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RESUMO 

 

Atualmente a sociedade relaciona-se com inúmeros motivos aversivos que causam 
estresse. As obrigações cotidianas do trabalho, família e outras causas existentes 
nas práticas habituais do sujeito, gastam o vigor e a disposição destes. Cada vez 
mais difícil de alcançar são os sentimentos da emoção de conquistar felicidade e 
vitória. Nesse conjunto de circunstâncias, o Burnout fica mais indiscutível, sendo 
uma experimentação subjetiva, de atitudes, sentimentos, problemas e distúrbios 
psicofisiológicos, com resultados desfavoráveis para o indivíduo. A Síndrome de 
Burnout é um resultado do estresse laboral duradouro que atinge especialista que 
trabalham de modo direto com outros indivíduos como, por exemplo, enfermeiros, 
médicos, professores, dentre outros. Os professores encaram situações como: 
salários baixos, obstáculos com alunos e responsáveis, pouca participação nas 
definições institucional, inúmeras cobranças para alcançar metas e etc., tornando o 
professor passível à Síndrome de Burnout. O objetivo do presente estudo foi realizar 
uma revisão bibliográfica a respeito da Síndrome De Burnout desenvolvida em 
professores. 
 

Palavras-chave: Síndrome de Burnout. Estresse laboral. Professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Today, society is related to numerous aversive causes that cause stress. The daily 
obligations of work, family and other causes existing in the habitual practices of the 
subject, spend their vigor and disposition. Increasingly difficult to achieve are the 
feelings of the thrill of winning happiness and victory. In this set of circumstances, 
Burnout becomes more indisputable, being a subjective experimentation of attitudes, 
feelings, problems and psychophysiological disorders, with unfavorable results for 
the individual. Burnout Syndrome is a result of the enduring work stress that reaches 
specialist who work directly with other individuals such as nurses, medical, teachers 
among others. Teachers face situations such as: low salaries, obstacles with 
students and supervisors, lack of participation in institutional settings, numerous 
collections to achieve goals, etc., making the teacher subject to Burnout Syndrome. 
The objective of the present study was to conduct a literature review on Burnout 
Syndrome developed in teachers. 
 

Keywords: Burnout syndrome. Work stress. Teachers. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha do tema do presente trabalho surgiu devido a experiência 

profissional de oito anos  em duas escolas estaduais como docente do Ensino 

Fundamental I e Médio, vivenciando nesse contexto professores perdendo o controle 

em sala de aula, estressados, desviados por conta do estresse para outras funções 

ou até mesmo afastados pela perícia médica por fatores estressores. Observamos 

que muitos professores quando permanecem executando suas tarefas pedagógicas 

exercem com pouco ou nenhum entusiasmo. Segundo as pesquisas na literatura, 

algumas dificuldades agravam mais ainda a vida profissional desses professores: 

cobrança da direção para alcançar metas, alunos indisciplinados, uma carga horária 

elevada, pois dificilmente o docente trabalha somente em uma escola, salário da 

categoria baixo têm levado educadores a desenvolver a Síndrome de Burnout.   

O presente estudo é relevante no sentido de buscar as causas, sintomas e 

propor algumas sugestões preventivas. O tema é de grande relevância acadêmica, e 

social, para profissionais na área da educação, sobretudo para o professor. 

A investigação e a discussão sobre o tema ajudará na reflexão de algumas 

condutas relacionadas a síndrome e relativo a perspectiva do desempenho do 

psicólogo para amenizar ou prevenir os prejuízos da Síndrome de Burnout à saúde 

do professor, que no âmbito social contribuirá tanto para professores da rede pública 

quanto particular. 

A metodologia empregada neste trabalho foi bibliográfica. O referencial 

teórico foi embasado, em Carlloto (2002), Doutora em psicologia social; Codo (2006) 

Doutor em psicologia social; Maslach (1984) doutora em psicologia social. Os 

autores citados possuem uma vasta literatura sobre a Síndrome de Burnout no 

ensino. Objetivamos com esta pesquisa apresentar as características e sintomas da 

Síndrome de Burnout na área da educação. E, mais especificamente, identificar os 

estressores do professor na sua atividade laboral e investigar os prejuízos que o 

estresse da profissão pode causar à saúde do educador.  

Como questão norteadora verificaremos quais os motivos da síndrome e 

como o psicólogo poderá amenizar e prevenir os danos causados com a síndrome. 

Serão abordados os seguintes temas no presente estudo: 

 A importância da identificação da Síndrome do Burnout para o professor; 

 Síndrome de Burnout e suas consequências; 
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 Situação de trabalho; 

 Qualidade de vida; 

 Intervenções preventivas destinadas ao psicólogo 

Segundo Carlotto (2002, p.21) a Síndrome de Burnout acomete inúmeros 

indivíduos, porém muitos ignoram essas disfunções. Através do conhecimento 

transmitido por essa pesquisa pretendemos contribuir atenuando os males físicos e 

psicológicos causados por essa síndrome no professor. A severidade de Burnout 

entre os profissionais de ensino já é, atualmente, superior à dos profissionais de 

saúde, o que coloca o magistério como uma das profissões de alto risco. Sobre isso, 

Gadotti descreve: 

Muito sofrimento da professora, do professor, poderia ser evitado se a sua 
formação inicial e continuada fosse outra, se aprendesse menos técnicas e 
mais atitudes, hábitos, valores. Antes de se perguntar o que deve saber 
para ensinar, a professora, o professor, deve se perguntar por que ensinar e 
como deve ser para ensinar. Muita dor poderia ser evitada se o professor e 
a professora aprendessem a organizar melhor o seu trabalho e o de seus 
alunos e alunas, se aprendessem a sistematizar e a avaliar mais 
dialogicamente, se tivessem aprendido a aprender de forma cooperativa: o 
individualismo da profissão mata de ansiedade e angústia, leva ao 
sofrimento e até ao martírio do professor compromissado e à desistência 
daquele que perde a esperança. (2005, p.33) 

Este trabalho está dividido em quatro capítulos. O primeiro capítulo trata um 

breve histórico do trabalho docente e conceituação da Síndrome, sintomas, causas e 

tratamento. No segundo capítulo é apresentada a revisão bibliográfica focada nos 

objetivos da pesquisa inserção profissional nas organizações, Síndrome de Burnout 

e o papel do psicólogo. O terceiro capítulo aborda o mundo laboral, sofrimento 

trabalho, estresse, estresse laboral. No quarto capítulo é apresentado, de acordo 

com a pesquisa, e as informações do referencial teórico o estresse em professores, 

Síndrome de Burnout em professores tratamento as medidas preventivas que o 

professor pode respectivamente identificar e aplicar.  
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CAPÍTULO 1: 

1. BREVE HISTÓRICO SOBRE O TRABALHO DOCENTE 

 

A escola, bem como a compreendemos hoje, de acordo com Costa (1995), 

“constituiu-se a partir do século XV no âmbito de uma sociedade disciplinar erigida 

no conjunto das transformações que produzem a modernidade”. A infância com sua 

nova concepção transformou-se no foco de atenção e cuidado, com a modernidade 

o sujeito é entendido como “moldável‟ e „transformável”.  Tornou o homem mais 

brando e proficiente através de metodologia utilizada para reprimir, corrigir, 

disciplinar e adequar o sujeito. No século XVI, através desses métodos a 

“escolarização” substitui o conhecimento por “impregnação cultural.” Os docentes 

dessa época eram do clero, que ensinavam a classe popular os textos das escrituras 

sagrada.       

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 em oposição às tarefas manuais se caracteriza no âmbito do 

trabalho intelectual, com um nível elevado de instrução, autonomia e regalia com 

que exercia o magistério. Caracterizava-se no início dessa nova profissão 

trabalhando de forma a impedir o crescimento do liberalismo. “De acordo com essa 

doutrina, o interesse geral requer o respeito pela liberdade cívica, e econômica 

da consciência dos cidadãos”. 

