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RESUMO: O presente artigo analisa o resultado do trabalho realizado no decorrer de 2014 na disciplina Seminários
Integrados III, através de uma pesquisa bibliográfica sobre a Síndrome de Burnout, a qual tece continuidade em 2015,
com uma pesquisa qualitativa, mediante a uma oficina para os professores da Escola Augusto Maynard, em Aracaju
(SE) no estágio de gestão educacional. Considerando o crescente interesse no desenvolvimento da Síndrome de
Burnout, foi apresentada uma amostra da diversidade teórica que forma o campo de pesquisa nesse tema a partir de
como ele vem sendo trabalhado na formação do profissional da educação. Tal atividade teve como objetivo saber o
conhecimento dos professores sobre a síndrome e a importância da prevenção em prol da qualidade de vida.
 
PALAVRAS – CHAVE: Síndrome de Burnout; Professor; Prevenção.
 
RESUMEN: Este artículo analiza el resultado del trabajo realizado en el año de 2014 en la disciplina de Seminarios
Integrados III, donde se realizó una investigación bibliográfica sobre el síndrome de burnout, continuando en 2015 con
una investigación cualitativa mediante la realización de una oficina para profesores en la Escuela Augusto Maynard,
mientras hacíamos las prácticas de gestión educativa. Teniendo en cuenta el creciente interés en el desarrollo de la
síndrome de burnout, se presentó una muestra de la diversidad teórica que configuran el campo de la investigación en
este área de como el burnout viene siendo trabajada en la formación profesional de la educación. Esta actividad tuvo
como objetivo saber el conocimiento de los profesores acerca del síndrome y la importancia de la prevención en favor
de la calidad de vida.
 
PALAVBAS – CLAVE: Síndrome de Burnout; Profesor; Prevención.
 

1. INTRODUÇÃO
 
Na contemporaneidade, o docente está assumindo várias funções, além da docência. O professor é responsável por
atividades extraclasse, atender alunos com dificuldades de aprendizagem, lidar com os pais em relação ao
comportamento dos filhos, auxiliar a coordenação administrativa e pedagógica nas tarefas da escola e outras atividades
afins. Porém, muitas vezes é deixado de lado quando se trata de opinar sobre propostas da melhoria do projeto
pedagógico da escola, sugestões de atividades em prol da qualidade do ensino. Além disso, não são levados em conta
os desgastes físicos e psicológicos pelos quais ele passa na sua atuação profissional, tais como: cansaço, estresse,
baixa renumeração, conflitos entre professor e aluno, falta de harmonia entre colegas de trabalho, entre outros.
Nesse contexto, o trabalho docente se torna uma árdua função na qual envolve a saúde e bem-estar do profissional que
exerce a docência; diante do quadro citado, a presente pesquisa teve a finalidade de realizar uma abordagem sobre a
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Síndrome de Burnout e sua influência na profissão do professor que atua em sala de aula da Educação Básica.
A pesquisa foi efetivada através de uma análise bibliográfica, como também qualitativa em relação à Síndrome, através
da realização de uma oficina sobre o tema, e discussão com os professores da Escola Augusto Maynard, em Aracaju
(SE), com o objetivo de mostrar o que pode ser feito para detectar atitudes e atividades que dificultam o trabalho e
prevenir problemas que possam trazer obstáculos a uma vida de qualidade para o profissional docente.
O trabalho surgiu a partir de um Seminário realizado na disciplina Seminários Integrados III em 2014 no curso de
Pedagogia da Universidade Tiradentes (Unit), quando foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema e foram
detectados poucos trabalhos na área da educação. Deu-se continuidade, para aprofundar o tema, através da pesquisa
qualitativa, na disciplina de Estágio de Gestão Educacional. Diante do fato houve o interesse de aprofundar a pesquisa
no Trabalho de Conclusão do Curso (TCC).
O artigo vai abordar, num primeiro momento, um estudo sobre a Síndrome, em outro tópico será discutida a formação
do professor e sua práxis pedagógica no contexto escolar, através do Estágio de Gestão Educacional, no qual foi
realizada uma oficina sobre a Síndrome Burnout que vem afetando vários profissionais, entre eles os professores, e os
prejuízos que ela pode trazer tanto para o professor, como também para os alunos e as pessoas que estão ao seu
redor, e as considerações finais sobre o desenvolvimento da pesquisa.
Este trabalho tem também a finalidade de divulgar a Síndrome e sensibilizar a gestão da escola e professores sobre a
gravidade e as consequências que ela pode trazer. No desenvolvimento do trabalho, buscou-se enfatizar o tema,
abordando a definição; como identificarmos a Burnout; as principais causas e os modelos explicativos de Burnout em
professores.
A base teórica que fundamenta e enriquece o trabalho circunscreve-se aos estudos de Farber(1991), Maslach(1999;
2001), Benevides-Pereira(2014), Bezerra(2015), entre outros.
O artigo leva a refletir quanto à importância de valorizar o educador, reivindicando melhores condições de trabalho, de
saúde de modo a proporcionar melhor qualidade de vida e possibilitar-lhe investir na formação profissional para que
possa atender seus alunos com condições dignas em prol do avanço no processo de aprendizagem do educando e no
seu próprio bem-estar social e profissional.
 
