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Resumo

Este relato apresenta resultados de um estudo que tratou da prevalência da Síndrome de Burnout (SB) e dos fatores preditores a ela
associados em uma Instituição de Ensino Superior (IES) pública do Maranhão. O fenômeno pesquisado é um tipo especial de estresse
ocupacional que se caracteriza por profundo sentimento de frustração e exaustão em relação ao trabalho desempenhado. Visando
alcançar o objetivo do estudo, realizou-se pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa com os docentes da instituição,
tendo como método de coleta de dados a pesquisa de campo. Os dados foram coletados por meio de questionário sócio-demográfico
(QSD) e de Maslach Burnout Inventory (MBI). Os resultados mostraram que 99,4% dos respondentes apresentou média inferior à
padrão, M<4, para prevalência da Burnout, como também revelaram ser baixa a média de Exaustão (2,30) e Despersonalização (2,00).
Entre os professores da área de saúde, observou-se que a média para Realização Profissional (3,51) foi mail alta. O estudo mostrou que,
na IES, não houve prevalência da Burnout, apesar de haver casos isolados de Exaustão Emocional, requerendo medidas preventivas e
enfrentamento.
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Resumo 

 

Este relato apresenta resultados de um estudo que tratou da prevalência da Síndrome de 

Burnout (SB) e dos fatores preditores a ela associados em uma Instituição de Ensino Superior 

(IES) pública do Maranhão. O fenômeno pesquisado é um tipo especial de estresse 

ocupacional que se caracteriza por profundo sentimento de frustração e exaustão em relação 

ao trabalho desempenhado. Visando alcançar o objetivo do estudo, realizou-se pesquisa 

descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa com os docentes da instituição, tendo 

como método de coleta de dados a pesquisa de campo. Os dados foram coletados por meio de 

questionário sócio-demográfico (QSD) e de Maslach Burnout Inventory (MBI). Os resultados 

mostraram que 99,4% dos respondentes apresentou média inferior à padrão, M<4, para 

prevalência da Burnout, como também revelaram ser baixa a média de Exaustão (2,30) e 

Despersonalização (2,00). Entre os professores da área de saúde, observou-se que a média 

para Realização Profissional (3,51) foi mais alta. O estudo mostrou que, na IES, não houve 

prevalência da Burnout, apesar de haver casos isolados de Exaustão Emocional, requerendo 

medidas preventivas e enfrentamento.  

 

 

Palavras-chave: Síndrome de Burnout, Docentes, Fatores de Risco. 

 

 

Abstract 

 

This report presents the results of a study concerning the Burnout Syndrome (BS) prevalence 

and predictive factors associated with it in a Higher Public Education Institution in Maranhão. 

The studied phenomenon is a special kind of occupational stress that is characterized by deep 

sense of frustration and exhaustion in relation to the work performed. In order to achieve the 

objective of the study, a descriptive research among the institution professors was carried out 

in a quantitative and qualitative approach, using a filed research as collecting data method. 

Data were collected through socio-demographic questionnaire (SDQ) and the Maslach 

Burnout Inventory (MBI). The results showed that 99.4% of the sample had an average lower 

than the standard, M<4, for prevalence of Burnout, and they also revealed low figures to 

medium Emotional Exhaustion (2.30) and Loss Personality (2.00). Among professors in the 

health field, it was observed a higher medium result concerning Professional Accomplishment 

(3.51). The study showed that, in the researched institution, there wasn’t burnout prevalence, 

despite of isolated Emotion Exhaustion cases, which require preventive and coping measures.  

 

 

Keywords: Burnout Syndrome, Professors, Risk Factors. 

 

 

 



 

 

 III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/08/2016 2 

1 Introdução 

 

Ensinar é uma atividade, em geral, altamente estressante, com repercussões claras na 

saúde física, mental e no desempenho profissional dos professores, que ficam em constante 

risco de desenvolver a Síndrome de Burnout (SB).  

Para Harrison (1999), a SB é o resultado de um estresse crônico, típico do cotidiano do 

mundo do trabalho. O fenômeno é basicamente social e expressa os tempos de crise e 

desorientação da sociedade atual, afetando fortemente os setores de trabalho mais críticos, 

como aqueles de cunho assistenciais, tais como, por exemplo, os docentes.  