Com as exigências da indústria o ensino da escola deixa de ser de cunho 

religioso e passa para doutrinamento ideológico para formar sujeitos que atendesse 

as demandas da indústria com novos comportamentos e práticas. O modelo das 

habilidades foi instituído. As escolas não demoraram a funcionar com esse novo 

modelo apresentado pelo taylorismo, com ideias da direção científica do trabalho, 

isso ocorreu quando a produção das fábricas passou por uma enorme reformulação.  

No contexto da carreira obsessiva e do domínio geral do discurso da 
eficiência, as escolas, através de mais ilustres reformadores inspirados no 
mundo da empresa, importaram seus princípios e normas de organização 
de forma extremada em ocasiões delirantes, mas sempre com notáveis 
consequências para a vida nas salas de aula (CARLOTTO, 2006 apud 
ENGUITTA, 1989, p. 125). 
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O papel do docente tem passado por mudanças nas últimas décadas no 

âmbito social e com o aumento de responsabilidades sobre o professor, precisa se 

adequar a este novo contexto: 

 A noção de qualidade precisa mudar profundamente: a competência 
profissional deve ser medida muito mais pela capacidade de o docente 
estabelecer relações com seus alunos e seus pares, pelo exercício da 
liderança profissional e pela atuação comunitária, do que na sua capacidade 
de passar conteúdos (GADOTTI, 2005, p.27). 

Estas transformações estão imbricadas a três momentos: primeiro, a 

responsabilidade no contexto da educação, transmissão de valores, que antes era 

do núcleo familiar. Com as transformações sofridas pela sociedade a família tem se 

eximido desse papel e repassado essa responsabilidade para a instituição escolar. 

Segundo, os meios de comunicação, como a internet, a mídia, tornaram-se meios 

paralelos de conhecimentos e cultura. Essas mudanças retiraram do professor e da 

escola o centro de transmissão de saberes; terceiro: a indagação de como o docente 

deve difundir e interrogar, qual é a sua missão e que preceitos vigentes na 

sociedade deverão ser discutidos nas escolas. Segundo Carlotto (2009) apud 

Perrenound (1993): 

Diz ser a profissão docente uma “profissão impossível”, na medida em que 
está sempre entre aquelas que trabalham com pessoas. Por esta razão, o 
sucesso do empreendimento educativo nunca estará assegurado, pois em 
tais profissões sempre há mudanças, ambiguidades, conflitos, opacidades e 
mecanismos de defesa. (p.3) 

Com as transformações motivadas pelos contextos, social, político e 

econômico o professor precisa assimilar temas, ideias, conceitos que não eram 

repassados no início de sua profissão. Este contínuo avanço de conhecimento, 

provavelmente seja a mudança mais considerável ocorrida no trabalho do professor. 

A renúncia de um conhecimento repassado durante anos, trazendo assim a 

necessidade de constante atualização, ou seja, de uma formação continuada. 

Quando o professor resiste às mudanças, transformações poderão ser questionadas 

e gerar mal estar nos seu interior, insistindo em ser o único transmissor de 

conhecimento. 

Analisando as atribuições do docente hoje e no passado. Gadotti afirma que: 

Em sua essência, ser professor, hoje, não é nem mais difícil nem mais fácil 
do que era há algumas décadas. É diferente. Diante da velocidade com que 
a informação se desloca, envelhece e morre, diante de um mundo em 
constante mudança, seu papel vem mudando, senão na essencial tarefa de 
educar, pelo menos na tarefa de ensinar, de conduzir a aprendizagem e na 



12 

 

sua própria formação, que se tornou permanentemente necessária. 
(GADOTTI, 2005, p.14) 

Acrescentando-se a estes motivos “o brasileiro desvaloriza o professor. É o 

que se poderia deduzir de um dito que se tornou popular nas últimas décadas no 

Brasil: quem sabe faz, quem não sabe ensina” (GADOTTI, 2005, p.13). 

Esteve (1991, p.100) numera doze indicadores básicos para resumir as 

mudanças ocorridas na área da educação. São eles:  

1. Aumento das exigências em relação ao professor. As responsabilidades 

do professor extrapolam o campo cognitivo. Não se pede apenas que 

saiba a matéria que leciona, mas que seja um facilitador da aprendizagem, 

pedagogo eficaz, organizador do trabalho de grupo. Além disso, também é 

atribuído a ele que cuide do equilíbrio psicológico e afetivo dos alunos, da 

educação sexual, além de dar a devida atenção aos alunos especiais 

integrados na turma. 

2. Inibição educativa de outros agentes de socialização. O conjunto de 

valores básicos que eram transmitidos pela família passa a ser também 

responsabilidade da escola.  

3. Desenvolvimento de fontes de informação alternativas à escola. O 

professor deixa de ser fonte única de transmissão oral de conhecimento. É 

necessário integrar às suas aulas aos novos meios de comunicação, as 

novas tecnologias. 

4. Ruptura do consenso social sobre a educação. Divergência nas propostas 

de modelos de educação para uma sociedade multicultural.  

5. Aumento das contradições no exercício da docência. O professor estará 

sempre sujeito a críticas tanto no que diz respeito ao seu plano de valores 

quanto ao domínio metodológico independente do modelo educativo que 

escolher.  

6. Mudança de expectativa em relação ao sistema educativo. Passamos de 

um sistema de elite baseado na seleção e competência para um ensino de 

massas incapaz de garantir um trabalho adequado ao nível do aluno.  

7. Modificação do apoio da sociedade ao sistema educativo. Abandono da 

ideia de educação como promessa de um futuro melhor. Grande parte dos 

meios de comunicação e até de alguns governantes chegaram a 



13 

 

conclusão simplista de que são os professores os responsáveis diretos 

pelo fracasso do sistema de ensino.  

8. Menor valorização social do professor. O fato de alguém ser professor tem 

relação com a incapacidade de conseguir um emprego melhor, ou seja, 

uma atividade onde se ganhe mais dinheiro. Vai longe o tempo em que ter 

um professor na família era motivo de orgulho. Se não se promoverem, em 

termos de salários, os professores que se encontram efetivamente no 

ensino e se não se melhorar a sua imagem social, a batalha das reformas 

dos sistemas de ensino ocidentais será perdida por um exército 

desmoralizado (ESTEVE, 1991, p.105) 

9. Mudança dos conteúdos curriculares. Com o avanço das ciências torna-se 

imprescindível o investimento na atualização dos professores através de 

um programa de formação permanente para garantir a compreensão 

adequada dos objetivos das reformas curriculares.  

10.  Escassez de recursos materiais e deficientes condições de trabalho. A 

renovação pedagógica do trabalho docente exige o investimento em 

recursos materiais e melhoria das condições de trabalho no exercício da 

docência. Com a massificação do ensino isto não aconteceu. A falta de 

recursos sempre aparece nas pesquisas como um dos fatores que 

fomentam o mal-estar docente. 

 

1.1. Conceituação da Síndrome de Burnout 

 

As profissões mais suscetíveis a Síndrome de Burnout são frequentemente 

as que abarcam tarefas, intervenção e instrução Carlotto (2005) apud Maslach 

(1999). Segundo esses autores “Burnout é um tipo de estresse ocupacional, que 

acomete profissionais envolvidos com qualquer tipo de cuidado em uma relação de 

atenção direta, contínua e altamente emocional”. 

Carlotto (2005) apud Maslach e colaboradores (1999) definem Burnout como 

uma concepção social-psicológica, sendo estas formadas de três aspectos: 

exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal no trabalho. 