2 A SAÚDE DO PROFISSIONAL E A SÍNDROME DE BURNOUT
 
O trabalho do profissional da educação perpassa por muitas cobranças em relação à qualidade do ensino, uma vez que
o sistema capitalista exige competências de produtividade no contexto educacional para atender as prerrogativas do
mundo globalizado que demandam a competitividade, autor rendimento e exclui aqueles que não conseguem
acompanhar as exigências do mercado de trabalho. Consequentemente, observa-se um índice elevado de problemas
direcionados à saúde que submergem ao esgotamento físico, mental e emocional do profissional da educação, entre
eles a Síndrome de Burnout.
De acordo com Freudenberger e Richelson(1980), a Síndrome de Burnout é resultado de esgotamento, decepção e
perda de interesse pelo trabalho os quais surgem em profissionais que estão em contato direto com pessoas em
prestação de serviço. Sendo assim, 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. As profissões mais
vulneráveis são geralmente as que envolvem serviços, tratamento ou educação. Na área educacional, observa-se o
professor em constantes conflitos devido à alternância de fragilidades que o mesmo está vivenciando no contexto social
e profissional.
 
As responsabilidades exigidas do professor requerem deste a disposição de integrar-se como sujeito pessoal e
profissional no espaço da construção do conhecimento do aluno, o que demanda progressiva elevação do tempo em
seu trabalho quotidiano, reduzindo suas oportunidades de formação continuada, realizações profissionais e convívio
social, tornando-se sujeitos propícios para desenvolver a Burnout. (BEZERRA et al, 2015, p.29).
 
A Síndrome de Burnout é uma consequência de prolongado estresse que ocorre no espaço profissional e compreende
exaustão emocional, distanciamento das relações pessoais e diminuição do sentimento de realização pessoal.
O processo da Burnout é individual. Seu surgimento é paulatino, cumulativo, com incremento progressivo em
severidade, não sendo percebido pelo indivíduo que, geralmente, se recusa a acreditar estar acontecendo algo de
errado com ele.
Atualmente, a definição mais aceita do Burnout é a fundamentada na perspectiva social-psicológica de Maslach,
Schaufeli e Leiter(2001), sendo esta constituída de três dimensões: Exaustão emocional, caracterizada por uma falta ou
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carência de energia, entusiasmo e um sentimento de esgotamento de recursos; despersonalização, que se caracteriza
por tratar os clientes, colegas e a organização como objetos; e diminuição da realização pessoal no trabalho, tendência
do trabalhador a se autoavaliar de forma negativa. As pessoas se sentem infelizes com elas mesmas e insatisfeitas com
seu desenvolvimento profissional.
Assim, a Síndrome é caracterizada pelo estresse crônico vivenciado por profissionais que lidam de forma intensa e
constante com as dificuldades e problemas diários, nas suas diversas situações de trabalho. Quando se efetiva e se
estabelece o estágio mais avançado do estresse, os sintomas são observados primeiramente pelos colegas de trabalho,
depois pelas pessoas atendidas pelo profissional e, em seu estágio mais avançado, pela própria pessoa quando então
decide buscar ajuda profissional especializado.
Maslach, Schaufeli e Leiter(2001) mostram que, nas várias definições de Burnout, encontram-se, no mínimo, cinco
elementos comuns:

1. A predominância de sintomas relacionados à exaustão mental e emocional, fadiga e depressão;
2. Ênfase nos sintomas comportamentais e mentais e não nos sintomas  físicos;
3. Os sintomas da Burnout são relacionados ao trabalho;
4. Os sintomas se manifestam em pessoas “normais” que não sofriam de distúrbios psicopatológicos antes do

surgimento da síndrome;
5. A diminuição da efetividade e desempenho no trabalho ocorre por causa de atitudes e comportamentos

negativos.
 