Esse é um tipo especial de estresse ocupacional que se caracteriza por profundo 

sentimento de frustração e exaustão em relação ao trabalho desempenhado, sentimento que 

aos poucos podem estender-se a todas as áreas da vida de uma pessoa. Por consequencia, 

observa-se mudanças evidentes no comportamento, esgotamento físico, isolamento, tonturas 

tremores e perda interesse pelo trabalho (Benevides-Pereira, 2010; Carlotto, 2011). 

O tema tem adquirido crescente relevância e preocupação por parte dos profissionais, 

gestores institucionais, entidades sindicais e governamentais. Nesse sentido, é necessária a 

ampliação de estudos de Burnout em professores universitários, não somente na agenda 

internacional de pesquisa, como também na nacional, conferindo maior relevância ao tema, 

tendo em vista sua importante repercussão social.  

Neste contexto, este estudo teve por objetivo analisar a prevalência da Síndrome de 

Burnout- SB e seus fatores de risco associados nos docentes de uma IES pública do 

Maranhão. 

A importância do estudo do tema para a pesquisa em Administração justifica-se pela 

preocupação dos gestores com o adoecimento das equipes de trabalho e pela necessidade da 

criação de métodos que venham cada vez mais reduzir os afastamentos das pessoas de suas 

atividades laborais.  

Este relato está estruturado em sessões que contém: o referencial que permite o 

enquadramento do problema do ponto de vista teórico; a metodologia que descreve os tipos de 

pesquisas e abordagens adotadas; apresentação dos resultados obtidos e de sua análise; e 

conclusões mais relevantes apresentadas na pesquisa original.   

 

2 Referencial Teórico 

 

O referencial aborda a Síndrome de Burnout (SB), com uma breve introdução, em 

função da pesquisa realizada, contemplando os principais aspectos do trabalho docente.  

 

2.1 Síndrome de Burnout  e o Trabalho docente 

 

De acordo com Carlotto (2002), a atividade docente desenvolveu-se no século XVI 

sob a tutela da Igreja. Essa instituição ‘abriu-se’ às camadas populares para instrumentalizar o 

povo para a leitura das sagradas escrituras, cabendo ao próprio clero a responsabilidade do 

ensino docente. A necessidade de convocar colaboradores leigos possibilitou 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. Ao longo do tempo, vários elementos se incorporaram ao 

trabalho docente: currículo, técnicas pedagógicas, habilitação, exigindo cada vez mais do 

profissional tornar-se um especialista, anteriormente preso à Igreja, e agora, ao do Estado, os 

dois mediadores da profissão docente.  

Como tratam Cruz e Lemos (2005), as Universidades são centros de produção e 

difusão do conhecimento, que fundamenta a formação profissional e pessoal dos futuros 
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trabalhadores, e, por conseguinte, o desenvolvimento da organização social. E assim como as 

demais instituições, elas também exigem do docente a organização do trabalho que envolve a 

distribuição de disciplinas, carga horária, os planejamentos de ensino, semestrais ou anuais, as 

inter-relações (professor-professor, professor-aluno, professor-diretor, professor-coordenação, 

professor-pessoal administrativo, etc.), além de reuniões por meio de convocação para tomada 

de decisões no que se refere o acompanhamento do processo ensino- aprendizagem (Carlotto, 

2002).  

Professores são contratados para realizarem atividades prescritas como dar aulas, 

orientações de pesquisas e leituras e acompanhar o desenvolvimento dos alunos com o 

objetivo de avaliá-los em dado momento. Para isso os professores são obrigados a 

desenvolverem certas competências que envolvem a crítica, a autocrítica e a responsabilidade 

requerendo do mesmo, habilidades intelectuais e físicas (Cruz & Lemos, 2005). O professor, 

além de ensinar, deve participar da gestão e do planejamento escolares, o que significa uma 

dedicação mais ampla, a qual se estende às famílias e à comunidade.  

Segundo os autores supracitados, todo trabalho é constituído de cargas, que no caso 

dos docentes, pode se observar a divisão em vertentes: 

 Carga física: é definida como a exigência que têm materialidade externa que se modifica 

na interação com o corpo, ou seja, interações ambientais. 

