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Resumo:
O Burnout é uma síndrome que envolve três componentes: Exaustão Emocional, Despersonalização e
Baixa Realização Profissional e tem acometido milhares de profissionais em diferentes áreas nas
organizações todos os anos no Brasil e no mundo. A presente pesquisa tem como objetivo investigar a
relação dos aspectos pessoais, sociais, institucionais e emocionais com a incidência da síndrome de
Burnout em docentes de instituições de ensino superior da cidade de Mossoró, RN. Optou-se pela
pesquisa descritiva, de cunho quantitativo, que utilizou-se da estatística descritiva e inferencial,
adotando-se como técnica estatística a análise de correlação de Pearson. A amostra contou com a
participação de 103 docentes de três instituições de ensino superior da cidade de Mossoró. Os
resultados mostraram que, dentre os docentes investigados, 43,7% apresentaram altos índices de
exaustão emocional, 22,3% manifestaram altos índices de despersonalização e 53,4% apontaram altos
índices de baixa realização profissional, revelando, de modo geral, que 41% dos respondentes
possuem uma forte tendência para desenvolver a síndrome. Com relação ao correlações, dentre os
aspectos analisados, todos os aspectos analisados evidenciaram variáveis que mostraram-se correlação
significativa. Contudo, os aspectos instituições merecem destaque, pois retratou o maior número de
variáveis que demonstraram haver associação com a Síndrome, dentre elas tem-se: número de alunos
de turmas, horas de trabalho em casa, espaço físico, trabalha em outra instituição e instituição
contribui com o método de ensino.
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Syndrome burnout in teaching: a study higher education institutions
Abstract
Burnout is a syndrome that involves three components: emotional exhaustion, depersonalization and
low realization Professional and has affected thousands of professionals in different areas in
organizations every year in Brazil and worldwide. This research aims to investigate the relationship of
personal, social, institutional and emotional aspects with the incidence of burnout in teachers of higher
educational institutions of the city of Mossoró, RN. We opted for the descriptive study of quantitative

nature, which we used descriptive and inferential statistics, adopting as statistical technique Pearson
correlation analysis. The sample included the participation of 103 teachers of three higher education
institutions in the city of Mossoro. The results showed that, among the teachers surveyed, 43.7% had
high levels of emotional exhaustion, 22.3% expressed high levels of depersonalization and 53.4%
showed high rates of low professional accomplishment, revealing, in general, that 41% of respondents
have a strong tendency to develop the syndrome. Regarding the correlations among the analyzed
aspects, all aspects analyzed showed variables that showed a significant correlation. However, aspects
institutions are noteworthy because portrayed the largest number of variables that showed an
association with the syndrome, among them we have: the number of students in classes, working hours
at home, physical space, working at another institution and institution it contributes to the teaching
method.
Key-words: Burnout syndrome, Teaching, Health.

1 Introdução
Devido às mudanças acontecidas no mundo moderno e globalizado, iniciado nos anos de
1990, o perfil do trabalho e dos trabalhadores modificou-se para adaptar-se às inovações
tecnológicas com os novos modelos gerenciais de qualidade estabelecidos. Intensificou-se
também a construção de uma nova concepção de trabalho, resultado do aumento do ritmo, da
complexidade das tarefas e das responsabilidades exigidas, reduzindo, portanto, o número de
empregos e ampliando, como consequência, o trabalho informal, trazendo assim mudanças
nas formas de trabalho e dos determinantes do processo saúde-doença (ANDRADE;
CARDOSO, 2012).
Fatores como esses têm trazido como consequência aos indivíduos diversos problemas de
saúde, dentre eles a síndrome de Burnout, que nas últimas décadas tem atraído a atenção de
pesquisadores, profissionais e do público em geral em todo o mundo (SCHAUFELI; LEITER;
MASLACH, 2009).
A investigação sobre o fenômeno de Burnout, segundo Maele e Houtte (2015), tem suas
raízes em profissões de serviços humanos, tais como enfermagem, serviço social e de ensino.
Tais atividades se caracterizam por níveis elevados de envolvimento nas relações
interpessoais, com grande carga de responsabilidade social (COTRIN; WAGNER, 2012).
Em vistas disso, a docência e em especial à docência de ensino superior, é considerada um
ramo de atividade bastante suscetível à obtenção de doenças do trabalho. Além das pressões
do trabalho em si, outros aspectos, tais como os aspectos pessoais, sociais, profissionais e
emocionais podem contribuir para a prevalência da SB (CARNEIRO, 2010; CAMPOS, 2008;
TIRONI et al., 2010).
Esta pesquisa tem como objetivo investigar a relação dos aspectos pessoais, sociais,
institucionais e emocionais com a incidência da síndrome de Burnout em docentes de
instituições de ensino superior da cidade de Mossoró, RN. O interesse por esse estudo se dá
por duas razões: primeiro, os efeitos negativos do Burnout em professores podem acarretar
problemas envolvendo, dentre outras, rotatividade, absenteísmo, redução na produtividade e
na qualidade do serviço prestado (CORDES; DOUGHERTY, 1993); e segundo, a
compreensão do tema pode levar as organizações a adotar práticas que venham a reduzir os
efeitos nocivos da síndrome no ambiente de trabalho.