O termo "Burnout" vem sendo empregado em inúmeros trabalhos científicos 
abordando o tema. Uma simples pesquisa no PubMed com o termo 
[Burnout] retorna 9.264 trabalhos. Apesar disso, até hoje não há definição 
unânime internacionalmente aceita e a síndrome de Burnout ainda não 
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consta nas versões atualizadas do Código Internacional de Doenças (CID-
10) ou do Manual de Diagnóstica e Estatística dos Transtornos Mentais 
(DSM-V) (10,11). A razão pela qual a psiquiatria, enquanto uma ciência 
médica, ainda não estabeleceu a síndrome de Burnout como uma entidade 
a parte, reside não apenas na diversidade de definições que permeiam a 
literatura, mas também na sobreposição de seus sinais e sintomas com 
diagnósticos psiquiátricos já estabelecidas, como a depressão e as 
desordens adaptativas. (p.10) 

Silva (2000) relata que “Burnout é formado por diversos estados sucessivos 

que ocorrem em um tempo e representam uma forma de adaptação às fontes de 

estresse”. Para esse autor:  

Trata-se de uma experiência subjetiva interna que agrupa sentimentos e 
atitudes e que tem um semblante negativo para o indivíduo, dado que 
implica alterações, problemas e disfunções psicofisiológicas com 
consequências nocivas para a pessoa e para a organização (Silva, 2000, p. 
8). 

Benevides-Pereira (2003, p.15) coloca que “Burnout é uma síndrome 

característica do meio laboral e que esta é um processo que se dá em resposta à 

cronificação do estresse ocupacional”. 

 

1.2. Sintomas  

 

A Síndrome de Burnout como encontrado na literatura possui uma vasta 

relação de sintomas. Segundo Benevides Pereira (2001) pode ser ramificado em 

(físico, psíquico, comportamental e defensivo).   

Físicos – fadiga constante e progressiva, distúrbios do sono, dores 
musculares e osteomusculares, cefaleias, enxaquecas, perturbações 
gastrointestinais, imunodeficiência, transtornos cardiovasculares, distúrbios 
respiratórios, disfunções sexuais e alterações menstruais em mulheres. 
Psíquicos – falta de atenção, alterações de memória, lentificação do 
pensamento, sentimento de alienação e solidão, impaciência, sentimento de 
insuficiência, baixa autoestima, labilidade emocional, dificuldade de 
autoaceitação, astenia, desânimo, disforia, depressão, desconfiança e 
paranoia.  
Comportamentais negligência ou excesso de escrúpulos, irritabilidade, 
incremento da agressividade, incapacidade para relaxar, dificuldade na 
aceitação de mudanças, perda de iniciativa, aumento do consumo de 
substâncias (bebidas alcoólicas, café, fumo, tranquilizantes, substâncias 
ilícitas, entre outras), comportamento de alto-risco e suicídio.  
Defensivos – tendência ao isolamento, sentimento de onipotência, perda 
do interesse pelo trabalho ou até para o lazer, absenteísmo, ironia, cinismo. 

Os sintomas da Síndrome de Burnout podem manifesta-se de maneira e 

ocasiões distintas no mesmo indivíduo, porém nem sempre com todos os sintomas 

listados. Essa síndrome pode afetar o sujeito de formas diferentes, pois se manifesta 
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de acordo com as peculiaridades de cada indivíduo que pode ser, por exemplo, 

genéticos, laboral danos provocados pela síndrome. 

As manifestações podem afetar o contexto institucional e social do trazendo 

inúmeras sequelas. Estes indivíduos estão propensos a sair do trabalho, pelo ritmo 

laboral que diminui faltas frequentes, insatisfação no trabalho, incidentes pela falta 

de concentração. Já no contexto social a principal característica e a opção de 

solidão do sujeito. 

São diversos motivos que podem trazer como consequência a Síndrome de 

Burnout nos professores. Jbeili (2008) aponta doze aspectos relacionados à mesma: 

 Esquecimento de si, deixando de comer, dormir, sair com os amigos e até 

de se cuidar;  

 Não enfrenta os conflitos, não assume que precisa de ajuda; 

 Perde o valor, o que antes tinha valor, hoje já não existe;  

 Nega os seus problemas; 

 Recolhe-se;  

 Mudança de comportamentos;  

 Despersonalização;  

 Necessidade de se afirmar; 

 Necessidade de fazer tudo sozinho; 

 Sente um vazio interior; 

 Depressão sente desesperança, exaustão etc. 

É a síndrome do esgotamento profissional, que corresponde ao colapso 

físico e mental. Nesse caso precisa de ajuda médica e psicológica. 

Os sintomas físicos que um indivíduo pode manifestar, conforme afirma 

Jbeili (2008), estão: Os sintomas somáticos (físicos): 

 Exaustão (esgotamento físico temporário);  

 Fadiga (capacidade física ou mental decrescente); 

 Dores de cabeça;  

 Dores generalizadas;  

 Transtornos no aparelho digestório;  

 Alteração do sono; 

 Disfunções sexuais. 
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Além dos traços físicos, indícios pertinentes aos aspectos psicológicos 

aparecem com frequência, Jbeili (2008) aponta alguns: Sintomas psicológicos: 

 Quadro depressivo;  

 Irritabilidade; 

 Ansiedade; 

 Inflexibilidade; 

 Perda de interesse; 

 Descrédito (sistema e pessoas). 

São fundamentais as características de comportamento no professor, 

segundo Jbeili (2008) Sintomas comportamentais são: 

 Evita os alunos; 

 Evita fazer contato visual; 

 Faz uso de adjetivos depreciativos;  

 Dá explicações breves e superficiais aos alunos; 

 Transfere responsabilidades; 

 Faz contratransferência, ou seja, reage às provocações em papéis distintos 

do papel de educador; 

 Resiste a mudanças.  

O professor com a síndrome cria um isolamento comportamentos que torna 

difícil contexto social. Estas consequências, segundo Jbeili (2008) são:  

 Apatia ou cinismo nos diálogos; 

 Dificuldade em desempenhar papéis; diminuição dos contatos sociais;  

 Desvalorização do lazer; 

 Negligência nos cuidados pessoais;  

 Automedicação (agrava o quadro); 

 Resistência em buscar ajuda.  

A Síndrome de Burnout só pode ser diagnosticada pelos seguintes 

profissionais da área de saúde: médico ou psicólogo, não podendo esquecer-se das 

características relevantes, quem apresenta esse diagnóstico, impreterivelmente, os 

três aspectos desse distúrbio, segundo Codo (2006, p.238) são:  

Exaustão emocional – situação em que os trabalhadores sentem que não 
podem dar mais de si mesmos a nível afetivo. Percebem esgotados a 
energia e os recursos emocionais próprios, devido ao contato diário com os 
problemas;  
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Despersonalização – desenvolvimento de sentimento e atitudes negativas 
e de cinismo às pessoas destinatárias do trabalho (usuários/clientes) 
endurecimento afetivo, “coisificação” da relação;  
Falta de envolvimento pessoal no trabalho – tendência de uma “evolução 
negativa” no trabalho, afetando a habilidade para a realização do trabalho e 
o atendimento, ou contato com as pessoas usuárias do trabalho, bem como 
a organização. 

O que exige cautela e cuidado singular para que possa realizar uma ação 

preventiva para boa disposição física e mental do professor. 

 

1.3. Causas 

 

Professores tem sido alvo de pesquisa para distinguir as causas do Burnout 

nessa profissão. Costa (1995) apud Faber (1991) “parte do pressuposto de que suas 

causas são uma combinação de fatores individuais, organizacionais e sociais, sendo 

que esta interação produziria como resultado a Burnout”.  Por não serem 

reconhecidos por sua dedicação, intenso comprometimento com suas funções estes 

professores acabam ficando desapontados.  

Em relação às variáveis sociodemográficas, Faber afirma que: 

Estudos têm mostrado serem os professores do sexo masculinos mais 
vulneráveis que o sexo feminino, o que levou à suposição de que mulheres 
são mais flexíveis para lidar com as várias pressões presentes na profissão 
de ensino. (1991, p.5) 

Provavelmente docentes com idade inferior a 40 anos, correm um risco 

maior para desenvolver a síndrome, pertinente a probabilidade utópica do trabalho. 