Cada pessoa expressa a síndrome de uma forma única, mas, de uma maneira geral, apresenta-se como um processo
gradual onde a pessoa começa a perder o significado e a fascinação pelo trabalho, dando lugar a sentimentos de
aborrecimento e falta de realização. As pessoas não começam um trabalho sentindo Burnout, ao contrário, as pessoas
esperam sentirem-se engajadas e satisfeitas com ele. (MASLACH; LEITER,1999, p.57).
 
Uma das características marcantes da Síndrome de Burnout é a dedicação exagerada do profissional no
desenvolvimento de suas atividades. Ele demonstra uma vontade de ser melhor em tudo o que faz, e quando esse bom
desempenho não é reconhecido pelos demais, a autoestima é transformada em sentimento de tristeza ou raiva
desenvolvendo atitudes negativas e conflitos com os colegas de trabalho e o público alvo de sua função.
 
3 O TRABALHO DOCENTE E A SINDROME DE BURNOUT
 
De acordo com Farber(1991), as manifestações da Burnout em professores apresentam-se tanto através de sintomas
individuais como os relacionados às suas habilidades profissionais, destacando, entretanto, que estas questões são de
difíceis generalizações e descrições universais.
Os professores que sofrem dessa Síndrome, geralmente, sentem-se estressados, com nível alto de cansaço físico e
emocional e apresentam total descontentamento com o seu desenvolvimento profissional, deixando também esse
comportamento influenciar em seu ambiente familiar e social.
 
A Síndrome de Burnout na educação é extremamente complexa e multifatorial, visto que o próprio ambiente de trabalho
não é apenas um local restrito à sala de aula, é também, resultado de um envolvimento diante de um contexto onde a
relação professora–aluno torna-se ampla, ultrapassando as barreiras da relação simplória de trabalho. Há também,
inserção de outros fatores, como políticas educacionais e fatores sócio–históricos (BEZERRA, 2015, p.35).
 
Na oficina realizada com os professores, após apresentação da síndrome e aplicação dos questionários ficou evidente a
falta de informação, e alguns identificaram determinados sintomas em sua vida profissional;
 
Agora percebo com clareza algumas características comigo, sempre estou cansada e desanimada principalmente na
outra escola que trabalho (PROFESSORA X, 2015).
 
Eu nunca tinha visto falar sobre essa Síndrome (PROFESSORA Y, 2015).
 
Às vezes me sinto cansada, desanimada e, em alguns momentos, até angustiada com a perspectiva de entrar em sala
de aula, enfrentar os alunos e fazer o que sempre soube fazer: educar (PROFESSORA Z, 2015).
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Os depoimentos dos professores no decorrer das atividades realizadas, constatam os sintomas definidos por
Benevides- Pereira(2014, p.44) nos seus estudos que estão associados aos aspectos físicos, comportamentais,
psíquicos e defensivos relacionados a Burnout.

• Físicos: Fadiga constante e progressiva, distúrbios do sono, dores musculares ou osteomusculares, cefaleias,
enxaquecas, perturbações gastrointestinais, imunodeficiência, transtornos cardiovasculares, distúrbios do
sistema respiratório, disfunções sexuais, alterações menstruais nas mulheres;

• Comportamentais: Negligência ou excesso de escrúpulos, irritabilidade, incremento da agressividade,
incapacidade para relaxar, dificuldade na aceitação de mudanças, perda de iniciativa, aumento no consumo de
substâncias, comportamento de alto risco, suicídio;

• Psíquicos: Falta de atenção e concentração, alterações de memória, identificação do pensamento, sentimento de
alienação, sentimento de solidão, impaciência, sentimento de insuficiência, baixa autoestima, labilidade
emocional, dificuldade de auto aceitação, astenia, desânimo, disporia, depressão, desconfiança, paranoia;

• Defensivos: Tendência ao isolamento, sentimento de onipotência, perda do interesse pelo trabalho (ou até pelo
lazer), absenteísmo, ironia, cinismo.

