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Resumo 

 

A Universidade pode ser um ambiente desencadeante de fatores estressores para os 

graduandos, podendo ocasionar a síndrome de Burnout (SB). Devido a isso o objetivo do 

presente estudo, foi identificar a ocorrência da Síndrome de Burnout em 164 (cento e 

sessenta e quatro) graduandos de psicologia, divididos no primeiro ano, terceiro e no quinto 

ano, do período noturno, do curso de Psicologia de uma universidade particular de São 

Paulo. Para esse fim foi realizado uma pesquisa correlacional, utilizando um questionário de 

caracterização da amostra, elaborado pelos próprios autores e o instrumento MBI-SS 

(Maslach Burnout Inventory - Student Survey). Os resultados não indicaram alta pontuação 

nas dimensões que caracterizam a Síndrome de Burnout. Entretanto estatisticamente os 

alunos do 3º ano encontram-se com maior pontuação em exaustão emocional que os do 1º 

ano, assim, há também diferença significativa entre os alunos que trabalham e os que 

somente estudam, e alunos que não costumam dedicar horas ao lazer em relação aqueles 

que têm o hábito de reservar algumas horas para o descanso entre a rotina de estudos e 

trabalho. 
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1. Introdução 

 

Maslach e Jackson (1981) citado por Moreno, Gil, Haddad e Vannuchi 

(2011) conceituam a Síndrome de Burnout como uma resposta ao estresse 

emocional crônico decorrente do excessivo atendimento às pessoas. De acordo 

com Carlotto e Gobbi (1999) citados por Carlotto e Câmara (2008) “a definição de 

Síndrome de Burnout (SB) mais utilizada e aceita na comunidade científica é a 

fundamentada na perspectiva social-psicológica” (p.102). Ela é compreendida 

como um processo que é composto por três dimensões: “Exaustão Emocional”, 

que se caracteriza por uma falta de energia e esgotamento emocional; 

“Despersonalização”, descrita como a falta de sensibilidade ao outro, carência de 

empatia no atendimento; e “Baixa Realização Profissional” que é definida como a 

diminuição do sentimento de competência, em relação ganhos pessoais obtidos 

trabalhando diretamente com as pessoas (Maslach & Jackson, 1981 citados por 

Carlotto & Câmara, 2008).  



 

 

O Burnout atinge profissionais que mantém contato direto com pessoas, 

prestando diversos tipos de serviços assistenciais como, psicólogos, médicos, 

enfermeiros, professores, entre outros (Santini, 2004). No entanto o conceito de 

Burnout vem sendo ampliado ao longo dos anos, haja vista que a primeira 

concepção de Burnout envolvia apenas profissionais cuja atividade era voltada 

para área da saúde e da educação. A Síndrome de Burnout passou a abarcar 

trabalhadores de todas as categorias profissionais e também estudantes em 

formação que também estão expostos a fatores estressantes (Schaufeli & cols, 

2002 como citado por Dórea, 2007). 

De acordo com estudo de Schaufeli, Martinez, Pinto, Salanova e Bakker 

(2002, citados por Carlotto & Câmara, 2006), foi possível ampliar e adaptar o 

conceito de Burnout para estudantes, para isso reformularam o instrumento MBI-

GS que era utilizado para avaliar Burnout em várias categorias de trabalhadores e 

elaboraram o MBI-SS que foi formulado para avaliar Burnout especificamente em 

estudantes. A formulação para estudantes também é baseada no modelo tri-

fatorial, ou seja, também está dividida em três dimensões, porém possui 

características diferentes das dimensões do conceito geral de Burnout. Na 

expansão do conceito, na dimensão “Exaustão Emocional” o esgotamento 

emocional se dá em consequência da demanda dos estudos; a 

“Despersonalização” passa a ser “Descrença” e se refere a uma atitude negativa 

em relação aos estudos e “Baixa Realização Profissional” passa a ser “Baixa 

Eficácia Profissional” que corresponde à percepção do aluno quanto a si, e o 

sentimento de incompetência em relação ao seu papel como estudante (Martinez, 

Pinto & Silva, 2000 como citado em Carlotto & Câmara, 2006). 

Os estudantes em geral encontram em sua formação diversos conflitos e 

dificuldades, que são potenciais geradores de estresse e exaustão emocional 

(Oliveira, Granjeiro & Barreto, 2008). Segundo Balogun, Helgemore, Pellegrino e 

Hoerberlein (1995 como citado em Oliveira, Granjeiro & Barreto, 2008). Os 

causadores da exaustão emocional podem ser referentes ao próprio ambiente de 

competição e conflito entre colegas de classe, professores entre outros 

profissionais da instituição educacional. A ausência de um tempo de lazer no 

cotidiano dos indivíduos, com a família, amigos ou um tempo só para si; as 

dúvidas e incertezas quanto ao futuro profissional e as dívidas adquiridas durante 

a vida acadêmica também são fatores de exaustão emocional (Nogueira-Martins, 



 

 

2002 como citado em Oliveira, Granjeiro & Barreto, 2008). Os estudantes, em 

especial os da área da saúde, além das demandas acadêmicas, ao longo da 

graduação se deparam com os estágios obrigatórios, onde surgem as primeiras 

dúvidas e ansiedades em relação a sua prática profissional. Esses assuntos nem 

sempre são abordados com a ênfase necessária devido ao tempo restrito de aula, 

deixando a maioria dos estudantes com uma insegurança no momento do 

atendimento, e ainda com o receio de prejudicar seu cliente (Carlotto & Câmara, 

2008). 