 Cargas psíquicas: são a disposições psicológicas que adquirem materialidade no próprio 

corpo e se expressam por meio dele; são reações emocionais e influenciam direta e 

indiretamente na saúde e na vida dos docentes. 

Pesquisas recentes mostram que parte dos profissionais convive com dores resultantes 

do excesso de trabalho e esgotamento emocional, condição que os coloca na lista daqueles 

com grande risco de adquirir a SB. Trata-se da cronificação de um estado de estresse 

ocupacional intenso, combinado à exaustão emocional, despersonalização (indiferença em 

relação ao outro) e sentimento de baixa realização profissional. Um estado de grande 

sofrimento e que tem implicações negativas para o espaço de trabalho. 

Caso a organização do trabalho seja rígida, imutável, poderá provocar aumento da 

carga psíquica, tornando-se fonte de tensão e sofrimento, podendo levar ao adoecimento do 

trabalhador. O sofrimento pode ser intensificado quando a organização do trabalho rígida não 

permite a negociação entre o trabalho prescrito e o real. O trabalho prescrito é imposto ao 

trabalhador, composto de regras e normas e é aquilo que se deve fazer, ou seja, modo 

operatório determinado. Já o trabalho real é aquilo que de fato é executado, contemplando 

ajustes e técnicas utilizadas pelo trabalhador para executar suas tarefas. A organização 

prescrita tende a diminuir os espaços de participação do trabalhador, impedindo a expressão 

de sua subjetividade e criatividade, podendo gerar o sofrimento no trabalho (Maximo, 

Cançado & Jeunon, 2012). Este é o ambiente em que surge o fenômeno da Síndrome de 

Burnout (SB). 

Burnout é o termo utilizado por pesquisadores para indicar o processo de esgotamento 

psicológico vivenciado pelo trabalhador em relação ao seu trabalho. Foi traduzido para o 

português, Burn (queima) e out (para fora), significando perder o fogo, perder a energia ou 

queimar para fora. Em sua origem inglesa é denominada como aquilo que deixou de funcionar 

por absoluta falta de energia, ou seja, é aquilo, ou aquele, que chegou ao seu limite, com 

grande perda em seu desempenho físico e/ou mental (Trigo, Teng & Hallak, 2007). 

São várias as causas para o aparecimento da SB, como o estresse laboral, carga de 

trabalho elevada, contato direto com pessoas, pressão para produtividade, personalidade 

perfeccionista, alta expectativa em relação ao futuro profissional, entre outros. Para Maslach, 

Shaufeli e Leiter (2001), Burnout é um fenômeno psicossocial que surge como resposta 

crônica aos estressores interpessoais ocorridos em situações de trabalho, sendo constituído de 

três dimensões que são independentes (exaustão emocional, despersonalização e baixa 
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realização profissional). A exaustão emocional é caracterizada pela diminuição da energia, 

entusiasmo e sentimentos de esgotamento dos recursos. A despersonalização faz com que o 

trabalhador passe a tratar seus clientes, colegas e organização como objetos. Na baixa 

realização profissional, o trabalhador tem tendências em se autoavaliar de forma negativa e, 

normalmente, está infeliz ou insatisfeito com seu desenvolvimento profissional.  

Benevides-Pereira (2002) caracteriza a SB pela presença de sintomas físicos, 

psíquicos, comportamentais e defensivos. 

 Sintomas físicos: sensação de fadiga constante e progressiva; distúrbios do sono; cefaleia; 

mialgias e artralgias; enxaquecas; perturbações gastrointestinais; imunodeficiência; 

transtornos cardiovasculares; alterações do sistema respiratório; disfunções sexuais e 

alterações menstruais em mulheres. 

 Sintomas psíquicos: falta de atenção e concentração; alterações da memória; lentidão do 

pensamento; sentimento de alienação, solidão, insuficiência; impaciência; desânimo; 

disforia; depressão; desconfiança e paranoia. 

 Sintomas comportamentais: ausência ou excesso de escrúpulos; irritabilidade; aumento da 

agressividade; incapacidade para relaxar; dificuldade de aceitação de mudanças; perda da 

iniciativa; aumento do consumo de substâncias; comportamento de alto risco e aumento da 

probabilidade de suicídios. 