Por serem novos necessitam superar as exigências da profissão, e por esse motivo 

desenvolver números altos da síndrome. Portanto, demonstrando, pouca inquietação 

com o que causa estresse ou com manifestações particulares, professores mais 

velhos, aparenta ter disposição para manter-se como docente. Segundo Malasch 

(1982). 

Comportamentos desfavoráveis relacionados aos alunos são observados 

nos docentes do ensino fundamental e médio, e inferior regularidade de 

desenvolvimento técnico dentre os professores da educação infantil. Pesquisas 

realizadas por Friedman (1991) “identificou que quanto maior a experiência 

profissional do professor, menores eram níveis do Burnout.” No entanto outras 

pesquisas apontam a competência para transmissão de conhecimento em que o 

docente atua é mais relevante os anos de experiência.  
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Uma das causas mais relevantes da síndrome de Burnout no professor é a 

do relacionamento com o aluno e a divergência da função. O ensino da classe a 

formação acadêmica, faz com que o professor assuma inúmeras atribuições que não 

condizem com sua formação. Tendo que enfrentar questões sociais, emocionais do 

discente, choques dos pais, entre estudantes e gestão. Funções irrelevantes que 

são atribuídas ao professor, que não são relativos ao seu cargo, fazendo com o 

docente vivencie a falta de respeito. Um considerável antecedente da Burnout tem 

sido a ausência de autonomia e atuação efetiva nos assuntos referentes ao ensino.  

Outra questão é a incoerência salarial e pouca possibilidade de ascensão na 

profissão. Segundo Carlotto (2002) apud Faber (1991) “a inadequação da formação 

recebida para lidar com as atividades de ensino, escola, cultura institucional também 

tem sido apontada pelos professores como uma importante causa da síndrome.” 

Além disso, o professor lida com a violência no contexto escolar, como      

assalto, depredação, e o próprio professor passam por sofrimento, é importante 

ressaltar que não é agressividade que gera a síndrome no professor, porém gera 

ausência de esperança. O professor que convive com a violência acaba tornando-se 

um indivíduo com probabilidade de ter problemas com a síndrome. Exaustão 

emocional, psíquica torna perceptível a Síndrome de Burnout, de acordo Codo: 

A lógica da proteção contra o crime, à ideologia da segurança, inverte o 
velho justo princípio jurídico “todos são inocentes até que provem o 
contrário”. Passam a valer o seu oposto literal “todos são culpados até que 
provém o contrário”, todos devem vigiar a todos, ninguém deve confiar em 
ninguém. Não apenas a violência, mas as medidas que se tomam contra ela 
exercem um efeito corrosivo nas relações sociais de trabalho, exatamente 
em um trabalho que se caracteriza por depender tanto assim delas. Decorre 
daí a forte relação entre todas as escalas de Burnout e as dificuldades de 
relacionamento social no trabalho. (2006, p.315). 

Os professores possuem uma jornada dupla, levando para casa testes, 

provas e trabalhos para serem corrigidos e notas para serem somadas, além da 

preparação das aulas. O montante de tudo que foi explicitado acima gera 

descontentamento com a profissão, trazendo a síndrome de Burnout, de acordo com 

Codo:  

Essa é a vida do professor, é exercer uma missão de tempo integral. O 
resultado de tudo isso não poderia ser outro, um sofrimento psíquico, a 
exaustão emocional e a despersonalização. Não tendo alternativa, se 
sentindo esgotado, desenvolve um sentimento de baixa autoestima 
profissional e de impotência porque, por mais que faça, não consegue fazer 
tudo que tem vontade ou acha que deveria fazer. Não quer largar a escola. 
Não quer largar a família. É pelos dois que está brigando. Então se protege 
se afastando, hipoteticamente, do afeto que o trabalho lhe exige e que a 
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família lhe cobra. Finge que não sente. Se desmotiva, e sofre. Assim lança 
mão de um recurso, a despersonalização. (2006, p.258) 

Segundo Codo (2006) apud Faber (1991) o professor passa por inúmeras 

situações de conflitos e críticas, o sucesso dificilmente reconhecido e o fracasso 

cobrado exaustivamente; “mesmo que essa seja uma tendência de todas as 

profissões, nenhuma categoria tem sido tão severamente avaliada e cobrada pela 

população em geral nas últimas décadas como a dos professores.” 

De acordo com Codo (2006) apud Sleegers (1999) acredita que Burnout nos 

docentes poderá ser entendida a partir das concepções sociológicas, psicológicas e 

organizacionais. 

 

1.4. Tratamento 

 

Para que não haja erros no diagnóstico da síndrome é importante salientar 

no tratamento eficiente, como saber diferenciar Burnout e depressão, com sintomas 

parecidos principalmente no período inicial. Os sentimentos de tristeza e depressão, 

conforme afirma Costa (2010): 

A tristeza geralmente possui uma causa definida, um acontecimento 
lamentável, um (luto), uma decepção etc., tem duração limitada, não afeta 
autoestima, os hábitos cotidianos nem os relacionamentos interpessoais (na 
família e no trabalho), tendo inclusive uma conotação positiva: a de nos 
fazer meditar para melhor entender (e superar) as vicissitudes da vida, 
fortalecendo a nossa personalidade diante do imponderável. (...) A 
depressão é muito mais que tristeza... É um estado de “baixo astral” e se 
prolonga por meses e até por anos, quando não tratadas – no qual 
sobressaem; os sentimentos pessimistas diante da vida (culpa, inutilidade, 
desesperança, desejo de morrer), a perda de interesse (motivação) em 
atividade anteriormente prazerosa, bem como a queda abissal da 
autoestima e da autoconfiança. 

Para fazer a investigação psicológica o sensato é buscar um técnico no 

assunto, com a finalidade de fazer exames e analisar as questões relativas aos 

contextos laborais e profissionais. É necessário avaliar se é o ambiente profissional 

que causa o stress ou se são as atitudes da própria pessoa que passam a ser o 

estopim. 

Grande parte dos problemas de distúrbio psicológico tem sequelas de 

somatização. A intervenção para síndrome deve abarcar procedimentos 

multidisciplinares: farmacológico, psicoterapêutico e médico. 
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Os ansiolíticos e antidepressivos são associados geralmente ao tratamento  

Os mais utilizados são os antidepressivos, que tendem a diminuir a sensação de 

inferioridade e de incapacidade, que são os principais sintomas manifestados pelos 

portadores da Síndrome de Burnout. 

Para o indivíduo da continuidade a sua trajetória de vida e ressignificação 

por meio dos remédios a psicoterapia é imprescindível, pois o psicólogo auxilia o 

paciente atravessar as situações angustiantes por intermédio da direção dada ao 

sujeito e sua família. O tratamento psicoterápico poderá ser em grupo ou individual. 

A assistência dada pelo médico e a mudança de rotina tem importância significativa, 

como atividades físicas e de relaxamento auxiliam amenizar as manifestações das 

doenças.  

De acordo com Fernanda Gehrh apud Helpguide.org (2014, p. 18), o método 

de intervenção do Burnout pode ser sintetizado conforme a abordagem “Três R”:  

a)  Reconhecer: prestar atenção aos sinais de alerta da síndrome; 
b) Reverter: desfazer o dano por meio do gerenciamento dos sintomas e 
busca de apoio;  
c) Resiliência: construção da capacidade de resistência ao stress por meio 
do cuidado da saúde física e emocional. 

