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Resumo
O objetivo do presente trabalho foi verificar se existe diferença significativa quanto aos índices de burnout entre professores das
redes pública e privada nos diversos níveis de ensino, da cidade de Aracaju-SE. Foi utilizado o MBI-Maslach Burnout Inventory e
um questionário com dados sociodemográficos, profissionais, emocionais e de saúde para verificar a presença de preditores e
sintomas da síndrome de burnout. Participaram deste estudo 31 professores de ensino fundamental/médio da rede pública, 26
professores de ensino fundamental/médio da rede privada e 38 professores de ensino superior da rede pública. Foi observado que
existe diferença significativa entre os índices de burnout na comparação entre os grupos, evidenciando que há uma diferenciação
em favor da rede pública de ensino quanto à confirmação do índice de burnout em algumas das suas dimensões. No entanto, não
foi verificado quadro patológico da síndrome de burnout instalado.
Palavras Chave: Síndrome de burnout, esgotamento profissional, professores.
Abstract
The objective of this study was to determine whether there is a significant difference in the burnout rates among teachers from
public and private school system in different levels of education in the city of Aracaju-SE. It was used the MBI-Maslach Burnout
Inventory and a questionnaire with sociodemographic, professional, emotional, and health data. The study included 31
primary/secondary education of public school teachers, 26 teachers of primary/secondary education on the private school system
and 38 teachers in higher education in public school. It was observed that there is a significant difference between burnout rates in
the comparison between groups, showing that there is a differentiation in favor of the public school system as confirming the
burnout rate in some of its dimensions. However, unverified pathological condition of burnout installed.
            Key Words: Burnout Syndrome, burnout, teachers.