 Sintomas defensivos: tendência para o isolamento; sentimento de onipotência; perda do 

interesse pelo trabalho ou lazer; insônia e cinismo. 

Burnout é um construto social que surge como consequência das relações interpessoais 

e organizacionais, enquanto a depressão é um conjunto de emoções e cognições que tem 

consequências sobre as relações interpessoais. Os sentimentos negativos são direcionados aos 

desencadeadores do processo de instalação da SB, ou seja, os colegas de trabalho, 

posteriormente os amigos e os familiares e por último o próprio trabalhador. 

Dejours e Derenty (2010) apontam para a diminuição na qualidade do trabalho por 

mau atendimento, procedimentos equivocados, negligencia e imprudência. O abandono 

psicológico e físico do trabalho acarreta prejuízos de tempo e dinheiro para o trabalhador e 

para a instituição, que sua produção comprometida. Pode haver distanciamento por parte do 

indivíduo de sua família, filhos e cônjuge. Os clientes mal atendidos arcam com prejuízos 

emocionais, físicos e financeiros que podem se estender aos familiares e até ao seu ambiente 

de trabalho, gerando assim um círculo vicioso. 

O conceito de educação tomou novas configurações, onde o ensino é uma mercadoria 

e o mercado regula todas as relações. No caso da docência em nível de ensino superior, essa 

caracteriza-se como uma atividade complexa do ponto de vista político, social, intelectual, 

psicológico e pedagógico. Moreno-Jiménez, Garrosa, Rodríguez, Martínez e Ferrer (2010) 

mostram que professores universitários constituem uma categoria laboral com algumas 

especificidades, pois trabalham com atividades acadêmicas, de investigação e de gestão em 

uma proporção muito variada. Embora tenha, como outras profissões, um componente de 

produtividade controlada, suas atividades se diferenciam pelo caráter de auto-organização e 

pela alta motivação intrínseca. É nesse ambiente confuso em que vive o docente, que ele se 

desloca e deve manter a serenidade para sua tarefa de educar, transmitir valores, projetar a 

sociedade para o futuro. 

 

3 Metodologia 

 

Para alcançar o objetivo do estudo, foi realizada pesquisa do tipo descritiva, utilizando 

abordagem qualitativa e quantitativa, tendo como método a pesquisa de campo. A população 

avaliada foi constituída por 309 docentes que compõem o quadro de especialistas, mestres e 
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doutores das áreas de Exatas, Saúde, Sociais, Humanas, Tecnológicas e Biológicas de uma 

IES de São Luís (MA). 

 

Os dados foram coletados a partir de um questionário sócio-demográfico (QSD) 

constituído por 13 perguntas, dividido em duas partes, sendo a primeira com informações 

pessoais e a segunda referente a atividades laborais (aspectos quantitativos). Além disso, o 

instrumento continha uma pergunta sobre as fontes de estresse percebidas por eles e estes 

foram incentivados a responderem (aspectos qualitativos). Esses dados foram utilizados para 

conhecer o perfil e atuação desses profissionais desta IES, procurando verificar se existe 

relação das variáveis no desenvolvimento da SB nos professores participantes da pesquisa. 

A coleta de dados também se deu por meio de um inventário MBI-ED (Maslach 

Burnout Inventory-Educators Survey), adaptado para o Brasil por Mazon, Carlotto e Câmara 

(2008), para avaliar a presença ou ausência da SB. Trata-se de um questionário composto por 

22 perguntas por meio de uma escala tipo Likert 7 que avalia como os docentes vivenciam seu 

trabalho, conforme as três dimensões estabelecidas pelo modelo de Maslach: exaustão 

emocional, contendo (9 itens); despersonalização com (5 itens) e por último, a baixa 

realização profissional composta por (8 itens) Todos os itens respondidos foram avaliados 

mediante a escala Likert 7, que varia de 0 a 6, (0 = nunca/ 1 = uma vez ao ano ou menos/ 2 = 

uma vez ao mês ou menos/ 3 = algumas vezes ao mês/ 4 = uma vez por semana/ 5 = algumas 

vezes por semana), conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1 

Questionário MBI-ED 
Itens avaliados no MBI-ED Questões avaliadas 

EXAUSTÃO EMOCIONAL 1- Sinto-me cansado ao final de um dia de trabalho; 

