O BURNOUT começa a se instalar. Procure ajuda profissional para 

prevenir o agravamento dos sintomas; 

5. 81 a 100 pontos: Você pode estar em uma fase considerável da BURNOUT, mas esse 

quadro é perfeitamente reversível. Procure o profissional competente e inicie o quanto 

antes o tratamento. É preciso ressaltar que o instrumento utilizado tem caráter 

informativo e não deve substituir o diagnóstico de um psicoterapeuta ou médico. 

Benevides-Pereira 2009 afirma que a confiabilidade do instrumento validado em versão 

nacional possibilita que o questionário seja utilizado mostrando atributos confiáveis e 
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satisfatórios que possibilitaram o seu uso em docentes no Brasil. Entretanto, os autores Tamayo, 

Carlotto e Câmara 2009 relatam que houveram outras propostas de validação porém, a que 

realmente obteve resultados condizentes com o objetivo foi o MBI. 
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4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise estatística foi iniciada pela caracterização dos dados da amostra avaliados através da 

média, desvio padrão e percentual. 

A média geral (n=100) é dividida entre instituições privadas (16) e instituições federais (84), 

para idade (média: 44 anos), estatura e peso: 170 ± 17,04 e peso 77,1 ± 19,51. 
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5. RESULTADOS 

 

O modelo teórico que fundamenta o questionário para avaliação da síndrome de BURNOUT 

considera a síndrome como uma resposta ao estresse laboral crônico, característica dos 

profissionais que trabalham com pessoas. Neste modelo, as deteriorações cognitivas (baixas 

pontuações na ilusão pelo trabalho - definida pela expectativa do indivíduo em alcançar 

determinadas metas) e afetiva (altas pontuações em desgaste psíquico - caracterizado a partir 

da presença do esgotamento emocional e físico decorrente da atividade de trabalho) aparecem, 

em um primeiro momento, como respostas às fontes de estresse laboral crônico e, 

consequentemente, os indivíduos passam a desenvolver atitudes negativas frente às pessoas que 

atendem no seu trabalho (altos níveis de indolência - presença de atitudes negativas e de 

indiferença com cliente e colegas de trabalho) (Tamayo & Tróccoli, 2009). 

O surgimento de sentimento de culpa em relação ao comportamento e atitudes negativas frente 

às pessoas com que se relaciona no trabalho é posterior a esses sintomas, mas não ocorre 

necessariamente em todos os indivíduos. Sendo assim é possível distinguir dois perfis no 

processo da síndrome de BURNOUT. O perfil 1 é caracterizado através da existência de um 

conjunto de sentimentos e comportamentos vinculados ao estresse laboral, que acarreta em um 

mal estar moderado, mas não incapacita o profissional para o exercício do seu trabalho. O perfil 

2 define os casos mais deteriorados pelo desenvolvimento da síndrome, incluindo, além dos 

sintomas já mencionados, o sentimento de culpa (COSTA et al., 2013). 

 

Na amostra coletada obtivemos os seguintes resultados: Das instituições privada, 6,25% não 

apresentam índice da BURNOUT, 6,25% estão na fase inicial da BURNOUT e 87,5% 

apresentam a possibilidade de desenvolver a síndrome. 

Nas instituições públicas federais, 8,33% não apresentam índice de BURNOUT, 8,33% estão 

na fase inicial da BURNOUT, 83,33% apresentam a possibilidade de desenvolver a síndrome. 

Na amostra coletada obtivemos três resultados, sendo: nenhum indicio da BURNOUT 7%, fase 

inicial da BURNOUT 8% e possibilidade de desenvolver a BURNOUT 85%. 

Na cidade de Vitória, atualmente, possuímos 17 instituições com aulas presenciais e/ou 

semipresenciais, sendo, 2 federais e 15 privadas.  
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Nas instituições privadas 1% dos profissionais apresenta estar na fase inicial da síndrome, 1% 

não apresenta indício da BURNOUT e 14% apresentam a possibilidade de desenvolvimento da 

síndrome. 