Introdução
Síndrome de Burnout, também conhecida como Síndrome do Esgotamento Profissional, consiste numa doença própria das
atividades laborais que exigem mais envolvimento em relações interpessoais e, consequentemente, maior envolvimento afetivo; tal
síndrome é reconhecida pelo Ministério da Saúde e Previdência Social do Brasil (MAZON, CARLOTTO, CÂMARA, 2008; LOPES e
PONTES, 2009).
O nome burnout, de origem inglesa, faz referência a algo que se consumiu por completo, ou que deixou de funcionar por falta de
energia (LOPES e PONTES, 2009). No contexto do trabalho, refere-se a uma condição em que o trabalhador se encontra
cansado, frustrado, esgotado física e mentalmente, ele não mais é capaz de se envolver emocionalmente e desiste das relações
afetivas ligadas ao trabalho. O uso dessa nomenclatura, segundo E. Ferenhof e I. Ferenhof, (2002), data do início da década de
1970, e surgiu durante estudos do médico Herbert Freudenberger sobre abuso de drogas; os usuários de drogas da cidade de
Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, eram chamados de “burnouts”, significando que aquele indivíduo não mais se
importava com outras coisas, exceto drogas, em consequência de um processo de redução da motivação e competências. Além
disso, de acordo com Benevides-Pereira (2002), na década de 1980 os estudos de Christina Maslach e Susan Jackson sobre a
síndrome ajudaram a difundir o termo.
A síndrome de burnout é considerada um problema de saúde pública pelas consequências que pode gerar na saúde mental, física
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e também social, apresentando ainda grande importância para a análise das condições de trabalho e prevenção de riscos
trabalhistas (COSTA, GIL-MONTE, POSSOBON, e AMBROSANO, 2013).
A Organização Internacional do Trabalho considera a profissão de ensino como uma das mais estressantes e consequentemente,
uma das mais expostas a riscos de desenvolver esgotamento profissional. No entanto, a categoria profissional dos professores
não se apresenta como um grupo homogêneo, devendo ser levadas em consideração características como funções
desempenhadas pelos docentes, nível de formação, faixa etária dos alunos aos quais ensinam, tipo de local de trabalho (escola,
universidade; pública, privada), entre outros. Perceber tais diferenças dentro da população de professores permite compreender a
existência da grande variedade observada nos resultados obtidos em pesquisas sobre burnout em docentes e principalmente
construir modelos de diagnóstico, prevenção e intervenção mais apropriados às especificidades da profissão e os subgrupos nela
contidos (CARLOTTO, 2010).
Diante do exposto, a presente pesquisa se justifica pela necessidade de conhecer melhor a síndrome de burnout na população de
professores de ensino fundamental/médio e professores de ensino superior, buscando apontar as características, sintomas e as
condições relacionadas com o desenvolvimento do esgotamento profissional, para que se possa contribuir na busca por formas de
prevenir o surgimento da síndrome, ao intervir nos aspectos envolvidos no adoecimento, e também formas de cuidar do
trabalhador que já apresenta a síndrome de burnout.
Dessa forma, tanto os professores, quanto alunos e outros profissionais ligados à área de ensino, especialmente ensino
fundamental/médio e superior, podem se beneficiar das ações resultantes de pesquisas realizadas sobre o tema, ajudando a
promover o cuidado com a saúde do professor, melhoria da qualidade de ensino e melhora do ambiente de trabalho.
Metodologia
Amostra
A pesquisa foi realizada em escolas de ensino fundamental/médio (sendo três da rede pública e duas da rede privada) e uma
universidade da rede pública de ensino.
A amostra foi constituída por três grupos: Grupo 1- 31 professores de ensino fundamental/médio da rede pública; Grupo 2- 26
professores de ensino fundamental/médio da rede privada; Grupo 3- 38 professores de ensino superior da rede pública, todos da
cidade de Aracaju. A princípio, pretendeu-se compor um quarto grupo, com professores de ensino superior da rede privada, no
entanto, estes professores encontraram dificuldades em participar desta pesquisa, devido a ocasião da coleta de dados ter
coincidido com o encerramento do período letivo (2014.2), ocasionando falta de disponibilidade por parte dos professores, uma
vez que estavam com ritmo muito intenso de trabalho.
Instrumentos
Foi aplicado o MBI (Maslach Burnout Inventory), adaptado para a população de professores. Este inventário de frases possibilita
avaliar a relação do sujeito com o seu trabalho, através da contabilização de escores nas dimensões Exaustão Emocional (EE),
Despersonalização (DE) e reduzida Realização Profissional (rRP).
Este inventário consiste num instrumento com 22 itens, autoaplicável, sendo respondido através de uma escala do tipo Likert de 7
pontos, na qual as questões apresentam valores que vão de “0” a “6” pontos, sendo que “0” corresponde a “nunca”; “1”
corresponde a “algumas vezes por ano no máximo”; “2” corresponde a “no máximo uma vez por mês ou menos”; “3” corresponde
a “algumas vezes ao mês”; “4” corresponde a “uma vez por semana”; “5” corresponde a “poucas vezes por semana”; e “6”
corresponde a “diariamente”. Dos 22 itens presentes no MBI, nove itens correspondem à EE (Exaustão Emocional),cinco itens
correspondem à DE (Despersonalização) e oito itens correspondem à rRP (Reduzida Realização Profissional). Para que uma
pessoa seja considerada com burnout, seus resultados devem demonstrar valores altos de EE e DE, associados a altos valores de
baixa RP, ou seja, os índices de EE devem ser iguais ou maiores que 26 pontos; os valores encontrados para DE devem ser
iguais ou maiores que 9 pontos e os valores referentes à reduzida RP devem ser iguais ou maiores que 43 pontos.
Além do MBI, foi utilizado um instrumento elaborado exclusivamente para o presente trabalho e tendo como objetivo levantar
dados referentes a aspectos sociodemográficos, profissionais, emocionais e de saúde, possibilitando relacionar a ocorrência
desses fatores com o surgimento de sintomas da síndrome de burnout. Este instrumento foi avaliado por três juízes e elaborado
baseado na literatura acerca da síndrome de burnout. Apresenta 37 itens e é composto por questões abertas, de múltipla escolha
e majoritariamente por escalas de frequência em que ocorre o fenômeno e concordância/discordância da afirmação, são escalas
do tipo Likert de 5 pontos sendo que “1” corresponde a “nunca/discordo plenamente”; “2” corresponde a “algumas vezes/discordo”,
“3” corresponde a “frequentemente/nem concordo nem discordo”; “4” corresponde a “muito frequentemente/concordo”; e  “5”
corresponde a “sempre/concordo plenamente”.
Procedimentos e Considerações Éticas
Foi realizado contato com a direção das escolas e a pró-reitoria da universidade, a fim de apresentar o projeto de pesquisa, o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice C) e receber autorização para realização desta pesquisa. Ao
receber esta autorização, o projeto foi enviado ao Comitê de Ética de Pesquisa com seres humanos, da Universidade Federal de
Sergipe, para análise e parecer.
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Após a aprovação pelo Comitê de Ética (Protocolo nº 38083314.8.0000.5546), e de acordo com a concordância dos participantes
através do TCLE, os professores das escolas e universidades que se dispuseram a participar, foram encaminhados para a
pesquisadora e então convidados a responder ao MBI (Maslach Burnout Inventory) e responder ao questionário desenvolvido para
esta pesquisa. A aplicação dos instrumentos se deu de forma individual, mediada pela pesquisadora e também de forma
autoaplicável através da divulgação de endereço eletrônico onde constavam os questionários online. A aplicação dos instrumentos
iniciou no mês de outubro de 2014 e foi finalizada no mês dezembro de 2014. O tempo de aplicação dos instrumentos teve
duração de aproximadamente 25 minutos por pessoa e foi realizada conforme disponibilidade dos professores.
A participação de cada sujeito nesta pesquisa foi anônima e sigilosa, sendo garantida sua desistência quando solicitado e
buscando também garantir privacidade na emissão de respostas. Além disso, os respectivos nomes das escolas participantes da
pesquisa não serão divulgados.
Resultados
Os dados foram lançados no Programa Estatístico SPSS para análise de frequência e posterior comparação entre os grupos. Na
comparação entre os três grupos (G1- professores de ensino fundamental/médio da rede pública; G2- professores de ensino
fundamental/médio da rede privada; G3- professores de ensino superior da rede pública, todos da cidade de Aracaju) foi utilizado
o ANOVA. Foi adotado o nível de significância p≤0,05.
A seguir é apresentada na Tabela 1 a distribuição dos professores que participaram deste estudo, bem como são caracterizados
seus dados sociodemográficos.
Tabela 1: Caracterização da amostra estudada