Além desses sintomas citados, quando o professor está descontente e desmotivado com o seu trabalho, ele não se
preocupa em pesquisar, planejar a sua aula, dar o seu melhor. Além disso, distancia-se dos alunos quando percebe que
a turma não está se desenvolvendo ou quando há vários problemas em sala de aula. Esses problemas não ocorrem
somente com os alunos, acontecem com a família dos alunos, a gestão da escola, com os colegas e no contexto
familiar.
Assim, o professor demonstra insatisfação com a escolha da profissão, pretendendo abandoná-la ou ingressar em outra
área de trabalho. Portanto, identificamos “Burnout”, quando o profissional reclama o tempo todo dos alunos, da gestão
escolar, da família, começa a faltar e não sente mais prazer em realizar inovações metodológicas em sala de aula. A ida
ao local de trabalho torna-se um suplício e as constantes violências no espaço escolar contribuem para o agravamento
dos sintomas da síndrome.
 
Os professores sofrem as consequências de estarem expostos a um aumento da tensão no exercício de seu trabalho,
cuja dificuldade aumentou, fundamentalmente pela fragmentação da atividade do professor e o aumento de
responsabilidades que lhe são exigidas, sem que, em muitas situações, tenham os meios e condições necessários para
responder adequadamente. (PEREIRA, 2014, p.189).
 
Diante disso, percebe-se que a importância da discussão e conhecimento sobre a síndrome, pois ainda existe
dificuldade por parte dos professores, para que conheçam os sintomas e possam analisar se são possíveis vítimas e
possam procurar a ajuda de especialistas antes que o quadro se agrave.
Moura(2000) atribui como as dez maiores fontes de esgotamento para docentes: a) desmotivação dos alunos; b)
comportamento indisciplinado dos alunos; c) falta de oportunidades de ascensão na carreira profissional; d) baixos
salários; e) más condições de trabalho (falta de equipamentos e instalações adequadas); f) turmas excessivamente
grandes; g) pressões de grupo e prazos; h) baixo reconhecimento e pouco prestígio social da profissão; i) conflitos com
colegas e superiores; j) rápidas mudanças nas exigências de adaptação dos currículos.
Como o seu trabalho não termina na escola, o professor sempre tem que buscar conhecimentos, pesquisando e
planejando suas aulas, corrigindo tarefas escolares, isso requer muito tempo podendo deixá-lo sobrecarregado e, por
conseguinte, comprometer a sua saúde mental e física.
Entretanto, para não desenvolver a Síndrome de Burnout, o professor deve ter uma rotina bem planejada, reservando
tempo para descansar a mente e o corpo, porque quando ele se dedica apenas ao trabalho acaba atingindo um nível
alto de estresse provocando sérias consequências para a saúde mental e do próprio corpo. O desgaste emocional pode
melhorar quando ele repousa, ou seja, quando, em suas atividades diárias, encontra tempo para descansar, e se distrair
com familiares e amigos. Além de no trabalho ter momentos para o estudo, estímulo para investir na formação
continuada e a valorização da sua profissão contribuirá para o seu bem-estar.
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
A Síndrome de Burnout é um fenômeno psicossocial, o qual, desde que identificadas suas etapas e consequências no
ser humano, pode vislumbrar ações que permitam prevenir, atenuar ou eliminar a sua incidência. Dessa forma, é
possível auxiliar o professor para que este possa prosseguir concretizando seu projeto de vida pessoal e profissional
com vistas à melhoria da qualidade de sua vida e de todos os envolvidos no sistema educacional.
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Torna-se de fundamental importância destacar que a prevenção e a erradicação da Burnout em professores não é tarefa
solitária, mas deve contemplar uma ação conjunta entre professor, alunos, instituição de ensino e sociedade. É
importante considerar as características de trabalho do professor e as especificidades das instituições de ensino.
Na pesquisa foi constatado que os professores não têm muita informação sobre o tema e os que sabem alguma coisa
relacionada à Burnout têm um conhecimento bastante superficial, demonstrando a necessidade de mais
esclarecimentos, mediante organização de cursos que possibilitem discussões sobre a temática e atividades que
permitam ao professor saber lidar com os sintomas da síndrome, em prol da sua saúde e, consequentemente, a
melhoria no processo de aprendizagem do aluno; é necessário, ainda, que seja disponibilizado tratamento profissional
adequado para atender aos professores que estão em um processo de adoecimento psíquico.
A escola é um espaço social que tem características próprias, diversificadas; por isso, o professor não é apenas
transmissor de conhecimento e sim um mediador do processo educacional que precisa adequar seu conhecimento e a
metodologia a um aluno plugado na tecnologia, nas redes sociais, e, além disso, conviver com um sistema educacional
precário para o avanço da qualidade do ensino.
Nesse contexto a profissão docente no sistema educacional brasileiro ainda é desgastante, e exige do profissional
competências e habilidades as quais, na maioria das vezes, estão atreladas às políticas públicas que inviabilizam o
trabalho do professor. A luta por uma educação de qualidade contribuirá para o reconhecimento e valorização do
professor, tanto na sua carreira como na sua saúde.
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1. INTRODUÇÃO
 