2 Considerações acerca do burnout
A Síndrome de Burnout (SB) é considerada por Lima da Silva, Dias e Teixeira (2012) como
um dos grandes problemas psicossociais da atualidade, resultado do capitalismo, em que a
lógica que emerge os meios de produção e do consumo encontram-se desenfreados. Para eles,
o profissional da era atual tem usufruído cada vez menos de momentos de lazer e bem-estar
fora do ambiente de trabalho com familiares e amigos em detrimento do ritmo de trabalho
desconforme com os seus reais limites. Como consequência disso, aumenta-se o estresse e o
indivíduo chega ao nível crítico de esgotamento.
O
desenvolvimento
do
termo
Burnout
como
fenômeno
psicológico
começou a surgir a partir da década de 1970 nos Estados Unidos, especialmente
entre os indivíduos que possuem contato estreitos com pessoas (MASLACH, 2003).
Droogenbroeck, Spruyt e Vanroelen (2014) descrevem esse fenômeno como um constructo
multidimensional, que é muitas vezes considerado o estágio final de uma cadeia de reações ao
estresse ocupacional crônico. Maslach e Goldberg (1998) o definem como sendo um tipo de
reação prolongada a estressores emocionais e interpessoais crônicos no ambiente de trabalho.
Para os mesmos autores, envolve uma experiência de estresse, resultado da complexidade das
relações sociais a que os indivíduos estão sujeitos.
Codo e Vasques-Menezes (2000), baseados nos estudos de Maslach e Jackson (1984),
entendem a síndrome de Burnout como um conceito multidimensional que envolve três
componentes: Exaustão emocional, Despersonalização e Falta de envolvimento pessoal no
trabalho. Exaustão Emocional refere-se às circunstâncias em que os profissionais são
limitados em seus níveis afetivos, por perceberem que estão esgotados os recursos emocionais
e suas energias, resultado dos problemas vivenciados no dia a dia das organizações. Enquanto
que a Despersonalização é uma tendência de despertar sentimentos e comportamentos
negativos aos destinatários do serviço prestado pelos profissionais, mostrando um
endurecimento nas relações afetivas entre trabalhador e cliente. Falta de envolvimento pessoal
no trabalho diz respeito à disposição para uma queda de rendimento no trabalho, afetando a
habilidade, o atendimento e a interação com os usuários e com a organização.
2.1 A síndrome de burnout em professores
O Burnout entre professores tem sido abordado como um grave problema entre as instituições
de ensino em todo o mundo, e compreender as consequências que esse fenômeno pode
provocar torna-se imprescindível, uma vez que ele pode repercutir na motivação, na
satisfação, saúde e longevidade no trabalho desses profissionais (PIETARINEN et al, 2013).
No Brasil, apesar dos avanços teóricos sobre as relações entre trabalho e saúde dos
professores, a literatura científica ainda é muito carente, principalmente quando diz respeito
aos docentes universitários (ANDRADE; CARDOSO, 2012).
A literatura tem sugerido que o Burnout pode levar a uma variedade de impactos negativos
tanto para os profissionais vítimas da síndrome quanto para as organizações que os mantêm
(AWA; PLAUMANN; WALTER, 2010). Quando se trata de docentes, aqueles que possuem
níveis elevados de Burnout tendem a ter relações menos amistosas com os seus alunos, a
serem menos tolerantes a interrupções no momento da aula, e são mais susceptíveis a
desenvolver problemas de saúde e serem menos satisfeitos com seu trabalho (FERNET et al.,
2012; HAKANEN; BAKKER; SCHAUFELI, 2006). Foley e Murphy (2015) evidenciam que