 
Grupo 1-
Escola pública

Grupo 2-
Escola privada

Grupo 3-
Univ pública

N % N % N %

Sexo
Masculino 12 38,7 7 26,9 13 34,2

Feminino 19 61,3 19 73,1 25 65,8

Área de
formação

Ciências humanas 19 61,3 21 80,8 9 23,7

Ciências exatas 5 16,1 2 7,7 9 23,7

Ciências sociais 0 0 0 0 2 5,3

Saúde 7 22,6 3 11,5 18 47,4

Maior nível
de formação

Especialização 25 80,6 23 88,5 3 7,9

Mestrado 3 9,7 2 7,7 2 5,3

Doutorado 3 9,7 0 0 31 81,6

Pós-doutorado 0 0 0 0 2 5,3
Média de
idade   37,19 anos 34,17 anos 39,66 anos

Ao verificar a carga horária semanal em sala de aula, o Grupo 1 apresentou média de 27 horas semanais; o Grupo 2 apresentou
média de 21 horas semanais e o Grupo 3 apresentou média de 11 horas semanais em sala de aula.
Avaliando-se a carga horária total semanal trabalhada na escola/universidade, o Grupo 1 apresentou um média de 35 horas
semanais; o Grupo 2 apresentou média de 33 horas semanais e o Grupo 3 apresentou média de 39 horas semanais. A média de
disciplinas trabalhadas por semestre nos três grupos é de duas disciplinas por semestre.
Quanto à frequência em que cada grupo executa trabalhos fora de sala de aula. O Grupo 1 apresentou 80,7 % (n = 25) dos
participantes afirmando executar trabalhos fora de sala de aula, o Grupo 2 apresentou 53,8% (n = 14) e o Grupo 3 apresentou
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94,7% (n = 36).
Na análise dos escores de burnout, os pontos de corte adotados para cada uma as dimensões estão indicados na Tabela 4 e são
apontados por Benevides-Pereira (2002) de acordo com pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Avançadas
sobre a Síndrome de Burnout (NEPASB) do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá.
Tabela 2: Ponto de Corte do MBI - Maslach Burnout Inventory

  Exaustão Emocional
(EE)

Despersonalização
(DE)

reduzida Realização
Profissional (rRP)