Na contemporaneidade, o docente está assumindo várias funções, além da docência. O professor é responsável por
atividades extraclasse, atender alunos com dificuldades de aprendizagem, lidar com os pais em relação ao
comportamento dos filhos, auxiliar a coordenação administrativa e pedagógica nas tarefas da escola e outras atividades
afins. Porém, muitas vezes é deixado de lado quando se trata de opinar sobre propostas da melhoria do projeto
pedagógico da escola, sugestões de atividades em prol da qualidade do ensino. Além disso, não são levados em conta
os desgastes físicos e psicológicos pelos quais ele passa na sua atuação profissional, tais como: cansaço, estresse,
baixa renumeração, conflitos entre professor e aluno, falta de harmonia entre colegas de trabalho, entre outros.
Nesse contexto, o trabalho docente se torna uma árdua função na qual envolve a saúde e bem-estar do profissional que
exerce a docência; diante do quadro citado, a presente pesquisa teve a finalidade de realizar uma abordagem sobre a
Síndrome de Burnout e sua influência na profissão do professor que atua em sala de aula da Educação Básica.
A pesquisa foi efetivada através de uma análise bibliográfica, como também qualitativa em relação à Síndrome, através
da realização de uma oficina sobre o tema, e discussão com os professores da Escola Augusto Maynard, em Aracaju
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(SE), com o objetivo de mostrar o que pode ser feito para detectar atitudes e atividades que dificultam o trabalho e
prevenir problemas que possam trazer obstáculos a uma vida de qualidade para o profissional docente.
O trabalho surgiu a partir de um Seminário realizado na disciplina Seminários Integrados III em 2014 no curso de
Pedagogia da Universidade Tiradentes (Unit), quando foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema e foram
detectados poucos trabalhos na área da educação. Deu-se continuidade, para aprofundar o tema, através da pesquisa
qualitativa, na disciplina de Estágio de Gestão Educacional. Diante do fato houve o interesse de aprofundar a pesquisa
no Trabalho de Conclusão do Curso (TCC).
O artigo vai abordar, num primeiro momento, um estudo sobre a Síndrome, em outro tópico será discutida a formação
do professor e sua práxis pedagógica no contexto escolar, através do Estágio de Gestão Educacional, no qual foi
realizada uma oficina sobre a Síndrome Burnout que vem afetando vários profissionais, entre eles os professores, e os
prejuízos que ela pode trazer tanto para o professor, como também para os alunos e as pessoas que estão ao seu
redor, e as considerações finais sobre o desenvolvimento da pesquisa.
Este trabalho tem também a finalidade de divulgar a Síndrome e sensibilizar a gestão da escola e professores sobre a
gravidade e as consequências que ela pode trazer. No desenvolvimento do trabalho, buscou-se enfatizar o tema,
abordando a definição; como identificarmos a Burnout; as principais causas e os modelos explicativos de Burnout em
professores.
A base teórica que fundamenta e enriquece o trabalho circunscreve-se aos estudos de Farber(1991), Maslach(1999;
2001), Benevides-Pereira(2014), Bezerra(2015), entre outros.
O artigo leva a refletir quanto à importância de valorizar o educador, reivindicando melhores condições de trabalho, de
saúde de modo a proporcionar melhor qualidade de vida e possibilitar-lhe investir na formação profissional para que
possa atender seus alunos com condições dignas em prol do avanço no processo de aprendizagem do educando e no
seu próprio bem-estar social e profissional.
 