2- Sinto que atingi o limite das minhas possibilidades; 

3- Sinto-me esgotado emocionalmente por meu trabalho; 

4- Sinto-me frustrado em meu trabalho; 

5- Trabalhar diretamente com pessoas causa-me estresse; 

6- Meu trabalho deixa-me exausto; 

7- Sinto que estou trabalhando em demasia; 

8- Quando me levanto pela manhã e vou enfrentar outra jornada de 

trabalho sinto-me cansado; 

9- Trabalhar com pessoas o dia todo me exige um grande esforço 

DESPERSONALIZAÇÃO 1- Sinto que os alunos culpam-me por alguns de seus problemas; 

2- Creio que trato alguns alunos como se fossem objetos impessoais; 
3- Tenho me tornado mais insensível com as pessoas desde que exerço 

este trabalho; 

4- Preocupa-me o fato de que este trabalho esteja-me endurecendo 

emocionalmente; 

5- Não me preocupo realmente com o que ocorre com alguns alunos que 

atendo 

REALIZAÇÃO PROFISSIONAL 1- Sinto-me com muita vitalidade; 

2- Sinto-me estimulado depois de trabalhar em contato com os alunos; 

3- Sinto que sei tratar de forma adequada os problemas emocionais no 

meu trabalho; 

4- Posso criar facilmente uma atmosfera relaxada para meus alunos; 
5- Sinto que influencio positivamente a vida de outros através de meu 

trabalho; 

6- Lido de forma eficaz com os problemas dos alunos; 

7- Posso entender com facilidade o que sentem meus alunos; 

8- Tenho conseguido muitas realizações em minha profissão 

Fonte: Moreno-Jiménez et al., 2002. 
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Utilizou-se o programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) para análise 

estatística dos dados. Foram calculados as médias, as frequências e o desvio-padrão. Os testes 

estatísticos paramétricos t de student e análise de variância (ANOVA) foram utilizados para 

comparar as médias. O teste de correlação de Pearson foi utilizado para medir a correlação 

entre as três dimensões da SB e as variáveis quantitativas, sendo os resultados considerados 

estatisticamente significativos quando o valor de p for igual ou menor que 0,05. Para 

avaliação dos preditores da SB foi utilizada análise de Regressão Linear Múltipla (método 

Stepwise), considerando as dimensões da SB como a variável dependente e as demais 

variáveis sóciodemográficas, laborais e psicossociais. 

 

4 Resultados Obtidos e Análise 

 

Os resultados obtidos e sua respectiva análise são apresentados em cinco seções: o 

perfil sócio-demográfico-laboral, preditores/fatores psicossociais, a prevalência da SB, a 

relação entre dimensões de Burnout e áreas de atuação e estratégias de enfrentamento 

(coping).  

 

4.1 Análise do Perfil Sócio-demográfico-laboral 

 

A Tabela 2 mostra as variáveis sócio-demográfica-laborais da IES. 

 

Tabela 2 

Caracterização da amostra sócio-demográfica 
Variável Nível Frequência % 

Gênero Masculino 

Feminino 

210 

99 

67,96 

32,04 

 

Estado Civil 

Solteiro 

Casado 

Separado 

81 

209 

19 

26,21 

67,64 

6,15 

Filhos 

Sim 

Não 

223 

86 

72,17 

27,83 

 

Áreas de Atuação 

Saúde 

Exatas 

Tecnológicas 

Sociais 

41 

105 

74 

89 

13,27 

33,98 

23,95 

28,80 

 

Titulação 

Especialização 

Mestrado 

Doutorado 

15 

112 

182 

4,85 

36,25 

58,90 

Remuneração 

 

1.085,00 a 1734 

7.475,00 
9.745 

+ 9.745 

 

 

3 

144 
101 

61 

 

1,0 

46,6 
32,70 

19,70 

Carga horária semanal 
20 

40 

80 

229 

25,90 

74,10 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Conforme os dados coletados no QSD, a pesquisa apresenta um diferencial sobre o 

fator gênero/sexo, pois um dos objetivos deste estudo é identificar fatores sócio-demográficos 



 

 

 III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/08/2016 7 

associados à síndrome. No que tange ao estado civil, os resultados mostram que, mesmo num 

contexto mundial em que muitos abrem mão, o casamento é uma instituição firme entre esses.  