Nas instituições públicas federais, 7% dos profissionais se enquadram no perfil da fase inicial 

da síndrome, 7% não apresentam nenhum indício da síndrome e 70% apresentam a 

possibilidade de desenvolver a síndrome de BURNOUT. “Salientamos que o instrumento 

utilizado tem caráter informativo e não deve substituir o diagnóstico de um psicoterapeuta ou 

médico.” (JBEILI, 2008). 

No final da década de 90, autores dividiram os sintomas da BURNOUT em sintomas de ordem:  

1. Fisiológica: falta de apetite, cansaço, insónia, dor cervical e úlceras. 

2. Psicológica: irritabilidade ocasional ou instantânea, gritos, ansiedade, depressão, 

frustração, respostas rígidas e inflexíveis. 

3. De conduta: expressões de hostilidade ou de irritabilidade, incapacidade para poder 

concentrar se no trabalho, aumento das relações conflitivas com os demais colegas, 

chegar tarde ao trabalho ou sair mais cedo, estar com frequência, fora da área de 

trabalho e fazer longas pausas de descanso no trabalho. 

4. Outros: aumento do absentismo, apatia face à organização, isolamento, 

empobrecimento da qualidade do trabalho, atitude cínica e fadiga emocional, aumento 

do consumo de café, álcool, barbitúricos (*) e cigarros (FIRME, ALVES e ROQUE, 

2006-2007, p9). 
 

5.1 Características da Amostra 

 

Dos 113 voluntários entrevistados, 13 foram excluídos, pois apresentaram algum erro ou 

ausência de dados essenciais no preenchimento dos instrumentos, como: Falha na impressão, 

descartado por rasura pelo intrevistado e substituído por outro, houveram rasuras onde o 

entrevistado não se disponibilizou a fazer novamente da maneira correta. 

Dos 100 participantes aproveitados nas análises, 64% eram do sexo masculino (n=64) e 36% 

do feminino (n=36) - tabela 1 abaixo. A média geral de idade dos participantes era 44,0  (anos), 

da massa corporal 77,1  (kg), da estatura 170  (cm) não foi realizado o calculo do IMC assim 

como o comparativo entre gêneros por não haver relevância com a proposta objetivada. 

Com relação à área de formação, 43% (n=43) da amostra eram da área de exatas, 31% (n=31) 

humanas, 22% (n=22) biológicas, 3% (n=3) ciências aplicadas e 1% (n=1) artes. Sobre o tempo 

de magistério, 39% (n=39) atuavam no ensino superior a mais de 15 anos, 12% (n=12) atuavam 

entre 11 a 15 anos, 22% (n=22) atuavam entre 5 a 10 anos, 17% (n=17) atuavam entre 2 a 5 

anos e 10% (n=10) dos professores atuam a menos de um ano no magistério superior. Dos 

professores entrevistados, 84% (n=84) atuavam em instituições públicas federais e 16% (n=16) 
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em instituições privadas. Quanto ao nível de formação, 3% (n=3) tinham especialização, 21% 

(n=21) mestrado, 71% (n=71) doutorado e 5% (n=5) pós-doutorado. 

De forma geral, 85% (n=85) dos profissionais apresentaram a possibilidade de desenvolver 

BURNOUT, 8% (n=8) estavam na fase inicial da síndrome e 7% (n=7) não apresentaram 

nenhum indício da BURNOUT. Os resultados detalhados podem ser observados na tabela 1 

abaixo: 

 

Tabela 1: Perfil profissional da amostra. 

Área de Formação Tempo de Magistério (anos) Instituição de trabalho Nível de formação 

Exatas (n=43) 0 a 1 (n=10) Pública federal (n=84) Especialização (n=3) 

Humanas (n=31) 2 a 5 (n=17) Pública estadual (n=0) Mestrado (n=21) 

Biológicas (n=22) 5 a 10 (n=22) Pública municipal (n=0) Doutorado (n=71) 

Ciências aplicadas (n=3) 11 a 15 (n=12) Privada (n=16) Pós-doutorado (n=5) 

Artes (n=1) Mais de 15 (n=39)   
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6 DISCUSSÃO 

 

Diante do objetivo proposto que foi avaliar os sintomas relacionados a síndrome de BURNOUT 

nos profissionais educadores, obtivemos os seguintes dados que das instituições privada, 6,25% 

não apresentam índice da BURNOUT, 6,25% estão na fase inicial da BURNOUT e 87,5% 

apresentam a possibilidade de desenvolver a síndrome. 

