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SÍNDROME DE BURNOUT E O TRABALHO DOCENTE 

RESUMO 

A baixa-estima docente tem se caracterizados como um dos principais males do 

profissional docente. Apesar da dedicação dos professores com relação ao seu 

trabalho, eles são, constantemente, desestimulados, proporcionando o aparecimento 

da Síndrome de Burnout. A intenção é a de caracterizar o perfil dos profissionais que 

são acometidos com a Sindrome de Burnout e elencar quais são as principais 

causas que levam o docente a se afastarem ou abandonarem suas funções. 

INTRODUÇÃO 

A Síndrome de Burnout vem se tornando cada vez mais presente entre os 

profissionais de educação, fazendo com que estes, se afastem de seus cargos. 

(CARLOTTO, 2002). 

Com as consequências desta Síndrome, professores e demais profissionais da área 

de educação, abandonam seus cargos por não conseguirem mais serem 

responsáveis e ou por não terem mais ânimo para atuarem em suas profissões, já 

que os sintomas da Síndrome são: exaustão emocional, de personalização e falta de 

envolvimento pessoal no trabalho. (MASLACK e JACKSON, 1981 apud 

CARLOTTO). 

Por consequência da Síndrome, buscaremos descrever o perfil dos profissionais da 

área da educação que se afastam ou abandonam as suas funções, e por esse 

motivo apresentaremos esses aspectos para que possamos reconhecer estes 

profissionais e que os mesmos se auto- identifiquem.  

Portanto, partiremos da visão social-psicológica de MASLACH e colaboradores para 

explicar o que é a Síndrome de Burnout e quais as suas causas e como superá-las.  

 

OBJETIVOS 

Mostrar porque a Síndrome de Burnout leva profissionais da área da educação ao 

afastamento e abandono de suas funções, investigando quais são as principais 

causas que levam os professores a se afastarem ou abandonarem suas funções, 

bem como apresentar o perfil dos professores que tem mais chances de desenvolver 

a Síndrome de Burnout. 



METODOLOGIA 

Este projeto de pesquisa será pautado na pesquisa bibliográfica, que é a busca de 

informações e seleção de documentos que se relacionam com o problema de 

pesquisa (livros, verbetes de enciclopédias, artigos de revistas, trabalhos de 

congressos, teses, etc.) e o respectivo fichamento das referências para que sejam 

posteriormente utilizados. 

DESENVOLVIMENTO 

Primeiramente será realizada a seleção de textos referentes a temática 

estabelecida. 

Posteriormente, será feita uma análise crítica dos textos escolhidos a fim de 

proporcionar o aprofundamento teórico e, consequentemente, possibilitar a 

elaboração de considerações efetivas a fim de contribuir com os estudos referentes 

a Síndrome de Burnout. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A Síndrome de Burnout, segundo CARLOTTO (2002), acomete profissionais 

envolvidos a qualquer tipo de relação tendo atenção direta, contínua e altamente 

emocional, pois é um tipo de estresse emocional que geralmente envolve os 

profissionais de serviços, tratamento e educação (MASLACH e LEITER, 1999 apud 

CARLOTTO, 2002). 

A definição mais aceita atualmente é a de Maslach (1981; 1986 apud CARLOTTO, 

2002) e colaboradores que partem de uma visão social psicológica apresentando 

três dimensões sendo elas: exaustão emocional, despersonalização e baixa 

realização pessoal no trabalho. 

Segundo Rudow (1999 apud CARLOTTO, 2002) a evolução e o processo do 

Burnout é algo individual e pode levar anos, sendo o seu aparecimento 

gradativamente cumulativo, com incremento progressivo em seriedade. Para França 

(1987 apud CARLOTTO, 2002) o indivíduo se recusa a entender que algo errado 

está acontecendo consigo mesmo.  

Segundo Carlotto (2002) as causas do Burnout é a combinação de fatores 

individuais, organizacionais e sociais levando a uma desvalorização profissional 

acarretando o Burnout, sendo professores idealistas que se dedicam ao máximo ao 



seu trabalho os mais vulneráveis a adquirir Burnout. Além disso, professores do 

sexo masculino são mais afetados do que do sexo feminino (CARLOTTO, 2002; 

FARBER, 1991 apud CODO, 1999). 

Uma das principais causas do Burnout segundo Carlotto (2002) é a relação 

professor aluno, pois eles assumem diversas funções e papéis muitas vezes 

contraditórios, ou seja, o que se deve fazer pela instrução acadêmica e a realidade. 

Em sala, tendo que lidar também com aspectos sociais e emocionais dos alunos, as 

expectativas de toda a comunidade escolar e o excesso de tarefas burocráticas tem 

feito com que o profissional se sinta respeitado e fora da sua real intenção, somando 

a estes fatores ainda a inadequação salarial e a falta de oportunidade de 

crescimento. 

A Síndrome de Burnout não se manifesta somente no campo pessoal e profissional 

do professor, ele não sofre consequência sozinha, pois os sintomas repercutem 

sobre a organização da escola e inclusive na relação com alunos. Esta relação: 

professor-aluno-escola no Burnout visa a deteriorização da qualidade profissional 

(FARBER, 1991; RUDOW, 1999 apud CODO, 1999) levando ao afastamento parcial 

ou total de suas funções. 
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