Além disso, a grande maioria dos respondentes possui filhos, mostrando que a maternidade ou 

paternidade é algo importante para eles, ainda que não seja de forma planejada. Todavia, não 

se pode determinar que o estado civil desses docentes ou ter filhos é um fator de risco a 

síndrome. A área de docência e a titulação podem ter impacto por gerar uma alta demanda 

quantitativa e qualitativa no esforço, bem como conflito entre valores pessoais e 

institucionais, o que pode levar ao fator risco da SB. No que se refere a satisfação salarial, a 

grande maioria dos docentes universitários da IES pesquisada estão razoavelmente satisfeitos 

com os seus salários, não correspondendo esse fator, um fator de risco. Sobre a última 

variável, os respondentes mais propensos a desenvolver a SB, segundo a variável carga 

horária de trabalho, são os professores de regime de dedicação exclusiva, 74,10%, pois são 

muitas horas de trabalho por dia, cerca de oito. 

 

4.2 Preditores e Fatores psicossociais 

 

Para que se considere em Burnout, o indivíduo deve apresentar altos escores em 

exaustão emocional e despersonalização e baixos escores em realização profissional. Os 

resultados mostraram níveis baixos de exaustão (2,30), despersonalização (2,00) e altos de 

realização profissional, conforme a Tabela 3. 

 

Tabela 3 

Dados dos Preditores e fatores psicossociais 
Variáveis N Min Max M DP 

Exaustão Emocional 309 1,00 4,67 2,30 0,48 

Despersonalização 309 1,00 4,20 2,00 0,53 

Realização Profissional 309 2,25 5,00 3,51 0,48 

Conflito de papel 309 0,00 3,40 1,54 0,64 
Sobrecarga laboral 309 0,33 4,00 1,67 0,46 

Apoio Social 309 0,57 4,00 2,37 0,62 

Conflitos interpessoais 309 0,00 3,50 1,03 0,50 

Autonomia 309 0,80 4,00 2,70 0,61 

Satisfação no trabalho 309 0,50 3,50 2,26 0,51 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 De acordo com os resultados obtidos, foi verificada a baixa a predisposição desses 

profissionais à SB. No entanto, merece atenção aqueles 2% dos participantes que 

manifestaram níveis consideráveis de esgotamento com a profissão. Portanto, mesmo que a 

maioria desses profissionais evidencie baixo grau de Burnout, não é descartada, a 

predisposição desses últimos em desenvolvê-la. 

No que se refere à Exaustão Emocional (2,30), este fator apresentou média baixa em 

comparação outras dimensões, revelando que uma boa por parte dos professores dessa 

instituição não estão cansados com sua atividade laboral. 

Quanto à despersonalização, os profissionais apresentaram uma média de 2,00 

(DP=0,53) para este fator, sendo que 306 docentes manifestaram níveis baixos para essa 

dimensão. No entanto, verificou-se que 3% desse total, evidenciaram valores altos para essa 

categoria. Esse resultado encontrado merece atenção, visto que isso expressa um moderado 

distanciamento emocional. Nesse caso, os docentes desta IES provavelmente, sofrem ou vem 

apresentando sentimentos negativos com respeito aos colegas de profissão, a própria 

instituição e com os alunos, levando a um distanciamento tratando-os de forma fria e 

impessoal (Carlotto, 2002).  
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Quanto à Realização profissional, 258 docentes apresentaram níveis moderados para 

esta categoria com média de (3,51). Desse total, 52 participantes manifestaram níveis baixos 

para esta dimensão. Esse resultado revelou muito como esses profissionais encaram o seu 

ambiente de trabalho apesar das várias atividades e do contato com várias pessoas. Os 

docentes que indicaram estar satisfeitos com sua profissão, provavelmente investiram na sua 

carreira recebem melhores salários, possuem melhores condições de trabalho, e por sua vez, 

desempenham suas atividades com êxito. Mesmo assim, há uma tendência de professores com 

maior titulação demonstrarem baixos níveis de realização profissional, devido às pressões 

relacionadas ao excesso de trabalho, à falta de tempo em cumprir os prazos estabelecidos e à 

constante competitividade no ambiente de trabalho. 