Nas instituições públicas federais, 8,33% não apresentam índice de BURNOUT, 8,33% estão 

na fase inicial da BURNOUT, 83,33% apresentam a possibilidade de desenvolver a síndrome. 

Ao buscarmos por literaturas condizentes com o objetivo foi observado que os autores citados 

na pesquisa ressaltam dificuldades do educador em identificar em si sintomas relacionados a 

síndrome por falta de informação na área porém os indivíduos que tem contato com esses 

profissionais observam com facilidade que existe algum problema com relação ao seu 

comportamento e desempenho profissional. 

Em relação ao questionário para avaliação da síndrome de BURNOUT- validado em português 

para profissionais da área da educação. 

Obtivemos os resultados através do QUESTIONÁRIO PRELIMINAR DE IDENTIFICAÇÃO 

DA BURNOUT Elaborado e validado por Chafic Jbeili, inspirado no 

MaslachBURNOUTInventory – MBI que pode ser categorizado em cinco variáveis.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Após análise dos dados concluímos que não há diferença significativa entre as instituições 

públicas federais e instituições privadas, e segundo os percentis de profissionais que analisamos 

grande maioria (acima de 80%) apresenta possibilidade de desenvolver a BURNOUT. A 

diferença observada entre instituições não foi significativa, porém o resultado obtido é 

alarmante pois 80% representa uma grande porcentagem de profissionais com possibilidade de 

desenvolver os sintomas. Então, é interessante que em cada instituição haja alguma forma de 

conscientização sobre a síndrome, seja por meio de palestras, folders, profissionais 

responsáveis e mídia interna para que aqueles não sabem reconhecer a BURNOUT tenham 

ciência da mesma, e busquem ajuda para que não desistam do magistério e nem prejudiquem 

os discentes e profissionais de seu campo de trabalho. 

Apesar do objetivo do estudo não ter foco em comparativos de gênero, através da literatura 

usada observamos que homens são suscetíveis a desenvolver a síndrome pois homens, de modo 

geral, são mais vulneráveis por serem menos flexíveis as nuances da profissão e por serem mais 

resistentes a busca por profissionais da saúde. Também vimos que profissionais recém 

formados tem mais chances de desistir da profissão por idealizarem futuros que não 

necessariamente serão da forma como planejam, acarretando assim no arrependimento da 

escolha profissional e podendo levar a desistência de exercer o magistério. 
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8 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E APLICAÇÃO PRÁTICA 

 

Por ser um assunto pouco discutido tivemos dificuldade de encontrar material dos últimos 10 

anos, devido este fato foi necessário ampliar o período de busca das pesquisas, para que 

atingíssemos nosso objetivo, há ainda muito a ser descoberto sobre o assunto que vem 

repercutindo mais a cada ano. 

Há grande interesse no meio acadêmico para conhecer mais da síndrome, seus sintomas e 

possíveis sinais. Também prováveis formas de tratamento. Sugerimos que para estudos 

posteriores os pesquisadores utilizem um N maior para resultados mais abrangentes e 

satisfatórios. Sugerimos também que o número de profissionais entrevistados de instituições 

privadas e públicas sejam mais equivalentes. 

Por perceber a grande quantidade de profissionais com possibilidade de desenvolver a síndrome 

na cidade de Vitória- ES poderíamos ampliar o campo de pesquisa para todo o estado do 

Espírito Santo para traçar um perfil dos profissionais que atuam em nosso estado. 
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10. ANEXOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) a tomar parte de um estudo de pesquisa científica 

realizado por profissionais da Universidade Federal do Espírito Santo intitulado 

“Identificação de fatores predisponentes para a síndrome de BURNOUT em 

profissionais do ensino superior”. Este termo de consentimento contém informações 

essenciais sobre o estudo e seus direitos, de modo a facilitar suas decisões. Sua 

concordância e assinatura indicarão que você leu e entendeu o conteúdo deste termo, que 

suas dúvidas foram respondidas e que você concorda voluntariamente em participar do 

estudo.  