2 A SAÚDE DO PROFISSIONAL E A SÍNDROME DE BURNOUT
 
O trabalho do profissional da educação perpassa por muitas cobranças em relação à qualidade do ensino, uma vez que
o sistema capitalista exige competências de produtividade no contexto educacional para atender as prerrogativas do
mundo globalizado que demandam a competitividade, autor rendimento e exclui aqueles que não conseguem
acompanhar as exigências do mercado de trabalho. Consequentemente, observa-se um índice elevado de problemas
direcionados à saúde que submergem ao esgotamento físico, mental e emocional do profissional da educação, entre
eles a Síndrome de Burnout.
De acordo com Freudenberger e Richelson(1980), a Síndrome de Burnout é resultado de esgotamento, decepção e
perda de interesse pelo trabalho os quais surgem em profissionais que estão em contato direto com pessoas em
prestação de serviço. Sendo assim, 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. As profissões mais
vulneráveis são geralmente as que envolvem serviços, tratamento ou educação. Na área educacional, observa-se o
professor em constantes conflitos devido à alternância de fragilidades que o mesmo está vivenciando no contexto social
e profissional.
 
As responsabilidades exigidas do professor requerem deste a disposição de integrar-se como sujeito pessoal e
profissional no espaço da construção do conhecimento do aluno, o que demanda progressiva elevação do tempo em
seu trabalho quotidiano, reduzindo suas oportunidades de formação continuada, realizações profissionais e convívio
social, tornando-se sujeitos propícios para desenvolver a Burnout. (BEZERRA et al, 2015, p.29).
 
A Síndrome de Burnout é uma consequência de prolongado estresse que ocorre no espaço profissional e compreende
exaustão emocional, distanciamento das relações pessoais e diminuição do sentimento de realização pessoal.
O processo da Burnout é individual. Seu surgimento é paulatino, cumulativo, com incremento progressivo em
severidade, não sendo percebido pelo indivíduo que, geralmente, se recusa a acreditar estar acontecendo algo de
errado com ele.
Atualmente, a definição mais aceita do Burnout é a fundamentada na perspectiva social-psicológica de Maslach,
Schaufeli e Leiter(2001), sendo esta constituída de três dimensões: Exaustão emocional, caracterizada por uma falta ou
carência de energia, entusiasmo e um sentimento de esgotamento de recursos; despersonalização, que se caracteriza
por tratar os clientes, colegas e a organização como objetos; e diminuição da realização pessoal no trabalho, tendência
do trabalhador a se autoavaliar de forma negativa. As pessoas se sentem infelizes com elas mesmas e insatisfeitas com
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seu desenvolvimento profissional.
Assim, a Síndrome é caracterizada pelo estresse crônico vivenciado por profissionais que lidam de forma intensa e
constante com as dificuldades e problemas diários, nas suas diversas situações de trabalho. Quando se efetiva e se
estabelece o estágio mais avançado do estresse, os sintomas são observados primeiramente pelos colegas de trabalho,
depois pelas pessoas atendidas pelo profissional e, em seu estágio mais avançado, pela própria pessoa quando então
decide buscar ajuda profissional especializado.
Maslach, Schaufeli e Leiter(2001) mostram que, nas várias definições de Burnout, encontram-se, no mínimo, cinco
elementos comuns:

1. A predominância de sintomas relacionados à exaustão mental e emocional, fadiga e depressão;
2. Ênfase nos sintomas comportamentais e mentais e não nos sintomas  físicos;
3. Os sintomas da Burnout são relacionados ao trabalho;
4. Os sintomas se manifestam em pessoas “normais” que não sofriam de distúrbios psicopatológicos antes do

surgimento da síndrome;
5. A diminuição da efetividade e desempenho no trabalho ocorre por causa de atitudes e comportamentos

negativos.
 
Cada pessoa expressa a síndrome de uma forma única, mas, de uma maneira geral, apresenta-se como um processo
gradual onde a pessoa começa a perder o significado e a fascinação pelo trabalho, dando lugar a sentimentos de
aborrecimento e falta de realização. As pessoas não começam um trabalho sentindo Burnout, ao contrário, as pessoas
esperam sentirem-se engajadas e satisfeitas com ele. (MASLACH; LEITER,1999, p.57).
 