 

             Nesse sentido que, como a grande maioria dos casos de adoecimento 

psicológico com a consequência somatização, o tratamento deve compreender uma 

estratégia multidisciplinar, farmacológico, psicoterapêutico e médico. É necessário 

um diagnostico aprofundado e competente.  
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CAPITULO 2: 

2. A PREVENÇÃO DA BURNOUT 

 

Prevenir a síndrome, afirmação de alguns peritos de acordo com suas 

pesquisas (Jbeili, 2008, p.18) recomenda algumas orientações:  

1. Organize o seu dia. Deixe intervalos importantes entre uma atividade e 
outra;  
2. Diferencie competência de competição. Procure ser mais cooperativo do 
que competitivo;  
3. Promova ou busque qualidade nas suas relações interpessoais; 
4. Procure fazer algum tipo de atividades físicas dirigida; 
5. Muda seu estilo de vida. Repense o espaço que o trabalho ocupa sua 
vida: 
6. Reveja os seus conceitos, adotando hábitos de alimentação; 
7. Reorganize o seu tempo e suas atividades, colocando harmonia entre 
áreas chaves da vida. 

 Uma vez que o professor tenha seu estado físico e mental de qualidade, 

terá atitudes que refletirá no seu trabalho com o aluno. Já escola deverá construir 

um Projeto Político e Pedagógico que enaltecera o professor, não apenas com 

questão salarial, mas também com a preocupação do seu bem estar.  

A prevenção da síndrome possibilita diminuindo a forma de lidar com o 

estresse do trabalho, amenizando para evitar a utilização do medicamento e as 

sessões de psicoterapias, para isso se faz necessário conter alguns distúrbios. 

Segundo Jbeili (2008 p. 15-17):  

Programe melhor as atividades do dia, deixando espaço para 
intervalos importantes: O acúmulo de afazeres diários gera estresse e 
aumenta as chances de falhas, comprometendo a qualidade dessas 
atividades, podendo afetar inclusive a autoestima do profissional;  
Diferenciar competência de competição: Procurar realizar as tarefas com 
zelo e profissionalismo é bem melhor do que tentar fazer melhor do que o 
outro fez. Comparar desempenhos ou estilos de trabalho entre colegas de 
trabalho só gera desavenças. Mantenha o foco nos resultados; 
Promover ou buscar qualidade nas relações interpessoais: A presença 
de um bom amigo ou a interação prazerosa com outras pessoas libera um 
hormônio chamado ocitocina, também conhecido popularmente como 
“hormônio da amizade”. A presença desse hormônio no organismo diminui a 
quantidade de um hormônio nocivo à saúde, o cortisol, também conhecido 
como o “hormônio do estresse”. Além desse efeito benéfico da ocitocina, a 
qualidade nas relações interpessoais aumenta a rede de apoio da pessoa, 
proporcionando mais segurança no ambiente de trabalho. Ainda vale a 
máxima: “Corpo são, mente sã”. Portanto, procure fazer algum tipo de 
atividade física dirigida. Faça yoga, Tai Chi Chuan, academia, caminhada, 
natação ou qualquer outra atividade física. Sabe-se que a atividade física 
regular libera hormônios essenciais para a saúde do corpo e da mente, 
entre eles a dopamina, um neurotransmissor que atua direto no sistema 
nervoso central, agindo como analgésico natural e precursor da sensação 
de bem-estar. Importante lembrar que o alcoolismo e a drogas diminuem 
consideravelmente a ação da dopamina no organismo, fazendo com que a 
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quantidade liberada pelo organismo não seja suficiente para que o usuário 
de álcool ou de drogas sinta os pequenos prazeres da vida, intensificando o 
vício. Mudar de estilo de vida: Repensar o espaço que o trabalho ocupa em 
sua vida, rever conceitos, hábitos alimentares e reorganizar o seu tempo e 
suas atividades, colocando harmonia entre as áreas chaves da vida. 

Algumas das orientações acima são imprescindíveis para o professor, 

pessoal e profissionalmente para favorecer essas situações. 

 

2.1.  Inserção profissional do psicólogo nas organizações 

 

Na vida de todo cidadão estão vigente o trabalho e as organizações. O 

Burnout tem acometido o trabalhador que lida com outras pessoas, como 

enfermeiro, bombeiro, professor, dentre outras. Para interferir nessa situação e 

interpretar os fenômenos das organizações, e metodologia referente ao trabalho, à 

psicologia, diante disso, torna-se atuante. No contexto pessoal e do trabalho, não se 

pode apresentar separadamente de forma cientifica essas esferas. “A compreensão 

integral do ser humano, portanto, depende de uma compreensão da sua inserção no 

mundo do trabalho e das relações que são criadas no interior das organizações em 

que trabalha. “(ZANELLI; ANDRADE; BASTOS, 2004, p. 551) 

A psicologia voltada para o trabalho apareceu no contexto brasileiro, com a 

intenção de fundamentar e investigar as particularidades, procedimentos produtivos, 

moderno e cientifico relacionados ao trabalho. Os eventos mundiais relacionados à 

psicologia e sua transformação perseverou até o reconhecimento da psicologia 

aplicada ao trabalho, na década de 1960.  “Contudo, ao longo de mais de meio 

século, as atividades realizadas pelos psicólogos em organizações de trabalho têm 

sido precariamente consolidadas”. (ZANELLI; ANDRADE; BASTOS, 2004) 

A tarefa central ou a missão que caracteriza esse amplo espaço de área o 
da Psicologia é explorar, analisar, compreender como interagem as 
múltiplas dimensões que caracterizam a vida das pessoas, dos grupos e 
das organizações, em um mundo crescentemente complexo e em 
transformações, construindo a partir das estratégias e procedimentos que 
possam promover preservar e restabelecer a qualidade de vida e o bem 
estar das pessoas. (2004, p.550) 
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2.2. Síndrome de Burnout e o papel do psicólogo 

 

Atitude agressiva e áspera faz com que o sujeito perca a força e a saúde 

emocional, apresentando assim o indivíduo com essa forma de estresse, 

caracterizada pelo Burnout que tem uma estruturação burn= queima e out= exterior. 

Os autores argumentam diferenciando a Síndrome de Burnout do estresse, a 

primeira, uma patologia que abarca comportamentos e ações negativas associadas, 

ao sujeito na organização e no trabalho. Enquanto o estresse acomete o sujeito com 

cansaço particular de cada pessoa nem sempre afetando a parte laboral. 

A intervenção e prevenção têm sido estudadas para atuar na Síndrome de 

Burnout para ser utilizado de forma adequada nesse fenômeno psicológico, separar 

assim diferentes fundamentos que antecedem ao procedimento. “a execução dos 

programas preventivos dentro das organizações tem sido muito escassos, quando 

não, prevalecendo na maior parte das vezes os programas de tipo interventivo”. 

(BENEVIDES-PEREIRA, 2002 p.84-85). 

O confronto utilizado de acordo com as particularidades específica de cada 

sujeito e as circunstancias de trabalho desta variante, tem sido conhecida como 

Burnout no meio da concepção psicossocial. No Burnout todas essas variantes são 

importantes. Três questões preventivas são enfocadas (BENEVIDES-PEREIRA, 

2002, p. 84) 

Programas centrados na resposta do indivíduo: Basicamente consiste 
na aprendizagem, por parte do trabalhador, de estratégia de enfrentamento 
adaptativas ante as situações estressantes, desta maneira consegue-se 
prevenir as respostas negativas associadas aos efeitos do estresse. 
Focaliza-se a intervenções o nas respostas da pessoa diante de situações 
negativas ou estressantes, sem entrar nos elementos inerentes ao contexto 
ocupacional.  
Programas centrados no contexto ocupacional: Desde a perspectiva 
organizacional, o estresse se produz como consequência de um contexto 
laboral desfavorável. Desse ponto de vista, necessário mudar a situação em 
que se desenvolvem as atividades, principalmente nos aspectos relativos 
organização, tentando melhorar desta maneira o ambiente e o clima de 
trabalho.  
Programas centrados na interação do contexto ocupacional e 
indivíduo: Estes programas procuram combinar os dois níveis anteriores, 
entendendo o burnout como fruto da relação do sujeito e o meio laboral. 
Entre outros fatores, trata-se de modificar as condições ocupacionais, a 
percepção do trabalhador e a forma de enfrentamento diante das situações 
de estresse ocupacional, tudo isso de modo integrado.  