Em relação a variável autonomia (2,70), verificou-se que, quando ela aumenta, maior é 

o sentimento de ilusão com o trabalho. Isso talvez, explique o motivo dos docentes 

manifestarem sentimentos de satisfação com o trabalho. À medida que os docentes 

desenvolvem suas atividades com uma carga-horária adequada, eles executam e realizam seu 

trabalho tomando suas próprias decisões com uma tendência a obter reconhecimento. E 

quando esse reconhecimento vem por meio de maiores salários, por exemplo, maior é o grau 

de satisfação com atividade laboral. No entanto, o grau de satisfação não está apenas 

relacionado a melhores salários, mas também a outros indicadores como a experiência 

adquirida com seus alunos, um bom relacionamento entre eles e uma boa aula. Além da 

possibilidade de desenvolver várias habilidades com autonomia, a satisfação reforça o 

comprometimento do profissional com o trabalho e serve de proteção contra a SB. 

No que se refere ao apoio social (2,37), observou-se que maioria dos docentes são 

casados e possuem filhos e isso tem contribuído para enfrentar as dificuldades no trabalho. A 

medida que eles recebem apoio do seu cônjuge e dos seus filhos, sentem-se amados e 

valorizados. Isso ajuda a minimizar o sofrimento emocional e aumenta a sua autoestima. 

Nesse caso, os docentes conseguem encarar seus de problemas e resolvê-los com calma e isso 

os possibilita alcançar metas. Além disso, o próprio suporte dos seus colegas e da IES pode 

ser um fator importante na prevenção de doenças do trabalho e constituem fator de proteção 

em desenvolver SB. Caso contrário, aumenta a chance desses profissionais desenvolverem a 

Burnout 

 

4.3 Prevalência de Burnout 

 

A Tabela 4 mostra análise da prevalência das dimensões de Burnout, com escores 

baixos para Exaustão emocional e Despersonalização na população total de professores. A 

média é M<4, com base a escala de Likert. 

 

Tabela 4 

Valores da prevalência da Síndrome de Burnout. 

 

Dimensão 

Baixo 

M <4 

N 

% 

 

Alto 

M > 4 

N 
% 

EE 307 99,4  2 

DE 306 99  3 
RP 51 16,5 258 83,5 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Os resultados obtidos mostraram que cerca de 99% dos participantes não apresentam 

escores altos para EE e DP, portanto, apresentando nível maior de satisfação pela realização 

profissional. Uma razão para entender esse bom resultado na IES são os fatores sócio- 
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demográficos-laboreis como: a satisfação pessoal e profissional, a identificação com o ensinar 

e o tempo de experiência. 

 

4.4 Relação entre dimensões de Burnout e áreas de atuação 

 

Os dados da Tabela 5 mostram que os docentes da área da saúde possuem maior EE, 

2,4%, em comparação com os da área Tecnológica (5,6 %). Apesar dos resultados indicarem 

que estes estão em menor número em relação às outras áreas e possuírem maior EE.   

 

Tabela 5 

Dimensões de Burnout e áreas de atuação 

Variáveis N 

EE DE RP 

M DP M DP M DP 

Saúde 41 2,40 0,56 1,90 0,48 3,53 0,70 

Exatas 105 2,33 0,46 2,00 0,50 3,51 0,50 

Tecnológicas 74 2,17 0,46 2,00 0,70 3,52 0,57 

Sociais 89 2,33 0,45 2,09 0,53 3,48 0,50 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Outro fator relevante foi área de conhecimento, notou-se que o maior número de 

participantes com a Burnout na IES estudada é da área de Exatas, com maior percentual 

correspondente à 34,0%, seguido dos docentes da área de Ciências Sociais, com 28,8%. Essas 

são médias aceitáveis, se analisadas separadamente, porém configuram um alerta, pois se 

somadas geram 62,8 % correspondendo a um fator de risco laboral de ocorrência da SB na 

IES. Portanto, uma porcentagem alta, exigindo do administrador buscar estratégias para 

ajudar tais professores se diagnosticada a síndrome. 