os resultados do Burnout afetam não apenas os docentes, mas atinge alunos e a instituição
como um todo.
Para Reinhold (2002), o Burnout não ocorre de repente; ele se inicia com pequenos sinais de
alerta que, quando não são percebidos, tendem a levar o docente a uma sensação de angústia
ao saber que precisa ir à instituição para realizar seu trabalho. Com o tempo, esses
profissionais podem estar acometidos de uma série de sintomas como a alienação,
desumanização, apatia, insônia, gastrite, alterações menstruais, alergias, cefaleia, palpitações,
hipertensão arterial, uso abusivos de medicamentos e álcool (ANDRADE; CARDOSO,
2012).
Uma vez que instaurado o mal-estar, os docentes podem apresentar as seguintes
consequências como resultado do Burnout, de acordo com os estudos de Esteve (1999, p. 78):
a) sentimentos de desarmonia e insatisfação advindos dos problemas da prática da docência,
que soam como contraditórios à imagem ideal do trabalho que os profissionais da educação
gostariam de realizar; b) pedidos de transferência como forma de fugir de situações
conflitantes; c) desejo manifesto de abandonar a docência; d) absenteísmo trabalhista como
mecanismo para cortar a tensão acumulada; e) esgotamento e cansaço físico permanente.
2.2 Antecedentes da síndrome de burnout
Carneiro (2010) faz uma divisão desses fatores em cinco aspectos: aspectos pessoais, aspectos
sociais, natureza da função, natureza institucional e natureza emocional. Para Koch et al.
(2009), a SB, especificamente em docentes, está fortemente associada a dois principais
fatores: organizacional e pessoal. Esses autores ainda ressaltam que é dentro do aspecto
pessoal que se pode desenvolver as principais proteções ao estresse.
Os aspectos pessoais envolvem as características de personalidade, tais como resistência ao
estresse, grau de autoestima e de autoconfiança, grau de expectativa depositada pelo indivíduo
na profissão, grau de controle e passividade do indivíduo (WORLD HEALTH
ORGANIZATION (WHO), 1998). Tironi et al. (2009) complementam que essas
características pessoais, de uma forma geral, envolvem a idade, o nível de escolaridade e o
estado civil.
Por sua vez, os aspectos sociais dizem respeito à falta de apoio social e familiar; atenção para
valores e normas culturais, dentre outros (WHO, 1998). Na mesma linha de pensamento,
Tironi et al. (2009) afirmam que essas características sociais envolvem todo o suporte familiar
e cultural.
Em relação aos fatores institucionais, a WHO (1998) destaca que esses fatores também podem
ser chamados de aspectos organizacionais e/ou funcionais. Neste sentido, os fatores
organizacionais envolvem normas excessivas e rígidas, falta de autonomia, alterações
frequentes das normas, desconfiança entre os componentes da equipe, comunicação não
eficaz, falta de reconhecimento, problemas relacionados a condições na estrutura física do
ambiente laboral, excesso de funções designadas ao indivíduo, dentre outros. Tironi et al.
(2009) explicam que esse aspecto diz respeito as características organizacionais tais como
ambiente físico, políticas e normas, comunicação organizacional, dentre outros.
Em relação aos aspectos emocionais, Carneiro (2010) explicita que esses se relacionam com
fatores de caráter psicológico. A autora delimita que esses aspectos podem inferir na
realização no trabalho, no reconhecimento, autonomia, sentimento de estresse, angustia e
nervosismo, e no anseio de mudança de profissão.