Alto 26 9 43
Médio 16 a 25 3 a 8 34 a 42
Baixo 15 2 33

Benevides-Pereira (2002, p. 77).
Conforme é demonstrado na Tabela 3, analisando-se a dimensão exaustão emocional, verificou-se nos Grupos 1 e 3 que a média
foi de 26 pontos, considerado um índice alto. No Grupo 2 a média foi de 16 pontos, considerado um índice médio.
Tabela 3: Comparação da Média das dimensões do MBI segundo o teste ANOVA

Dimensões da Síndrome de Burnout N M DP ANOVA

Exaustão
Grupo 1 31 26,00 12,350

0,002Grupo 2 26 16,08 10,206
Grupo 3 38 26,39 13,369

Despersonalização
Grupo 1 31 7,19 7,309

0,000Grupo 2 26 2,65 3,334
Grupo 3 38 10,13 7,987

reduzida Realização
Profissional

Grupo 1 31 12,55 8,457
0,058Grupo 2 26 8,35 7,573

Grupo 3 38 13,58 9,633
p≤0,05
Analisando-se a dimensão despersonalização, verificou-se no Grupo 1 que a média foi de 7 pontos, considerado um índice médio.
No Grupo 2, a média dos escores foi de 2 pontos, índice considerado baixo. No Grupo 3 a média dos escores foi de 10 pontos,
índice considerado alto.
Analisando-se a dimensão reduzida realização profissional, verificou-se no Grupo 1 que a média dos escores foi de 12 pontos ,
considerado um índice baixo. No Grupo 2, a média dos escores foi de 8 pontos, índice considerado baixo. No Grupo 3 a média
dos escores foi de 13 pontos, índice considerado baixo.
Ao realizar o teste ANOVA, verificou-se que há diferença significativa entre as médias de burnout por grupo nas três dimensões da
síndrome de burnout, mais especificamente entre os dois grupos de ensino público e o grupo de ensino privado.
Destaca-se que 48,4% dos participantes do Grupo 1 apresentou alto índice de exaustão emocional. Também foi observado um
alto índice de despersonalização em 35,6% dos participantes deste grupo. Já na dimensão reduzida Realização Profissional
96,8% dos participantes obtiveram baixo índice.
Tabela 4: Distribuição de Frequência dos escores dos grupos quanto ao resultado de cada dimensão do MBI

  Ponto de corte
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
N % N % N %

Exaustão
Emocional

Alto (≥ 26) 15 48,4 6 23,0 19 49,9
Médio (16 a 25) 8 25,8 7 26,8 8 21,0
Baixo (≤ 15) 8 25,8 13 49,6 8 28,8

Desperso-nalização
Alto (≥ 9) 11 35,6 1 3,8 18 47,5
Médio (3 a 8) 10 32,3 9 34,5 14 37
Baixo (≤ 2) 10 32,3 16 61,5 6 15,9

Reduzida
Realização

Alto (≥ 43) 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Médio (34 a 42) 1 3,2 0 0,0 2 5,2
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Profissional Baixo (≤ 33) 30 96,8 26 100 36 94,8
 