Uma das características marcantes da Síndrome de Burnout é a dedicação exagerada do profissional no
desenvolvimento de suas atividades. Ele demonstra uma vontade de ser melhor em tudo o que faz, e quando esse bom
desempenho não é reconhecido pelos demais, a autoestima é transformada em sentimento de tristeza ou raiva
desenvolvendo atitudes negativas e conflitos com os colegas de trabalho e o público alvo de sua função.
 
3 O TRABALHO DOCENTE E A SINDROME DE BURNOUT
 
De acordo com Farber(1991), as manifestações da Burnout em professores apresentam-se tanto através de sintomas
individuais como os relacionados às suas habilidades profissionais, destacando, entretanto, que estas questões são de
difíceis generalizações e descrições universais.
Os professores que sofrem dessa Síndrome, geralmente, sentem-se estressados, com nível alto de cansaço físico e
emocional e apresentam total descontentamento com o seu desenvolvimento profissional, deixando também esse
comportamento influenciar em seu ambiente familiar e social.
 
A Síndrome de Burnout na educação é extremamente complexa e multifatorial, visto que o próprio ambiente de trabalho
não é apenas um local restrito à sala de aula, é também, resultado de um envolvimento diante de um contexto onde a
relação professora–aluno torna-se ampla, ultrapassando as barreiras da relação simplória de trabalho. Há também,
inserção de outros fatores, como políticas educacionais e fatores sócio–históricos (BEZERRA, 2015, p.35).
 
Na oficina realizada com os professores, após apresentação da síndrome e aplicação dos questionários ficou evidente a
falta de informação, e alguns identificaram determinados sintomas em sua vida profissional;
 
Agora percebo com clareza algumas características comigo, sempre estou cansada e desanimada principalmente na
outra escola que trabalho (PROFESSORA X, 2015).
 
Eu nunca tinha visto falar sobre essa Síndrome (PROFESSORA Y, 2015).
 
Às vezes me sinto cansada, desanimada e, em alguns momentos, até angustiada com a perspectiva de entrar em sala
de aula, enfrentar os alunos e fazer o que sempre soube fazer: educar (PROFESSORA Z, 2015).
 
Os depoimentos dos professores no decorrer das atividades realizadas, constatam os sintomas definidos por
Benevides- Pereira(2014, p.44) nos seus estudos que estão associados aos aspectos físicos, comportamentais,
psíquicos e defensivos relacionados a Burnout.
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• Físicos: Fadiga constante e progressiva, distúrbios do sono, dores musculares ou osteomusculares, cefaleias,
enxaquecas, perturbações gastrointestinais, imunodeficiência, transtornos cardiovasculares, distúrbios do
sistema respiratório, disfunções sexuais, alterações menstruais nas mulheres;

• Comportamentais: Negligência ou excesso de escrúpulos, irritabilidade, incremento da agressividade,
incapacidade para relaxar, dificuldade na aceitação de mudanças, perda de iniciativa, aumento no consumo de
substâncias, comportamento de alto risco, suicídio;

• Psíquicos: Falta de atenção e concentração, alterações de memória, identificação do pensamento, sentimento de
alienação, sentimento de solidão, impaciência, sentimento de insuficiência, baixa autoestima, labilidade
emocional, dificuldade de auto aceitação, astenia, desânimo, disporia, depressão, desconfiança, paranoia;

• Defensivos: Tendência ao isolamento, sentimento de onipotência, perda do interesse pelo trabalho (ou até pelo
lazer), absenteísmo, ironia, cinismo.

Além desses sintomas citados, quando o professor está descontente e desmotivado com o seu trabalho, ele não se
preocupa em pesquisar, planejar a sua aula, dar o seu melhor. Além disso, distancia-se dos alunos quando percebe que
a turma não está se desenvolvendo ou quando há vários problemas em sala de aula. Esses problemas não ocorrem
somente com os alunos, acontecem com a família dos alunos, a gestão da escola, com os colegas e no contexto
familiar.
Assim, o professor demonstra insatisfação com a escolha da profissão, pretendendo abandoná-la ou ingressar em outra
área de trabalho. Portanto, identificamos “Burnout”, quando o profissional reclama o tempo todo dos alunos, da gestão
escolar, da família, começa a faltar e não sente mais prazer em realizar inovações metodológicas em sala de aula. A ida
ao local de trabalho torna-se um suplício e as constantes violências no espaço escolar contribuem para o agravamento
dos sintomas da síndrome.
 