3 Procedimentos metodológicos
Para este trabalho, optou-se pela pesquisa descritiva, de cunho quantitativo, no qual utilizouse a estatística descritiva e inferencial, usando-se a geração de variáveis por construtos da SB.
A partir dos construtos gerados, procedeu-se a análise de correlação de Pearson, a fim de
atingir o objetivo da pesquisa. O critério de seleção da amostra foi escolher docentes que
ministrassem disciplinas nos cursos de Administração, Direito e Contabilidade em três
instituições de ensino superior da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte.
A amostra da pesquisa foi probabilística e seu tamanho foi calculado por meio da fórmula
sugerida por Barbetta (2004). Neste caso, utilizando a fórmula de primeira aproximação da
amostra, seria necessária a aplicação de uma quantidade mínima de 100 questionários. E para
fins dessa pesquisa obteve-se um total de 103 respondentes.
Utilizou-se o Questionário Sócio-Funcional (QSF), elaborado por Carneiro (2010) e adaptado
pelos autores, a fim de melhor atender ao propósito dessa pesquisa. As assertivas visam
identificar dimensões como aspectos pessoais, sociais, institucionais e emocionais dos
docentes universitários. O questionário foi moldado à realidade local e contém 37 questões
objetivas e subjetivas, das quais 6 referem-se aos aspectos pessoais, 8 aos aspectos sociais, 17
aos aspectos institucionais e 6 questões de natureza emocional.
Para possibilitar a análise correlacional, adotou-se o questionário MBI-ED (Maslach Burnout
Inventory “Educators Survey-Es”), validado no Brasil pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa
Sobre Burnout (NEPASB), da Universidade de Maringá. Ele visa avaliar o indivíduo em seu
ambiente laboral, levando-se em conta três dimensões: exaustão emocional (9 itens);
despersonalização (5 itens); e a baixa realização pessoal do trabalho (8 itens). As respostas
foram ilustradas através de uma escala de frequência do tipo Likert, variando de 0 a 6, no qual
o 0 indica nunca e 6 indica todos os dias.
Com relação a validação dos MBI-ED tem-se que o instrumento possui o seguintes alfas de
Cronbach dentre as dimensões: Exaustação Emocional (0,88); Baixa Realização Profissional
(0,82); Despersonalização (0,58).
Estabeleceu-se que altos números de exaustão emocional e despersonalização e baixos
resultados de realização profissional, indicam que o indivíduo é portador da SB (CARNEIRO,
2010). A Quadro 1 indica os escores que determinam o que se estabeleceu como nível alto,
moderado e baixo com relação às três dimensões.
Dimensões
Exaustão Emocional
Despersonalização
Baixa Realização Profissional

Nível alto
Nível Moderado
≥ 27
19 – 26
≥ 10
6–9
0 – 33
34 – 39
Quadro 1: Dimensões e níveis do SB.

Nível baixo
< 19
<6
≥ 40

Sobre a coleta de dados, ocorrida no semestre 2015.2, tem-se que os questionários foram
aplicados na modalidade presencial, no qual os docentes foram abordados em intervalos de
aula ou em suas salas nos departamentos da instituição. Destacou-se que não era preciso
colocar a identificação pessoal (nome) nos questionários, efetivando e garantindo o sigilo da
pesquisa.
Com relação à análise dos dados, após o recolhimento de todos os questionários, codificaramse todas as questões e tabulou-as no Excel. O segundo passo foi o processamento dos dados
no pacote estatístico Statistical Package for Social Sciences – SPSS versão 18.0. Diante disso,