No Grupo 2, foi verificado um baixo índice de exaustão emocional para 49,6% dos participantes. Na dimensão despersonalização,
61,5% dos participantes também obtiveram baixo índice. Também foi encontrado baixo índice de reduzida Realização Profissional
em 100% dos participantes. O Grupo 3 apresentou 49,9% dos participantes com alto índice de exaustão emocional. Também foi
observado alto índice despersonalização para 47,5% dos participantes. Na dimensão reduzida Realização Profissional, 94,8% dos
participantes apresentaram um baixo índice.
No Grupo 2, metade dos participantes concordam/concordam plenamente que os benefícios que têm com seu trabalho
compensam sua dedicação, e 46,2% discordam/discordam plenamente da afirmação de que sua jornada de trabalho é longa. Já
no Grupo 3, a maioria dos participantes (60,5%) discorda/discorda plenamente de que os benefícios que têm com seu trabalho
compensem sua dedicação, e 60,5% concordam/concordam plenamente com a afirmação de que sua jornada de trabalho é longa.
Grande parte dos participantes (51,6%) do Grupo 1 não se sentem reconhecidos pelo seu trabalho (discordam/discordam
plenamente). A mesma quantidade de participantes concordam/concordam plenamente com a afirmação de que seu trabalho é
muito intenso. O Grupo 2 apresentou igual número de respostas na questão “sinto-me reconhecido pelo meu trabalho” obtendo um
índice de 34,6% nas respostas do tipo “concordo/concordo plenamente” e “discordo/discordo plenamente”. Além disso, 57,7% dos
participantes concordam/concordam plenamente com a afirmação de que seu trabalho é muito intenso. No Grupo 3, a maioria dos
participantes (63,1%) não se sente reconhecido pelo seu trabalho (discordam/discordam plenamente), e 47,4%
concordam/concordam plenamente com a afirmação de que seu trabalho é muito intenso.
Verificou-se que 80,7% dos participantes discordam/discordam plenamente da afirmação de que seu trabalho é muito monótono e
60,7% discordam/discordam plenamente de que não tenham poder de decisão em seu trabalho. Já no Grupo 2, observa-se que
84,6% dos participantes discordam/discordam plenamente de que seu trabalho é muito monótono e 69,2% discordam/discordam
plenamente de que não tenham poder de decisão em seu trabalho. No Grupo 3, observa-se que 73,7% dos participantes
discordam/discordam plenamente de que seu trabalho seja muito monótono e 50% discordam/discordam plenamente de que não
tenham poder de decisão em seu trabalho. Percebeu-se que 48,4% dos participantes do Grupo 1 sentem que não tem
oportunidades de crescimento na carreira (concordam/concordam plenamente) e 71% não se sentem ameaçados por mudanças
rápidas no processo de trabalho (discordam/discordam plenamente).
No Grupo 2, a grande maioria dos participantes (73,1%) discordam/discordam plenamente de que não tenham oportunidades de
crescimento na carreira e 69,2% discordam/discordam plenamente de que se sintam ameaçados por mudanças rápidas no
processo de trabalho. No grupo 3, observa-se que 76,3% discordam/discordam plenamente de que não tenham oportunidades de
crescimento na carreira e 73,7% não se sentem ameaçados por mudanças rápidas no processo de trabalho (discordam/discordam
plenamente).
Observou-se que 51,6% dos participantes do Grupo 1 consideram seu ambiente físico de trabalho como perigoso e/ou
desagradável (concordam/concordam plenamente) e 58,1% concordam/concordam plenamente de que têm mais
responsabilidades no trabalho do que deveriam. No Grupo 2 verificou-se que 73,1% dos participantes não consideram seu
ambiente físico de trabalho como perigoso e/ou desagradável (discordam/discordam plenamente) e 38,5% discordam/discordam
plenamente de que têm mais responsabilidades no trabalho do que deveriam. No Grupo 3 verificou-se que 47,3% dos
participantes consideram seu ambiente físico de trabalho como perigoso e/ou desagradável (concordam/concordam plenamente) e
68,4% sente que tem mais responsabilidades no trabalho do que deveriam (concordam/concordam plenamente).
Alguns sintomas da síndrome de burnout foram encontrados na amostra. O Grupo 1 apresentou 54,8% dos participantes relatando
sentirem-se agressivos ou hostis com colegas e/ou alunos e 77,5% afirmaram sentirem dificuldades para relaxar. O Grupo 2
apresenta 69,2% dos participantes relatando nunca sentirem-se agressivos ou hostis com colegas e/ou alunos e 80,7% afirmaram
sentirem dificuldades para relaxar. No Grupo 3 verifica-se que 57,8% dos participantes afirmaram sentirem-se agressivos ou hostis
com colegas e/ou alunos e 81,5% afirmaram sentir dificuldades para relaxar.
Verificou-se que 74,1% dos participantes do Grupo 1 sentem dificuldades em ter momentos de lazer e 96,8% sentem-se
desgastados. No Grupo 2 ob6servou-se que 1,6% dos participantes sentem dificuldades em ter momentos de lazer e 92,2%
sentem-se desgastados. No Grupo 3, observa-se que 89,5% dos participantes sentem dificuldades em ter momentos de lazer e
94,8% sentem-se desgastados.
Percebeu-se que 64,5 % dos participantes do Grupo 1 sentem que sua autoestima está baixa e 87,1% sentem redução no seu
entusiasmo. Já no Grupo 2, observou-se que 53,8 % dos participantes afirmaram sentir que sua autoestima está baixa e 76,9%