Justificativa: A síndrome de BURNOUT é caracterizada pela presença de exaustão 

mental e emocional, fadiga e depressão, de forma crônica, associada à ação profissional. 

Pelas demandas da profissão o Magistério superior é considerado uma atividade de alto 

risco. A presença de BURNOUT em professores do ensino superior pode afetar o 

ambiente educacional e interferir na obtenção dos objetivos pedagógicos, levando estes 

profissionais a um processo de alienação, desumanização e apatia e ocasionando 

problemas de saúde e absenteísmo e em casos extremos o abandono da profissão. 

Objetivo: Avaliar e traçar o perfil dos fatores predisponentes para a síndrome de 

BURNOUT em profissionais do ensino superior. 

Riscos: Como se trata de um estudo sem qualquer intervenção clínica (o participante 

somente responderá a questionários), os possíveis desconfortos e riscos associados com 

a participação são baixos. Porém, pode haver constrangimentos de ordem moral, social, 

psicológica e/ou espiritual; desconfortos físicos e/ou emocionais; acanhamentos e 

prejuízos de ordem emocional/psicológica durante a entrevista e resposta às perguntas. 

Para minimizar estas situações elaboramos as questões com zelo e cuidado. Além disso, 

o participante responderá ao questionário em espaço controlado e de forma isolada, terá 

suporte da equipe de pesquisadores e a qualquer momento poderá interromper a 

participação sem qualquer prejuízo. 

Benefícios: Você receberá material informativo, sobre a síndrome de BURNOUT, e 

instrução sobre como proceder e utilizar os dados do estudo. Além disso, os resultados 

alcançados podem ter aplicação em programas de saúde e qualidade de vida que 

considerem a prática do magistério superior. 
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Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos resultados e aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O investigador 

principal é o Prof. Dr. Rodrigo Luiz Vancini, que pode ser encontrado no seguinte 

endereço e contato: Avenida Fernando Ferrari, 514. Goiabeiras. Centro de Educação 

Física e Desportos - Departamento de Desportos/UFES; Telefone: (27)4009-7678; e 

através do correio eletrônico - rodrigoluizvancini@gmail.com. O mesmo será auxiliado 

pelas estudantes de Educação Física e pesquisadores Cíntia Oliveira Novelli e Nathiely 

Cristina Soares Barcelos Jorge, e-mail: cintiaonovelli@hotmail.com e 

nathielysb@gmail.com. 

 É garantida a liberdade de interromper a participação no estudo a qualquer 

momento, sem que isto cause qualquer ônus a você. Além disso, você receberá uma via 

do termo de consentimento (assinada por você e o pesquisador principal do estudo). As 

informações obtidas neste estudo serão confidenciais e serão analisadas e divulgadas em 

conjunto, não sendo divulgada a identificação de qualquer participante. A divulgação dos 

resultados acontecerá em eventos científicos e por meio de artigos científicos. Não haverá 

despesas pessoais para o participante e qualquer despesa adicional será ressarcida pelo 

pesquisador por meio do orçamento da pesquisa. Além disso, será garantida a indenização 

ao participante em caso de dano decorrente da pesquisa.  Caso você apresente algum sinal 

e sintoma, receberá material informativo e orientação de como proceder. 

 Em caso de dano pessoal diretamente causado pelos procedimentos propostos 

neste estudo (nexo causal comprovado), o participante terá direito legal e garantido de 

ressarcimento. 

 Todos os procedimentos experimentais propostos por este estudo foram 

submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFES.  

Em caso de denuncias e/ou (inter-) ocorrência de qualquer natureza, você poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFES pelo telefone (27) 

3145-9820 ou e-mail cep.goiabeiras@gmail.com, pessoalmente ou pelo correio ou no 

seguinte endereço: Av. Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário, sala 07 do Prédio 

Administrativo do CCHN, Goiabeiras, Vitória - ES, CEP 29.090-075. 