De acordo com BENEVIDES-PEREIRA (2002, p 18) sobre o Burnout em 

cada uma de suas etapas essas propostas podem ser consideradas de prevenção e 
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intervenção. Se a proposta tiver a finalidade de diminuir os motivos dessa patologia, 

mudando alterando o ambiente que causa estresse. Que pode ser três formas de 

prevenção: primária, que atua no contexto laboral e na percepção que está algo 

errado com prevenção; secundária, na solução que o indivíduo consegue dar ao 

quadro estressor antes de ser instalado o fenômeno. Por último, terceiro, quando as 

manifestações já acarretam danos no sujeito, sendo qualificada como de tratamento 

ou prevenção. 

A tarefa, as relações sociais de trabalho, a hierarquia, o controle e o sentido 
que o trabalho toma para o trabalhador, a carga real ou sentida, isso e muito 
mais, interferem na saúde mental no trabalho. Interferem de maneira 
diferente em cada caso, em cada empresa, em cada filial, em cada 
sindicato. Mas como se manifestam estes sofrimentos psicológicos em cada 
empresa, neste momento? A forma de intervenção do especialista em 
Saúde Mental e Trabalho exatamente a de pesquisar para saber o que está 
havendo e assim buscar alternativas para a prevenção ou tratamento. 
(ZANELLI; ANDRADE; BASTOS, 2004) 

 

            A maior dificuldade para o psicólogo em relação a Burnout, segundo Carlotto 

(2010,p.18)  “Entre os desafios para a Psicologia, considerou a dificuldade de 

diagnóstico desta síndrome uma vez que ainda é pouco discutida na área médica, 

mesmo sendo especificidade da medicina do trabalho”. Por ser silenciosa pode ser 

diagnosticada como estresse.   
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CAPÍTULO 3: 

 MUNDO LABORAL 

 

3.1. Saúde 

 

Existem alguns conceitos do termo saúde.  Nunes (2003, p.71) nos traz que 

“a organização mundial de Saúde (OMS) definiu, como condição de saúde, um 

conceito abrangente que envolve bem estar físico social e emocional do 

trabalhador”. Deve ser realizada uma investigação para compreender como os 

indivíduos encontram-se em sua totalidade, por isso, não é suficiente testes físicos 

para identificar se o sujeito está saudável. No cotidiano do indivíduo a saúde deixa 

de ser apenas a falta da doença, mas abarca pontos psicológicos e sociais, pois 

“nas últimas décadas, a expressiva mudança em todos os níveis da sociedade 

passou a exigir do ser humano uma grande capacidade de adaptação física, mental 

e social” (CARLOTTO, 2005, p.86 apud MEISTER, 2012). 

  

 

3.2. Sofrimento  

 

O que definira a saúde do sujeito são as adequações ou não que o indivíduo 

consegue realizar, relembrando que “saúde e doença não são fenômenos isolados 

que possam ser definidos em si mesmos, pois estão profundamente vinculados ao 

contexto sócio-econômico-cultural, tanto em suas produções como na percepção do 

saber que investiga e propõe soluções” (SILVA, 2000, p. 3). 

A manifestação psicológica está ligada ao físico como afirma Nunes (2003, 

p.70) “simultaneamente ao desgaste da carga físico muscular, há ocorrência de 

desgaste da carga psíquica e vice-versa, porque o ser humano é uma totalidade 

complexa em que o corpo e a emoção estabelecem entre si relações de 

interdependência”. Essa manifestação psicológica gera consequências físicas e toda 

transformação física produz um padecimento psicológico. 

É importante entender o sujeito no contexto contemporâneo e a saúde global 

do indivíduo, pois “o sofrimento do indivíduo traz consequências sobre o seu estado 

de saúde e igualmente sobre o seu desempenho, pois existem alterações e/ou 

disfunções pessoais organizacionais” (SILVA, 2000, p.3). De acordo com o autor, o 
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sofrimento do sujeito gera efeitos desfavoráveis não somente para o indivíduo, mas 

onde executa suas funções laborais. 

 

3.3. Trabalho 

 

Segundo Silva (2000, p.1) a palavra trabalho vem do latim tripalium, 

referindo-se a um instrumento de tortura para punições dos indivíduos que, ao 

perderem direito à liberdade, eram submetidos ao trabalho forçado. Não existe 

necessidade para que o trabalho seja motivo para sofrimento, assim como afirma 

Codo (2006) apud Dejours (2004): 

O trabalho é aquilo que implica do ponto de vista humano, o fato de 
trabalhar: gestos, saber-fazer, um engajamento do corpo, a mobilização da 
inteligência, a capacidade de refletir, de interpretar e de reagir às situações: 
é o poder de sentir, de pensar e de inventar, etc.(p.26) 

Para Silva (2000, p.1) “o trabalho forma a identidade, a profissão do 

indivíduo caracteriza o seu ser, o indivíduo é a sua profissão”. Acrescentando esse 

pensamento trabalhar não é somente produzir, é, também, transformar a si mesmo 

e, no melhor dos casos, é uma ocasião oferecida à subjetividade para se testar, até 

mesmo para se realizar.  

Chaves (2006) apud Dejours (2004) afirmam que “trabalhar bem implica 

infringir as recomendações, os regulamentos, os processos, os códigos, as ordens 

de serviço, a organização prescrita” (DEJOURS, 2004, p.30). O sujeito em sua 

completude laboral, não se limita, ele almeja e busca um bom resultado de suas 

funções laborais. 

Relacionado ao sofrimento laboral: “esse sofrimento, de natureza mental, 

começa quando o homem, no trabalho, já não pode fazer nenhuma modificação na 

sua tarefa no sentido de torná-la mais conforme as suas necessidades fisiológicas e 

a seus desejos psicológicos” (SILVA, 2000, p.3).  

Este sofrimento tratado por Gasparini, Barreto e Assunção (2005, p.197) 

onde estes esclarecem que “as situações mais frequentemente vividas, geradas pelo 

sofrimento no trabalho, são: depressão, fadiga, insatisfação, frustração, medo, 

angustia e ansiedade, até chegar à exaustão”. Nesta etapa “o indivíduo doente pode 

não ser mais reconhecido pelo grupo e poderá ser rejeitado como ícone de um 

fracasso que o grupo não deseja” (HALLACK; SILVA, 2005, p.78).  

A variante mais contínua dos sofrimentos laboral é intitulada de estresse.  
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3.4. Estresse 

 

Ao investigar a respeito da saúde mental do trabalhador, é fundamental 

discorrer sobre temáticas relacionadas ao estresse.  De acordo com Lipp (2004, p. 

12), “foi somente em 1926 que o pai da estressologia, Dr. Hans Selye, a usou para 

descrever um estado de tensão patogênico do organismo”. Já Nunes (2003, p.72) 

afirma que “o termo stress vem da física, com o sentido de grau de deformidade que 

uma estrutura sofre quando é submetida a um esforço”. 

O estresse é "uma relação particular entre a pessoa e o ambiente que é 

avaliado pela pessoa como desgastante ou superior a seus recursos de 

enfrentamento e ameaçador a seu bem-estar" (LIPP, 1999, p.65).  

Relacionados às implicações do estresse Silva (2000, p.6) nos traz que “a 

reação do organismo frente ao estresse é de taquicardia, palidez, sudorese e 

respiração ofegante. Pode haver também um descontrole da pressão arterial, 

provocando um aumento da pressão a níveis bem altos”.  

 

3.5. Estresse laboral 

 

O estresse não é restrito somente ao âmbito laboral, segundo Baptista et al 

(2005, p.48) “já está bem estabelecido na literatura que tanto o ambiente profissional 

quanto outros fatores diretamente relacionados ao desempenho profissional podem 

ser, em muitos casos, fontes geradoras de estresse”.   