dos participantes sentem que seu entusiasmo está reduzido. No Grupo 3, percebeu-se que 84,2% dos participantes sentem que
sua autoestima está baixa e 89,5% sentem que seu entusiasmo está reduzido.
A maioria dos participantes (80,7%) Grupo 1 sentem dificuldades de concentração, e 77,5% sentem lentificação motora. O Grupo
2 apresentou 61,5% dos participantes indicando que sentem dificuldades de concentração e 57,7% afirmaram sentir lentificação
motora. O Grupo 3 apresentou 92,1% dos participantes relatando que sentem dificuldades de concentração e 76,4% afirmaram
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sentir lentificação motora.
Observou-se ainda que 87,1% dos participantes do Grupo 1 apresentam dores musculares e 48,4% apresentam dores nos ossos.
Já 84,6% dos participantes do Grupo 2 apresentam dores musculares e 42,3% sentem dores nos ossos. E 94,8% dos
participantes do Grupo 3 sentem dores musculares e 36,8% sentem dores nos ossos.
Levando em conta os resultados apresentados percebemos que: 1) Existe diferença significativa quanto ao índice de exaustão
emocional quando realizada comparação entre professores de uma escola de ensino fundamental/médio da rede pública,
professores de uma escola de ensino fundamental/médio da rede privada e professores de uma universidade da rede pública; 2)
Existe diferença significativa quanto ao índice de despersonalização quando realizada comparação entre professores de uma
escola de ensino fundamental/médio da rede pública, professores de uma escola de ensino fundamental/médio da rede privada; e
professores de uma universidade da rede pública; 3) Existe diferença significativa quanto ao índice de reduzida realização
profissional quando realizada comparação entre professores de uma escola de ensino fundamental/médio da rede pública,
professores de uma escola de ensino fundamental/médio da rede privada e professores de uma universidade da rede pública.
Na comparação entre as médias nas dimensões da síndrome de burnout dos três grupos, os professores da rede pública (Grupos
1 e 3) apresentaram índices estatisticamente maiores de exaustão emocional, despersonalização e reduzida realização
profissional, do que os professores da rede privada (Grupo 2).
Discussão
Considerando os resultados obtidos, verifica-se que os grupos pesquisados não apresentaram síndrome de burnout. Esse
resultado pode ser explicado por diversos fatores. Um deles é o possível desconforto gerado por algumas perguntas, pois pode-se
produzir um conflito entre o que a pergunta poderia de fato expressar sobre o sujeito e o que seria socialmente desejável que o
sujeito apresentasse como conduta profissional. Benevides-Pereira (2002) afirma que o conteúdo de algumas perguntas contidas
no MBI pode causar certo desconforto para o profissional quando precisa assumir, para si mesmo e diante de outro profissional,
que apresenta determinadas condutas que entram em contradição com as expectativas socialmente partilhadas sobre a postura
de um bom profissional. Assim, o profissional poderia tentar esconder, deliberadamente ou não, estas condutas inapropriadas, ou
seja, dissimular comportamentos e também sintomas de adoecimento. Portella e Clark (2006) apontam que as razões mais
comuns que podem levar as pessoas a dissimular são a necessidade de proteger-se psicologicamente do embaraço/vergonha, ou
proteger-se de perdas ou dores emocionais. Dessa forma, é possível supor que, durante a emissão de respostas dos participantes
para esta pesquisa, tenha havido a dissimulação de atitudes adotadas no trabalho, para se proteger de envergonhar-se diante de
si e de outros profissionais, evitando embaraço e perda da aprovação social.
Outro fator que pode explicar o fato de estes profissionais não apresentarem burnout diz respeito às respostas dadas em alguns
itens do questionário sociodemográfico. Grande parte dos participantes relatou discordar da existência de certos preditores da
síndrome em seu trabalho, tais como o preditor Controle, que se refere ao profissional sentir que não tem poder de decisão no seu
trabalho, e ao preditor Mudanças Organizacionais que se refere ao profissional sentir-se ameaçado por mudanças rápidas no
trabalho (Benevides-Pereira, 2002).
Também é possível explicar este resultado ao se considerar os baixos escores de reduzida realização profissional, uma vez que
Carlotto e Palazzo (2006) afirmam que a realização profissional pode funcionar como inibidor da síndrome de burnout e, portanto,
neste caso podem estar contendo o desenvolvimento da mesma.
Outra forma de explicar o resultado é a partir dos recursos pessoais dos participantes, tais como a resiliência. No caso da
resiliência, Ferreira (2011) e Leal et al. (2013) apontam que docentes que utilizam a resiliência para enfrentar situações difíceis,
tendem a alcançar melhores condições de trabalho e saúde.
No entanto, apesar de a amostra não ter apresentado o diagnóstico de síndrome de burnout, é importante destacar que nos três
grupos verificou-se a ocorrência de sintomas da síndrome, tais como agressividade ou hostilidade em relação a colegas de
trabalho e/ou alunos, dificuldades para relaxar e ter momentos de lazer, sensação de desgaste, redução da autoestima e
entusiasmo, dificuldades de concentração, sensação de lentificação motora na execução de suas tarefas e alteração recente do