Os professores sofrem as consequências de estarem expostos a um aumento da tensão no exercício de seu trabalho,
cuja dificuldade aumentou, fundamentalmente pela fragmentação da atividade do professor e o aumento de
responsabilidades que lhe são exigidas, sem que, em muitas situações, tenham os meios e condições necessários para
responder adequadamente. (PEREIRA, 2014, p.189).
 
Diante disso, percebe-se que a importância da discussão e conhecimento sobre a síndrome, pois ainda existe
dificuldade por parte dos professores, para que conheçam os sintomas e possam analisar se são possíveis vítimas e
possam procurar a ajuda de especialistas antes que o quadro se agrave.
Moura(2000) atribui como as dez maiores fontes de esgotamento para docentes: a) desmotivação dos alunos; b)
comportamento indisciplinado dos alunos; c) falta de oportunidades de ascensão na carreira profissional; d) baixos
salários; e) más condições de trabalho (falta de equipamentos e instalações adequadas); f) turmas excessivamente
grandes; g) pressões de grupo e prazos; h) baixo reconhecimento e pouco prestígio social da profissão; i) conflitos com
colegas e superiores; j) rápidas mudanças nas exigências de adaptação dos currículos.
Como o seu trabalho não termina na escola, o professor sempre tem que buscar conhecimentos, pesquisando e
planejando suas aulas, corrigindo tarefas escolares, isso requer muito tempo podendo deixá-lo sobrecarregado e, por
conseguinte, comprometer a sua saúde mental e física.
Entretanto, para não desenvolver a Síndrome de Burnout, o professor deve ter uma rotina bem planejada, reservando
tempo para descansar a mente e o corpo, porque quando ele se dedica apenas ao trabalho acaba atingindo um nível
alto de estresse provocando sérias consequências para a saúde mental e do próprio corpo. O desgaste emocional pode
melhorar quando ele repousa, ou seja, quando, em suas atividades diárias, encontra tempo para descansar, e se distrair
com familiares e amigos. Além de no trabalho ter momentos para o estudo, estímulo para investir na formação
continuada e a valorização da sua profissão contribuirá para o seu bem-estar.
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
A Síndrome de Burnout é um fenômeno psicossocial, o qual, desde que identificadas suas etapas e consequências no
ser humano, pode vislumbrar ações que permitam prevenir, atenuar ou eliminar a sua incidência. Dessa forma, é
possível auxiliar o professor para que este possa prosseguir concretizando seu projeto de vida pessoal e profissional
com vistas à melhoria da qualidade de sua vida e de todos os envolvidos no sistema educacional.
Torna-se de fundamental importância destacar que a prevenção e a erradicação da Burnout em professores não é tarefa
solitária, mas deve contemplar uma ação conjunta entre professor, alunos, instituição de ensino e sociedade. É
importante considerar as características de trabalho do professor e as especificidades das instituições de ensino.
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Na pesquisa foi constatado que os professores não têm muita informação sobre o tema e os que sabem alguma coisa
relacionada à Burnout têm um conhecimento bastante superficial, demonstrando a necessidade de mais
esclarecimentos, mediante organização de cursos que possibilitem discussões sobre a temática e atividades que
permitam ao professor saber lidar com os sintomas da síndrome, em prol da sua saúde e, consequentemente, a
melhoria no processo de aprendizagem do aluno; é necessário, ainda, que seja disponibilizado tratamento profissional
adequado para atender aos professores que estão em um processo de adoecimento psíquico.
A escola é um espaço social que tem características próprias, diversificadas; por isso, o professor não é apenas
transmissor de conhecimento e sim um mediador do processo educacional que precisa adequar seu conhecimento e a
metodologia a um aluno plugado na tecnologia, nas redes sociais, e, além disso, conviver com um sistema educacional
precário para o avanço da qualidade do ensino.
Nesse contexto a profissão docente no sistema educacional brasileiro ainda é desgastante, e exige do profissional
competências e habilidades as quais, na maioria das vezes, estão atreladas às políticas públicas que inviabilizam o
trabalho do professor. A luta por uma educação de qualidade contribuirá para o reconhecimento e valorização do
professor, tanto na sua carreira como na sua saúde.
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