no próximo capítulo serão apresentados todos os resultados obtidos e as interpretações dos
mesmos.
4 Análise e discussão dos resultados
Dos 103 docentes participantes da pesquisa, a maioria é do sexo masculino (52,9%). A média
de idade dos pesquisados é de 35 anos. 49% possuem filhos, 78,8% residem na cidade onde
trabalham e 13,5% trabalham em mais de uma instituição. A maioria possui mestrado como
nível de qualificação máxima (62,5%) e tem mais de 5 anos de tempo de serviço na
instituição; 45,2% considera o salário como sendo bom e 33,7% alegaram que a organização
em que trabalham investe pouco em sua qualidade de vida; 55,8% acham o espaço físico de
trabalho bom para o desenvolvimento de suas atividades e 53,8% caracterizaram seu
relacionamento com os alunos como bom.
Sobre a interferência da jornada de trabalho na vida pessoal, 63,5% dos respondentes
acreditam que há influência; 51,0% deles sentem que seu trabalho é reconhecido; 85,6%
afirmam ter autonomia no trabalho; 43,3% alegam eventualmente estar estressados,
angustiados e ansiosos em seu ambiente de trabalho e 39,4% declararam sentir-se insatisfeitos
com alguns fatores, como por exemplo: sobrecarga de disciplinas, falta de reconhecimento e
apoio da universidade, tempo perdido com atividades burocráticas e falta de boa estrutura
física. Quando questionados sobre se eles pudessem recomeçar sua carreira, mudariam de
profissão, 16,3% responderam que sim. A pesquisa revelou que 8,7% dos investigados
utilizam algum tipo de medicamento de uso contínuo.
4.1 Grau de indicidência de burnout
Segundo Carneiro (2010), o desenvolvimento do Burnout perpassa primeiramente pela
dimensão de exaustão emocional, seguido da dimensão despersonalização e por último da
baixa realização profissional. O diagnóstico de Burnout se dá através dos altos escores na
exaustão emocional e despersonalização e baixo escore na dimensão realização profissional.
Os resultados mostraram que, dentre os docentes investigados, 43,7% apresentaram altos
índices de exaustão emocional, 22,3% manifestaram altos índices de despersonalização e
53,4% apontaram altos índices de baixa realização profissional. Codo e Vasques-Menezes
(2000) afirmam que altas escores nas dimensões podem ocasionar uma queda de rendimento
no trabalho, afetando a habilidade, o atendimento e a interação dos profissionais investigados
com os alunos e com a organização.
A partir da análise da média das três dimensões acarretadoras do Burnout, pode-se afirmar
que 41,0% dos investigados possuem uma forte tendência para desenvolver a síndrome, o que
é número bastante expressivo considerando-se o tamanho da amostra. Esse número representa
um grave problema para as instituições de ensino, pois pode repercutir na motivação, na
satisfação, saúde e longevidade no trabalho dos professores (PIETARINEN et al., 2013), além
de que pode afetar não apenas docentes, mas alunos e a organização como um todo (FOLEY;
MURPHY, 2015).
Em um estudo realizado por Carlotto (2011) com 882 docentes de escolas públicas e privadas
em Porto Alegre, foram obtidos resultados menos alarmantes, tendo em vista que no estudo os
resultados evidenciaram apenas 5,6% de professores com alto nível de exaustão emocional,
0,7% em despersonalização e 28,9% com baixa realização profissional.

4.2 Correlação entre os antecessores e a prevalência de burnout
Na sequência, analisou-se a correlação entre cada uma das variáveis (aspectos pessoais,
sociais, institucionais e emocionais) e as três dimensões da Síndrome de Burnout coletadas
nessa pesquisa. Para tanto, calculou-se o coeficiente de Pearson (r). Para efeito dessa análise
foram considerados apenas os r que obtiveram um índice de confiança maior do que 90%, que
equivale ao p≤ 0,10, e de 95%, que equivale ao p≤0,05.
O Quadro 2 a seguir apresentou os seguintes resultados:
Aspectos

Pessoais

Sociais

Institucionais

Variáveis

Exaustão
Emocional

Baixa
realização
profissional

Despersonalização

Idade

-0,202

0,181

-0,266*

Reside c/ cônjuge e/ou filho(s)

0,379

0,313

-0,543**

Anos de serviço
Participação na renda
Número de alunos
Número de turmas
Trabalha em outra instituição
Horas de trabalho em casa
Inst. Contribui com o método de
Ensino
Espaço físico

0,220*
-0,538**
-0,237*
0,139
-0,524**
0,348**
0,924

-0,218*
-0,365**
0,113
-0,160
0,239*
-0,410**
-0,256*

0,334**
0,269**
-0,156
0,317**
-0,292**
0,306**
0,163

0,399**

-0,257*

0,226*

Possui autonomia
-0,450**
0,338**
-0,059
*Correlação significativa, com um nível de significância de 0,01
**Correlação significativa, com um nível de significância de 0,05
Quadro 2 - Correlação entre os aspectos e suas respectivas variáveis e as dimensões da SB dos docentes.