hábito de dormir. Esses sintomas apresentaram correlação positiva significativa com os índices de exaustão emocional,
despersonalização e reduzida realização profissional.
Ao observar as dimensões do burnout de forma isolada, o Grupo 1 apresentou na dimensão exaustão emocional a média fora dos
limites considerados normais. O alto índice de exaustão emocional verificado neste grupo pode ser explicado pelo fato de que a
maioria dos participantes deste grupo discorda de que os benefícios que têm com seu trabalho compensem sua dedicação; a
maioria não se sente reconhecida pelo seu trabalho e a grande maioria dos participantes considera sua jornada de trabalho longa;
mais da metade dos participantes concordam que seu ambiente físico de trabalho se apresenta como perigoso e/ou desagradável
e sente que tem mais responsabilidades no trabalho do que deveria.
O Grupo 3 apresentou média fora dos limites considerados normais nas dimensões exaustão emocional e despersonalização,
sendo possível que o processo de desenvolvimento da síndrome já esteja em curso, pois de acordo com Carlotto e Palazzo (2006)
e Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis, e Kaprinis (2002), a síndrome de burnout se instala de forma gradativa, tendo início com a
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exaustão emocional, seguida pela despersonalização e, por fim, pela reduzida realização profissional. Além disso, reforçando a
possibilidade de desenvolvimento em curso da síndrome de burnout, Carlotto e Palazzo (2006) chamam atenção para o fato de
que a despersonalização é a dimensão essencial deste tipo de adoecimento, enquanto que as outras duas dimensões podem
estar associadas a outros tipos de adoecimento.
O resultado observado no Grupo 3 pode ser explicado ao se levar em consideração que grande parte dos participantes deste
grupo discorda de que os benefícios que têm com seu trabalho compensem sua dedicação; considera sua jornada de trabalho
longa, não se sente reconhecidos pelo seu trabalho e sentem que tem mais responsabilidade do que deveriam. Isto é corroborado
por Utiyama e Oliveira (2013) e Barreto, Formiga, Minervino, e Nascimento, (2013) quando afirmam que as dificuldades pelas
quais passa o docente do ensino superior, ao integrar prática de ensino, pesquisa e extensão, somada à acelerada produção de
conhecimento, podem ocasionar sintomas e quadro patológico de burnout.
Também é importante que seja observado o contexto em que os dados foram coletados, especialmente para os Grupos 1 e 3. No
ano de 2014, em que aconteceu a coleta de dados, a rede pública de ensino estadual e federal, nos níveis fundamental/médio e
superior, passou por greves de professores. A rede estadual passou por 58 dias de greve por melhoria salarial, tendo sido
considerada ilegal, com encerramento no mês de junho; os professores de ensino superior da rede pública passaram por 28 dias
de greve, a qual também foi considerada ilegal, e teve encerramento no mês de julho. Esses dados importam na medida em que
os professores da rede pública precisaram repor suas atividades em atraso para concluir o ano letivo, seja trabalhando aos
sábados ou ainda nos meses que são tradicionalmente reservados para férias ou redução do ritmo de trabalho, tais como os
meses de novembro e dezembro. Dessa forma, pode-se inferir que os professores dos Grupos 1 e 3 estivessem, no momento em
que emitiram suas respostas a esta pesquisa, passando por uma situação de cansaço físico e até emocional, justificando em parte
os resultados obtidos para estes grupos. A partir disso, pode-se afirmar que mesmo não apresentando a síndrome de burnout, os
professores dos Grupos 1 e 3 se apresentaram mais suscetíveis a este quadro de adoecimento.
De modo geral, os professores da rede privada apresentaram melhores resultados quando comparados aos professores da rede
pública do ensino fundamental/médio e ensino superior, ao serem analisadas as médias de cada grupo nas dimensões do MBI.
Esse resultado está em acordo com os achados de Lopes e Pontes (2009) e de Vasconcelos, Granado e Martins (2009) quando
supõem, a partir de seus estudos, que os professores de escolas da rede pública de ensino têm maior propensão a desenvolver
síndrome de burnout, apontando ainda que os mesmos tendem a sentir-se mais esgotados emocionalmente do que professores
de escolas da rede privada. Essa característica pode ser explicada pelas condições de trabalho contrastantes que podem ser
observadas entre ensino público e privado, conforme indica Chiuzi, Silva, Centurion, e Almeida (2011), tais como falta de
investimento governamental, maior número de alunos por sala de aula.
Além disso, o melhor resultado do Grupo 2 pode ser atribuído à forma como os participantes deste grupo percebem seu trabalho,
uma vez que metade dos participantes acredita que os benefícios que têm com seu trabalho compensam sua dedicação; quase
metade dos participantes não considera sua jornada de trabalho longa; a maioria sente que tem oportunidade de crescimento na
carreira e não considera seu ambiente físico de trabalho perigoso e/ou desagradável; e pouco mais de um terço dos participantes
não sente que têm mais responsabilidades do que deveriam.
 