Acrescentando este argumento:  

 Em uma perspectiva interacionista que considere um ajuste dinâmico entre 
pessoa, local de trabalho e organização, pode-se perceber que o ajuste 
nem sempre é adequado, e quando assim está o indivíduo tente a perceber 
que não dispõe de recursos suficientes para ajustar-se, surgindo assim o 
estado de estresse (SILVA, 2000, p.2). 

De acordo com o relato sobre o início do estresse relativo a trabalho Silva 

(2000, p.6) afirma que “os agentes estressantes ligados ao trabalho têm origens 

diversas: condições externas (economia política) e exigências culturais (cobrança 

social e familiar)”. 

Para esclarecer melhor o estresse como causa e origem no trabalho têm que 

considerar: 
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De modo geral, o ambiente de trabalho possui estímulos físicos (como por 
exemplo: ruído, temperatura, tarefas repetitivas, entre outros) e 
psicossociais (medo de punições ou perda do emprego, alegria ou desafio 
de uma promoção, conflitos interpessoais, competição com colegas, regras 
de trabalho contraditórias) que podem ser estressantes (BAPTISTA, et al, 
2005, p.48). 

O funcionário estressado interfere na capacidade de produzir, Silva (2000, 

p.8) afirma que “o estresse apresenta um alto custo para as empresas, pois refletem 

diretamente na produtividade através de faltas, horas de trabalho perdidas, 

desperdiço de material de trabalho e custos elevados em assistência médica”. 
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CAPITULO 4: 

4. ESTRESSE EM PROFESSORES 

 

A docência manifesta estas particularidades, de encargo e missão pessoal 

no oficio a ser executado. Para Reis et alii (2006, p.231) “ensinar é uma atividade 

em geral altamente estressante, com repercussões evidentes na saúde física, 

mental e no desempenho profissional dos professores”.  

Ele relata ainda que (2006, p.231) “o estresse ocupacional pode ser 

constatado entre os docentes pelos seus problemas de saúde e pela redução na 

frequência ao trabalho”. Para Carlotto (2004, p.150) “independentemente do nível de 

ensino de atuação do professor, todos dividem frustrações similares: pressão do 

tempo, classes com grande número de alunos, excessivas demandas burocráticas, 

falta de suporte administrativo e exercício de vários papéis”.  

Nos países asiáticos que valorizam tradicionalmente os professores, ou 

mundialmente falando, as insatisfações acometem todos os graus de ensino, 

segundo Gasparini, Barreto e Assunção (2005, p.195) “diversos estudos realizados 

em Hong Kong nos últimos anos têm mostrado que ensinar é altamente 

estressante”.  

Relacionado ao estresse do docente, Lipp (2002, p.15) relata que 

“infelizmente, ocorreu uma deterioração das condições da formação e da prática 

profissional do professorado no Brasil, hoje tão desvalorizado no próprio universo 

acadêmico, na mídia e na sociedade em geral”. Fato mencionado em inúmeras 

pesquisas, pois “diversos trabalhos na literatura mundial mostram que ser professor 

é uma das profissões mais estressantes na atualidade” (LIPP, 2002, p.15). 

De acordo com Manzotti-Junior e Guimarães (2007, p.107) “uma das causas 

mais frequentes de stress docente está na dificuldade em acompanhar mudanças 

rápidas nas metodologias, nas tecnologias, nos materiais e nos meios de ensino”.   

O baixo salário a jornada extensa de trabalho são apresentados 

frequentemente pela literatura como motivos estressantes. Realidade abordada, 

segundo Chaves e Fonsêca:  

A questão salarial figura como um motivo a mais para o problema do 
docente, pois pelo fato da remuneração não ser suficiente para as 
necessidades desses profissionais, esses se vêm obrigados a trabalharem 
em mais de uma instituição, fato que favorece ao isolamento, estresse e 
insatisfação profissional. (2006, p.77) 



30 

 

Ainda relacionado com a baixa renumeração Souza-Neto declara que: 

Aos salários aviltantes se credita a ideia de que ser professor é uma coisa 
menor, desqualificada e desqualificante, podendo-se exercer o ofício de 
qualquer modo, como se ganhar pouco justificasse ao fim e ao cabo o 
descompromisso e a apatia. (2005, p.257) 

Referente aos alunos tem: “o relacionamento com estudantes mostrou ser o 

que causava maiores efeitos negativos” (REIS et alii, 2006, p.245). Efeitos estes que 

em parte deve-se atribuir ao fato de “como não há a prática de ouvir alunos, torna-se 

difícil vê-los como seres totais o que, consequentemente, limita as possibilidades de 

reflexão acerca de novas propostas para o ensino (CARLOTTO, 2004 apud 

TULESKI et alii, 2005 p.133 ). 

Como as ocorrências de estresse normalmente não é combatida ocasiona 
que “à medida que professores percebem o seu trabalho como pouco 
significativo, tendem a sentir-se emocionalmente distantes de seus alunos, 
colegas e instituição (CARLOTTO, 2004, p.156). 

 

4.1. Síndrome de Burnout em professores 

 

Nunes afirma (2003, p.76) “pesquisas norte-americanas revelam que o 

professor está incluído entre os profissionais que apresentam alto índice de 

burnout”. Concordando com esse conceito “a síndrome de burnout em profissionais 

da educação vem recebendo crescente atenção por parte de pesquisadores” 

(SILVA; CARLOTTO, 2003, p.146).  

Gadotti acrescenta que: 

Diante das dificuldades da prática docente, do desencanto dos nossos 
alunos, muitos professores e muitas professoras são vítimas da síndrome 
da desistência. Ela é expressa na exaustão emocional provocada pelo 
aumento da quantidade de trabalhos e pela despersonalização provocada 
pela sua baixa valorização social e reduzida realização pessoal. (2005, 
p.53-54) 

Os autores Silva e Carlotto (2003, p.146) destacam que “burnout na 

educação é um fenômeno complexo e multidimensional resultante da interação entre 

aspectos individuais e o ambiente de trabalho”. Deste modo “como nas demais 

profissões assistenciais, o burnout nos professores não aparece de forma brusca, 

mas constitui a fase final de um processo contínuo” (MORENO-JIMENEZ et alii, 

2002 p.12). 
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Relacionado ao contexto do docente, Carlotto (2002a, p.27) relata que 

“burnout não é um fenômeno novo; o que talvez seja novo é o desafio dessa 

categoria profissional em identificar e declarar o estresse e o burnout sentidos”. Em 

relação a Síndrome de Burnout e o trabalho do professor no Brasil existem poucas 

pesquisas. Para Carlotto e Palazzo (2006, p.1018) “ainda que este assunto tenha 

sido foco de investigação em vários países, no Brasil, encontramos poucos estudos 

que abordam a Síndrome de Burnout em professores”.   

Autores como Diana et. alii (2007, p.52) menciona que “acredita-se que pelo 

fato do magistério ser uma profissão de relações, exista vulnerabilidade a esta 

doença ocupacional e seja necessário políticas públicas de prevenção”. 

De acordo com Reis et. alii (2006, p.233) “a síndrome começa com uma 

sensação de inquietação que aumenta à medida que a alegria de lecionar vai 

desaparecendo”. E “as consequências do Burnout em professores não se 

manifestam somente no campo pessoal-profissional, mas também trazem 

repercussões sobre a organização escolar e na relação com os alunos” 

(CARLOTTO, 2002a, p.27). Acrescentando: 

As consequências de Burnout em professores não se manifestam somente 
no campo pessoal e profissional, mas também trazem repercussões para a 
instituição de ensino. Há um processo de deterioração da qualidade dos 
serviços e da adoção de atitudes negativas por parte dos professores na 
relação com os receptores de seus serviços (CARLOTTO, 2004, p.149).  

Acompanhando esta argumentação temos Burnout em professores afeta o 

ambiente educacional e interfere na obtenção dos objetivos pedagógicos, levando 

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

ocasionando problemas de saúde e absenteísmo (CARLOTTO, 2002a, p.21).   