Emocionais

No que tange aos aspectos "pessoais" dos docentes analisados, os coeficientes de Pearson
apontaram que a variável "idade" apresentou correlação negativa significativa (r = -0,266)
apenas com a dimensão "despersonalização". Pode-se deduzir que quanto maior a idade,
menor seria a despersonalização. De acordo com Carlotto (2011) quanto mais jovem, maior é
o sentimento de distanciamento das pessoas com as quais o professor tem que se relacionar
em seu trabalho. Dessa forma, um professor que possui uma idade mais elevada pode estar
mais preparado e maduro para conduzir a atividade docente e sensível aos relacionamentos
com alunos, colegas e com a organização em geral.
Quanto aos aspectos “sociais”, a variável “reside com cônjuge e/ou filhos” mostrou correlação
negativa significativa com a dimensão “despersonalização” (r = -0,543). Esse número indica
que o fato de o docente residir com seu cônjuge e/ou filhos diminuiria as chances de ele
desenvolver despersonalização. Para Carlotto (2011), a vida familiar pode gerar experiências
positivas para lidar com diferentes pessoas e problemas, proporcionando aos indivíduos mais
paciência e equilíbrio para lidar com adversidades. Isso pode explicar o porquê de esses
professores tenderem a ter relações mais amistosas no ambiente organizacional.
A variável "anos de serviço" correlacionou-se com todas as dimensões da SB. Para a
dimensão exaustão emocional, obteve-se uma correlação positiva (r =0,220), no qual tem-se
que quantos mais anos de serviços na instituição o docente possui, maior seria a tendência a
desenvolver exaustação emocional. A dimensão despersonalização também apresentou
correlação positiva (r = 0,334), ou seja, quanto mais anos de serviço o docente possui,

maiores seriam as chances de desenvolver despersonalização. Já na dimensão baixa realização
profissional, a correlação se deu negativamente (r = -0,218), significando que quanto maior o
tempo de serviço, menor seria a propensão de os professores investigados terem baixa
realização profissional
Esses resultados corroboram com os estudos de Willliams e Dikes (2015) que afirmam que,
conforme aumenta o tempo de trabalho em uma organização, os problemas físicos e mentais
acompanham o indivíduo em sua jornada. Esse fator contribui para o entendimento de haver
tendências ao alto desgaste emocional e alta despersonalização dos docentes quanto ao tempo
de serviço desempenhado. Entretanto, quando um profissional sente que o seu trabalho vem
destacando-se ao longo do tempo, resultando em sua permanência na organização durante
anos, em tempos em que a rotatividade de pessoal em meio à crise econômica que cerca o país
é uma realidade cada vez mais presente, esse professor poderia estar mais realizado por ver
que a instituição acredita em seu trabalho.
A variável "participação na renda" apresentou correlações negativas com as dimensões
“exaustão emocional” (r = -0,538) e "baixa realização profissional” (r = -0,365), e positiva
com “despersonalização” (r = 0,269). Isso significa que quanto mais o docente participa na
renda familiar, menores seriam as chances de desenvolver exaustão emocional e baixa
realização profissional, entretanto, maiores seriam as chances de desenvolver
despersonalização. Pode-se supor que, mesmo que a ajuda financeira em casa possa trazer
benefícios, como uma boa saúde emocional e a sensação de sentir-se útil e agregar valor como
membro da família, nem sempre essa disposição vai surgir de maneira espontânea, podendo
levar a conflitos e estresses no ambiente familiar, que, por sua vez, podem causar problemas
até nos relacionamentos desse profissional com alunos e colegas da instituição em que ensina.
Em relação aos aspectos “institucionais”, a variável “número de alunos” mostrou correlação
negativa significativa com a dimensão “exaustão emocional” (r = -0,237). O que significa
dizer que quanto maior o número de alunos, menores seriam as chances de o indivíduo
desenvolver exaustão emocional. Esse achado entra em conflito com a literatura acerca do
tema, no qual Carlotto (2010) aborda que quanto mais elevada a carga horária, a quantidade
de alunos e o tempo de docência, maior é o sentimento de desgaste emocional.
Pode-se colocar como reflexão relacionada ao resultado em questão a suposição de que o
professor poderia ter adquirido no exercício profissional uma estrutura para lidar com um
grande número de alunos, já que essa prática de aumentar o número de alunos em sala de aula
vem se instalando nos últimos 20 anos e os novos professores já passaram a exercer a
docência neste formato. Uma outra possibilidade poderia ser o fato de que os bons alunos
equilibrariam o ambiente de sala de aula trazendo satisfação para o professores.
Com base na variável “número de turmas”, essa mostrou-se correlacionada significativamente
com a dimensão “despersonalização”, com isso tem-se que quanto maior o número de turmas,
maiores seriam as chances de o docente desenvolver despersonalização. Esse resultado
corrobora com as pesquisas de Lopes e Pontes (2009), mostrando que esses profissionais
tendem a tratar colegas e alunos de forma fria e impessoal.
A variável “trabalha em outra instituição” também apresentou números relevantes,
apresentando correlação com a dimensão “exaustão emocional” (r =-0,524), “baixa realização
profissional” (r = 0,239) e “despersonalização” (r = -0,292). Esses números indicam que o
docente que trabalha em mais de uma instituição possui menores chances de desenvolver
exaustão emocional e despersonalização e maiores chances de ter baixa realização
profissional.