Considerações finais
O objetivo do presente trabalho foi verificar se existe diferença significativa quanto aos índices de burnout quando comparamos
professores de uma escola de ensino fundamental/médio da rede pública, professores de uma escola de ensino
fundamental/médio da rede privada e professores de uma universidade da rede pública.
Com base nos resultados apresentados na presente pesquisa, verificou-se que há diferença estatisticamente significativa entre os
índices de burnout na comparação entre os grupos, evidenciando que há uma diferenciação em favor da rede pública de ensino
quanto a confirmação do índice de burnout em algumas das suas dimensões.
É importante salientar que esta diferença entre público e privado está bastante relacionada com as condições de trabalho
oferecidas aos professores em cada rede. O desenvolvimento da síndrome de burnout está mais ligado à estruturação do
ambiente organizacional e, como é sabido, esta se encontra defasada especialmente para os professores da rede pública, os
quais passam por uma série de dificuldades, elencando-se como a mais importante a falta de apoio governamental, principalmente
em relação a salários e condições materiais de trabalho.
Este tipo de estudo reforça a necessidade de que essa categoria seja olhada de forma mais atenta, para que se possa oferecer o
que este profissional precisa e merece para executar bem o seu trabalho e se manter saudável. Ressalta-se que a tarefa de se
manter saudável em seu meio de trabalho não deve ser uma tarefa solitária para o professor, mas deve envolver a ação conjunta
da sociedade como um todo, articulando-se a ação de gestores políticos, gestores das instituições de ensino, professores e
alunos. Assim, é possível que sejam implantadas mudanças em maior escala, para oferecer ao professor um contexto mais
favorável ao exercício do seu trabalho, melhorando sua saúde e também a qualidade do ensino.
Foi verificado também que os profissionais que participaram deste estudo não apresentaram quadro patológico da síndrome de
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burnout, no entanto, parte destes apresenta uma série de sintomas e características que indicam adoecimento em curso. Este
resultado se mostra relativamente satisfatório, ao considerar que os participantes não apresentam burnout. No entanto, estes
profissionais ao apresentarem alguns índices fora do que é considerado normal pela literatura e apresentarem ainda diversos
sintomas característicos da síndrome de burnout, reforça a ideia de que é preciso dar atenção à saúde do professor, propiciar
condições de trabalho que estejam mais relacionadas com o aumento da realização e satisfação profissional, instituir políticas que
visem promover a saúde e prevenir o adoecimento.
A fim de que este campo de pesquisa seja incrementado, sugere-se que sejam ampliadas as variáveis analisadas no
desencadeamento da síndrome de burnout, e que mais categorias profissionais sejam estudadas. Além disso, é de suma
importância que seja dada atenção aos fatores que funcionam como inibidores do desenvolvimento do burnout e às alternativas de
tratamento para este tipo de adoecimento.
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