Nos aspectos profissionais, o professor pode apresentar planejamento de 
aula menos frequente e cuidadoso, pouco entusiasmo e criatividade em sala 
de aula, sentir menos simpatia pelos alunos e menos otimismo quanto à 
avaliação de seu futuro. Pode também sentir-se facilmente frustrado pelos 
problemas ocorridos em sala de aula ou pela falta de progresso de seus 
alunos, desenvolvendo um grande distanciamento com relação a estes. 
(CARLOTTO, 2002a, p.21).   

Os “sentimentos de hostilidade em relação a administradores e familiares de 

alunos também são frequentes, bem como o desenvolvimento de visão depreciativa 

com relação à profissão” (CARLOTTO, 2002a, p.24). De acordo com essas 

características os “professores com altos níveis de Burnout pensam com frequência 

em abandonar a profissão. Esta situação ocasiona sérios transtornos no âmbito da 
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instituição escolar e também no sistema educacional mais amplo” CARLOTTO 

(2002a p.27).  

 

4.2. Tratamento e prevenção  

 

Para Carlotto e Palazzo (2006, p.1024) deve se aderir “atividades 

direcionadas aos docentes, alertando-os sobre possíveis fatores de estresse 

relacionados ao trabalho e a possibilidade de desenvolvimento desse tipo de 

estresse ocupacional de caráter crônico (Burnout)”. 

Segundo os autores Carlotto & Palazzo (2004, p.51) “deve-se contemplar 

ações direcionadas ao professor, alertando-o sobre os possíveis fatores de estresse 

relacionados ao trabalho e a possibilidade de desenvolvimento deste tipo de 

estresse ocupacional de caráter crônico”. Estes autores (2004, p.51), enfatizam 

precaução considerando que “o mesmo só é percebido como transtorno em sua fase 

final, quando sintomas psicossomáticos já se encontram consolidados”.  

Relevante ressaltar “delimitar de forma clara e coerente as funções 

docentes, destacando a educação como uma questão que diz respeito a todos, aos 

professores, aos alunos, às famílias e às instituições” (CARLOTTO; PALAZZO, 

2004, p.52).  

Estes mesmos autores apresentam como sugestão:  

Ações voltadas à equipe diretiva pedagógica a fim de que possam propiciar 
um espaço institucional de discussão e reflexão entre as equipes diretiva e 
pedagógica e os professores sobre o papel docente na atualidade, bem 
como os reflexos do novo paradigma empresarial no contexto educacional”. 
(2004, p.51) 

Segundo Carlotto & Palazzo (2006, p.1024) “a prevenção e a erradicação do 

burnout em professores não são uma tarefa solitária desses, mas devem contemplar 

ações conjuntas entre professores, alunos, instituições de ensino e sociedade”.  

Para Ramos (1999) existem algumas estratégias de enfrentamento da 

síndrome de burnout nos professores, tendo como exemplos: 

a) Manter relações estáveis;  

b) Tratar dos problemas quando eles aparecem;  

c) Ter um local de refúgio;  

d) Planejar antecipadamente as tarefas;  

e) Estabelecer prioridades;  
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f) Buscar formas para deixar o trabalho mais interessante;  

g) Controlar as emoções e evitar as que geram estresse;  

h) Reconhecer as próprias limitações;  

i) Procurar ser objetivo e evitar sentimentalismos;  

j) Reorganizar o trabalho;  

k) Utilizar a atenção seletiva e se concentrar em problemas específicos;  

l) Separar vida privada de local de trabalho;  

m) Conversar com amigos compreensivos;  

n) Administrar o tempo de forma eficaz;  

o) Ter momentos de lazer e distrações;  

p) Aumentar atividades que não estejam vinculadas à docência. 

 

 

 

O tratamento abrange inúmeras coisas, não adianta somente a medicação e 

continuar trabalhando alucinantemente. É necessário desacelerar. Essa 

transformação pode ser através de psicoterapia, meditação técnicas de relaxamento 

ligado ao tratamento contra o estresse. O professor alcançara melhor resultado 

quando entender suas próprias limitações. 
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CONCLUSÃO 

 

Os relatos relacionados ao trabalho permanentemente era vinculado a 

sentimentos desfavoráveis e a experimentação embaraçosa. Com o avanço da 

sociedade, a ocupação profissional passou a não ser, mais visto como punição e 

suplicio fazendo parte da rotina de fato de toda a sociedade.  

Simultaneamente a este aspecto a psicologia, do mesmo modo outras 

especialidades dedicadas à saúde, dispensou também um olhar mais atento ao 

trabalho. 

Na atualidade, o mundo laboral não tem sentimentos só negativos e 

experiências desagradáveis, mas, lamentavelmente, vários indivíduos adoecem em 

virtude do esgotamento profissional. Incorporado as nosologias ligadas a ocupação 

profissional, atualmente, a Síndrome de Burnout tem conseguido bastante dedicação 

dos cientistas e especialistas no âmbito da saúde. 

Mesmo por professores que sem ter experimentado suas sequelas, resolvem 

adquirir conhecimento estratégicos para combater a exaustão laboral, numa forma 

de prevenir a manifestação da Síndrome será valido tal prevenção. Estar sujeito a 

certo nível de esgotamento ocupacional é irremediável, porém, é necessário refletir 

no inevitável, que é o jeito com que é entendido e manejado o que causa estresse. 

A Síndrome de Burnout e especificada como a cronificação do esgotamento 

laboral, manifestando especialmente o especialista exercem convívio direto com 

outros indivíduos, como ocorre com os docentes. A bibliografia concorda que o 

professor corre o risco de ser acometido pela Síndrome entre os fundamentais 

motivos encontram-se a desvalorização da profissão, pouca participação nas 

deliberações, violência em sala de aula, dupla jornada com atividades extraclasse, e 

ter que escolher entre fazer pesquisas ou dedicar-se em ensinar.    

Apesar de as várias literaturas publicarem estudos sobre a Burnout, 

pesquisas com os professores ainda são excepcionalmente escassos e 

concentrados por um modesto grupo de investigadores. Estes encerram seus 

estudos advertindo a necessidade que as pesquisas sejam aprofundadas.         

Destaco, ao término deste trabalho, que apesar de tanto o estresse como a 

Síndrome de Burnout na educação com certeza acontece a muito tempo entre os 

docentes, sua constatação como uma situação difícil, com relevantes consequências 

psicossociais, tem sido explicado claramente nas últimas décadas, está Síndrome 
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não é nova; o que provavelmente seja novo é o desafio desses profissionais da 

educação discernir e assumir o Burnout e o estresse sentidos. É preciso resgatar o 

valor histórico e cultural do docente apto de gestar todas as outras profissões. 

Provavelmente a “Exaltação de Aninha”, belo poema de Cora Coralina, sobre o 

professor seja capaz de nos entusiasmar a prosseguir considerando o futuro do 

trabalho docente. 

 

Exaltação de Aninha 

(O professor) 

Professor, “sois o sal da terra e a luz do mundo”. 

Sem vós tudo seria baço e a terra escura. 

Professor faça de tua cadeira, 

a cátedra de um mestre.  

Se souberes elevar teu magistério,  

ele te elevará à magnificência.  

Tu és um jovem, sê, com o tempo e competência, 

um excelente mestre. 

 

Meu jovem Professor, 

quem mais ensina e quem mais aprende?...  

O professor ou o aluno?  

De quem maior responsabilidade na classe, 

do professor ou do aluno? 

Professor, sê um mestre. Há uma diferença sutil 

entre este e aquele. 

Este leciona e vai prestes a outros afazeres. 

Aquele mestreia e ajuda seus discípulos. 

O professor tem uma tabela a que se apega. 

O mestre excede a qualquer tabela e é sempre mestre. 

Feliz é o professor que aprende ensinando. 

Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. 
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