Uma das variáveis que pode levar um profissional a buscar uma outra organização para
trabalhar é a remuneração recebida por sua instituição, que não supre suas necessidades
básicas do dia-a-dia. O fato de não ser bem reconhecido materialmente pode causar um
sentimento de baixa realização profissional nesse indivíduo. Essa insatisfação gerada, seja
pelo fator financeiro ou outro motivo, quando suprida em outra instituição que o docente
passa a trabalhar pode amenizar os possíveis desgastes emocionais e problemas no tratamento
a alunos e colegas que esse profissional possa ter desenvolvido no ambiente de trabalho. Isso
pode explicar os resultados obtidos nas correlações entre trabalhar em outra instituição com as
dimensões da SB apresentadas.
No que se refere a variável “horas de trabalho em casa”, pôde-se visualizar que essa variável
apresentou correlação com todas as dimensões da SB, “exaustão emocional”, “baixa
realização profissional” e “despersonalização”, (r = 0,348; r = 0,225; e r = -0, 303
respectivamente). Significa dizer que, quanto mais horas o indivíduo trabalha em casa,
maiores seriam as chances de ter exaustão emocional e despersonalização, e menores as
chances de ter baixa realização profissional. Esses números podem ser explicados devido ao
acúmulo de cansaço e estresse somados ao tempo de trabalho na organização com o do lar,
desencadeando assim maiores níveis de desgaste emocional, que poderão repercutir também
na maneira como esses profissionais irão tratar seus familiares, alunos, chefes e colegas, como
também influenciará na sua realização profissional.
Sobre a variável “Inst. contribui com o método de ensino”, esta apresenta correlação negativa
significativa com a dimensão “baixa realização profissional” (r = -0,256). Ou seja, se a
instituição contribuir com os métodos de ensino, menor serão as chances do docente
desenvolver baixa realização profissional.
A última variável referente ao aspecto “institucional” que apresentou correlação foi “espaço
físico”, relacionando-se com a dimensão “exaustão emocional” (r = 0,399); “baixa realização
profissional” (r = -0,257); e “despersonalização” (r = 0,226). Esses achados nos permitem
deduzir que, quanto mais uma organização investe no espaço físico, maiores seriam as
chances de os professores desenvolver exaustão emocional e despersonalização, e menor as
chances de desenvolver baixa realização profissional. Uma pesquisa realizada por Sá,
Martins-Silva e Funchal (2014) com 52 enfermeiros de um hospital público na região sudeste
apresentou resultado divergente no que tange à dimensão “exaustão emocional”, em que os
resultados demonstram que, quanto menor a satisfação em relação ao espaço físico, mais
propensos estariam esses profissionais a desenvolver Exaustão Emocional.
À primeira vista parece um resultado contraditório o fato de aumentar a Exaustão Emocional
em um espaço físico adequado. Porém, uma análise mais apurada permite supor que esse
desgaste pode haver no professor, talvez porque ele se sinta mais cobrado e com mais
responsabilidade em atender as expectativas, pelo fato de que lhe é dado todas as condições
físicas favoráveis. Ou seja, não existem mais empecilhos para não dar o máximo de si.
Quando um profissional tem todas as condições materiais para trabalhar, cresce também a
expectativa com relação a ele e, consequentemente, maior é a cobrança sobre ele e sobre si
próprio. Em aumentando-se o desgaste emocional, cresce também a tendência de esses
docentes tratarem os usuários e colegas de maneira menos amistosa.
No que diz respeito aos aspectos "emocionais" dos docentes pesquisados, os coeficientes de
Pearson mensurados apontam que a variável "possui autonomia", é correlacionada com a
dimensão “exaustão emocional” e “baixa realização profissional” (r = -0,450, r = 0,338
respectivamente). Desta forma, as evidências estatísticas apontaram que os docentes que
possuem autonomia tem menores chances de se sentirem com exaustão emocional e maiores
chances de sentir baixar realização profissional. Esse último aspecto difere dos resultados