 

4.5 Estratégias de enfrentamento e sugestões  

 

Coping é utilizado na língua inglesa e pode ser traduzido como qualquer expressão, 

ação ou comportamento que o indivíduo use para lidar com situações ameaçadoras e 

estressantes. Isso diz respeito à Psicologia, no que se refere à adaptação do ser humano às 

diferentes fases de desenvolvimento. A definição inicial de coping teve sua origem nas 

descrições psicanalíticas de mecanismo de defesa do ego que, a princípio, são impulsos 

primários de enfrentamento do estresse por meio de comportamentos impulsivos e conflitos 

intrapsíquicos (Lazarus & Folkman, 1991). 

No contexto organizacional, essa interação pode acontecer com um treinamento que 

tem como meta subsidiar o trabalhador na escolha e construção de estratégias saudáveis de 

enfrentamento do estresse. O coping focalizado no problema inclui estratégias que afetam o 

ambiente de trabalho e o indivíduo. E, para enfrentar possíveis casos de Burnout na IES 

campo de estudo, sugere-se por meio de Júnior, Guimarães e Jeunon (2014) a gestão do 

conhecimento organizacional, pois todo tipo de conhecimento requer gestão, e claro, sob esse 

prima, busca-se aliar conhecimento e aos resultados. Então há uma necessidade de conhecer 

melhor a Burnout por parte dos gestores/supervisores e direção de cada departamento nessa 

IES. Pois, administrar pessoas também requer responsabilidade social, sendo que o primeiro 

passo para ocorrência dela, contempla o respeito, a transparência, a promoção da 

comunicação, o bem-estar e a satisfação interna dos funcionários e seus dependentes, tudo 

isso traduzido por um clima organizacional saudável. 

Discussões, palestras, atendimento psicológico e dinâmicas de grupo e motivação, 

como parte de projetos que trabalho a responsabilidade social dentro do ambiente de trabalho, 
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contribuirão para o bem-estar desses docentes, assim como encontros agradáveis, 

reconhecimento de honra e mérito pelo seu trabalho, por exemplo, o “docente do mês”, 

homenagens em mural e felicitações por realizações profissionais e pessoais. Também é 

importante tratar casos isolados, pois assim evita-se que um docente peça-chave na IES 

provoque desfalque no grupo. 

 

5 Considerações Finais 

 

Esta pesquisa avaliou a prevalência da Síndrome de Burnout (SB) e seus fatores 

associados nos professores de uma IES pública do Maranhão, cujos resultados viabilizaram a 

visão macro de que a ocorrência da SB é baixa na instituição porque os índices avaliados 

ficaram abaixo da média para os fatores preditores da SB.  

As características encontradas levaram à baixa prevalência da SB, pois os professores, 

apesar de sobrecarregados, não se sentem desgastados ao ponto de desenvolverem a síndrome. 

Foram encontrados apenas casos isolados, valor mínimo, entre os professores da área da 

Saúde. Portanto, por haver a predisposição à SB nas variáveis Exaustão e Sobrecarga na IES 

objeto do estudo, reporta-se aos achados Medeiros e Jeunon (2009), que veem a necessidade 

de projetos como parte do planejamento estratégico com benefícios a curto, médio e longo 

prazo.  

Em relação às limitações da pesquisa, observou-se que a grande maioria dos docentes 

respondeu o questionário assim que entregue, mas aqueles que levavam para casa demoravam 

mais de uma semana para devolverem. Esse estudo teve a participação mais ativa dos 

profissionais das áreas de Exatas, Ciências Sociais e Saúde. Além disso, alguns dos 

professores que não participaram da pesquisa e não entregaram o questionário justificaram 

seu impedimento devido aos compromissos pessoais, a falta de tempo e a dificuldade em 

responder um questionário muito extenso. 

O presente trabalho possibilitará que instituições de ensino analisem as possíveis 

causas da síndrome nos docentes a fim de mitigar os riscos inerentes ao fenômeno. As 

análises sobre os fatores motivadores e as consequências da SB, bem como o perfil sócio-

demográfico-laboral, viabilizam a aplicação da estrutura da pesquisa a instituições similares. 

Futuras pesquisa podem ser intensificadas no que tange aos custos tangíveis e intangíveis 

advindos do fenômeno visando à melhora das abordagens gerenciais adotadas,  
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