Nome e Assinatura do pesquisador _________________________________________. 

 

 

 

mailto:cintiaonovelli@hotmail.com
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CONSENTIMENTO DA PESSOA COMO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

Eu, _____________________________________, abaixo e assino concordando em 

participar do estudo “Identificação de fatores predisponentes para BURNOUT em 

profissionais do ensino superior”, como participante. Fui devidamente informado e 

esclarecido pelo pesquisador Rodrigo Luiz Vancini ou algum membro da sua equipe 

Pesquisadoras Cíntia Oliveira Novelli e Nathiely Cristina Soares Barcelos Jorge sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Local e data: ____________________________________________________________ 

 

Nome e Assinatura do participante: 

______________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 - QUESTIONÁRIO PARA AVALIAR A PRESENÇA DA SÍNDROME DE 

BURNOUT 

 

0 1 2 3 4  

Nunca Raramente: 

Algumas vezes 

por ano 

As vezes: 

Algumas vezes 

por mês 

Frequentemente: 

Algumas vezes por 

semana 

Muito 

frequentemente: 

Todos os dias 

 

1 – O meu trabalho representa para mim um desafio estimulante. 0  1  2  3  4   

2 – Não gosto de atender alguns alunos. 0  1  2  3  4   

3 – Acho que alguns alunos são insuportáveis. 0  1  2  3  4   

4 – Preocupa-me a forma como tratei algumas pessoas no trabalho. 0  1  2  3  4   

5 – Vejo o meu trabalho como uma fonte de realização pessoal. 0  1  2  3  4   

6 – Acho que os familiares dos alunos são chatos. 0  1  2  3  4   

7 – Penso que trato com indiferença alguns alunos. 0  1  2  3  4   

8 – Penso que estou saturado (a) pelo meu trabalho. 0  1  2  3  4   

9 – Sinto-me culpado (a) pelo meu trabalho. 0  1  2  3  4   

10 – Sinto-me culpado (a) por algumas das minhas atitudes no trabalho. 0  1  2  3  4   

11 – Penso que meu trabalho me dá coisas positivas. 0  1  2  3  4   

12 – Gosto de ser irônico (a) com alguns alunos. 0  1  2  3  4   

13 – Sinto-me pressionado (a) pelo trabalho. 0  1  2  3  4   

14 – tenho remorsos por alguns de meus comportamentos no trabalho. 0  1  2  3  4   

15 – Rotulo ou classifico alunos segundo o seu comportamento. 0  1  2  3  4   

16 – O meu trabalho me é gratificante. 0  1  2  3  4   

17 – Penso que deveria pedir desculpas a alguém pelo meu comportamento no trabalho. 0  1  2  3  4   

18 – Sinto-me desgastado (a) pelo meu trabalho. 0  1  2  3  4   

19 – Sinto-me encantado (a) pelo meu trabalho. 0  1  2  3  4   

20 – Sinto-me mal por algumas coisas que disse no trabalho. 0  1  2  3  4   
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QUADRO 1  

LEGENDA 

  

DE 0 A 20 PONTOS: NENHUM INDÍCIO DA BURNOUT 

DE 21 A 40 PONTOS: POSSIBILIDADE DE DESENVOLVER BURNOUT 

DE 41 A 60 PONTOS: FASE INICIAL DA BURNOUT 

DE 61 A 80 PONTOS: A BURNOUT COMEÇA A SE INSTALAR 

 ’Questionario preliminar de identificação da BURNOUT’’ elaborado e validado por 

Chafic Jbeili, inspirado no Maslach BURNOUT Inventory – MBI.(CHAFIC, 

1970?). 

 

QUADRO 2 

 

RESULTADO EM PERCENTUAL 

85 (85%) - POSSIBILIDADE DE DESENVOLVER BURNOUT 

8 (8%) - FASE INICIAL DE BURNOUT 

7 (7 %) - NENHUM INDÍCIO DA BURNOUT 

 

 