apresentados em uma pesquisa feita por Lorenz e Guirardello (2014) com 287 enfermeiros de
unidades básicas de saúde públicas de um município brasileiro, na qual inferiu que, quanto
menor a percepção de autonomia mais, menos frequente seria a realização pessoal.
Os resultados encontrados para essa variável podem ser justificados pelo seguinte
pensamento: ter autonomia denota possuir liberdade, o que aumenta para um indivíduo sua
responsabilidade e capacidade de assumir os resultados de seus atos. Em instituições de
ensino superior privadas, por exemplo, essa autonomia se dá muitas vezes de forma relativa,
pois o professor é avaliado pelo chefe e pelo aluno, agora denominado “cliente". Caso não
seja bem avaliado, esse docente pode chegar a perder o emprego. Esse fator pode gerar
pressões no ambiente de trabalho que conduzirão esses profissionais a se sentir menos
realizados profissionalmente. Dejours (1999) salienta que é importante atentar-se a todas as
circunstâncias onde o trabalho do professor é exercido na atualidade.
5 Considerações finais
Essa pesquisa teve como objetivo investigar a relação dos aspectos pessoais, sociais,
institucionais e emocionais com a incidência da síndrome de Burnout em docentes de
instituições do ensino superior da cidade de Mossoró, RN. De uma forma geral, pôde-se
afirmar que um número significativo de docentes investigados possuem tendência para
desenvolver Burnout. Em síntese, considerando-se cada dimensão isoladamente, tem-se que,
com relação à exaustão emocional, algumas variáveis apresentaram correlação significativa, a
um índice de significância igual ou maior que 90% foram “tempo de serviço na instituição”,
“participação na renda familiar”, “número de alunos que ensina”, “trabalha em outra
instituição”, “horas de trabalho em casa”, “espaço físico” e “possui autonomia”.
Com relação à despersonalização, as variáveis que apresentaram um nível de significância
considerável, foram “tempo de serviço na instituição”, “participação na renda familiar”,
“trabalha em outra instituição”, “horas de trabalho em casa”, “a instituição contribui com os
métodos de ensino”, “espaço físico” e “possui autonomia”.
Já no que concerne à dimensão baixa realização profissional, as variáveis significativas, foram
“idade”, “reside com o cônjuge e/ou filho (s)”, “tempo de serviço na instituição”,
“participação na renda familiar”, “número de turmas”, “trabalha em outra instituição”, “horas
de trabalho em casa” e “espaço físico”.
Tais resultados só evidenciam que a síndrome não envolve apenas fatores laborais,
perpassando por características do ambiente externo, como também características intrínsecas
ao indivíduo. Dessa forma, a pesquisa permitiu constatar que a síndrome de burnout poderá
ser multicausal, relacionando-se com variáveis pessoais, sociais, institucionais e emocionais.
Sabendo-se de tais resultados, as organizações de ensino superior poderão agir ativamente em
certos determinantes indicados como os principais responsáveis pelo desenvolvimento da
síndrome de burnout.
Embora o trabalho traga contribuições, a presente pesquisa teve algumas limitações, que
merecem destaque como o fato de a pesquisa ter sido conduzida apenas com os docentes do
curso de Administração, Contabilidade e Direito, não se estendendo aos demais cursos das
instituições. Além disso, características como traços de personalidade dos indivíduos não
foram abordadas, sendo essas variáveis que podem interferir ativamente no processo de
Burnout. Porém, nenhuma dessas restrições mencionadas desmerece o valor dessa pesquisa.
Diante das limitações apresentadas, sugere-se que trabalhos futuros sejam realizados.
Levando-se em conta que o programa SPSS foi um dos mais adequados para atingir o

objetivo da pesquisa, recomenda-se que outras análises estatísticas sejam feitas, fazendo-se o
uso deste pacote de dados, como é o caso da análise de regressão. Novas pesquisas poderão
abranger outros cursos e um maior número de professores dessas instituições, a fim de obterse um resultado mais expressivo dos dados.
Recomenda-se ainda que novos estudos sejam efetivados de forma que ampliem a leitura e o
entendimento sobre a SB nos docentes e nas demais categorias de profissionais. É oportuno
também que sejam realizados estudos fazendo-se comparativos entre diferentes grupos
ocupacionais.
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