Para Martinez, Pinto, Salanova e Silva (2002 como citado em Oliveira, 

Granjeiro & Barreto, 2008) o Burnout com início na graduação, pode avançar para 

a vida profissional do indivíduo prejudicando seu desenvolvimento e desempenho, 

o que torna mais importante a sua detecção precoce, na intenção de verificar 

possíveis dificuldades tanto escolares quanto profissionais, possibilitando 

intervenções preventivas. Apesar de a temática Burnout ter sido ampliada, as 

pesquisas atuais não revelam medidas de prevenção da síndrome em estudantes. 

Entender melhor as dimensões do Burnout possibilita que essas medidas sejam 

criadas e beneficia diretamente os acometidos pela síndrome no cuidado quando a 

patologia já estiver instalada (Dórea, 2007). Em contrapartida, a comunidade 

universitária pode procurar meios pelos quais possam evitar e amenizar o 

desenvolvimento de fatores que desencadeie o estresse nos estudantes. A 

relação, aluno e ambiente acadêmico, deve promover a integridade emocional do 

estudante, preservando a sua atuação como psicólogo (Dórea, 2007). 

 

2. Objetivo  

 

 O objetivo deste estudo foi avaliar a incidência da síndrome de Burnout em 

graduandos de Psicologia, com a intenção de verificar se esta incidência 

apresenta diferença de acordo com o período da graduação (1º, 3º e 5º ano) e se 

o aumento das demandas acadêmicas está associado ao desenvolvimento da 

síndrome de Burnout. Outro foco foi avaliar se outros fatores como trabalhar 

concomitante ao estudo e a quantidade de horas dedicadas ao lazer podem estar 

relacionadas à ocorrência da síndrome de Burnout. 

 

 



 

 

3. Metodologia 

 

Foi realizada uma pesquisa descritiva e correlacional. A pesquisa descritiva 

refere-se à descrição de um fenômeno ou determinada população (Gil, 2002) e a 

pesquisa correlacional permite analisar múltiplas variáveis simultaneamente, 

permitindo ao pesquisador explorar o grau de relação existente entre elas, e não 

somente se o efeito esteve presente ou não (Gressler, 2004).  

 

4. Desenvolvimento 

 

A pesquisa foi realizada com uma turma de alunos do primeiro, uma turma 

de terceiro e uma turma de quinto ano, graduandos de Psicologia matriculados no 

período noturno de uma universidade particular de São Paulo. O total da amostra 

foi de 164 alunos. Fizeram parte do estudo, alunos do sexo masculino (15,9%) e 

feminino (84,1%), maiores de 18 anos. Os alunos foram convidados a participar do 

estudo e a amostra foi composta pelos que concordaram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

Foram utilizados dois instrumentos: um questionário para caracterização da 

amostra e o MBI-SS (Maslach Burnout Inventory - Student Survey), validado para a 

versão brasileira por Carlotto e Câmara (2006), retirado da dissertação de Dórea 

(2007). O questionário foi elaborado pelos autores e as questões 6, 7,11 e 18 foram 

baseadas em Dórea (2007). As questões 01 até 09 são de cunho sóciodemográfico 

e as questões relacionadas aos possíveis fatores desencadeadores de Burnout 

estão contempladas entre a 10ª e 20ª a perguntas.  

O MBI-SS (Maslach Burnout Inventory - Student Survey) é um instrumento 

específico para avaliar o Burnout em estudantes. Ele foi adaptado por Schaufeli et 

al. (2002, citados por Carlotto & Câmara, 2008) para a língua portuguesa de 

Portugal e revisado e validado para a versão brasileira por Carlotto e Câmara 

(2006). Composto por 15 itens é subdividido em três dimensões: Exaustão 

Emocional (EE) (5 itens); Descrença (DE) (4 itens) e Eficácia Profissional (EP) (6 

itens), respondidos em uma escala Likert de 7 pontos, variando de 0 a 6 pontos, 

sendo 0 - nunca, 1 - uma vez ao ano ou menos, 2 - uma vez ao mês ou menos, 3 - 



 

 

algumas vezes ao mês, 4 - uma vez por semana, 5 - algumas vezes por semana e 

6 - todos os dias, como pode ser visto na Tabela 1. 

De acordo com Tarnowski e Carlotto (2007) “Médias elevadas em Exaustão 

Emocional e Descrença e baixa em Eficácia Profissional são indicativos de 

Burnout.” (p. 176). Neste trabalho, foi feita a pontuação da ineficácia. Portanto, em 

todas as dimensões, quanto maior a pontuação, mais indicativos de Burnout.  

Antes que a coleta de dados fosse feita, foi obtida a autorização da 

universidade para que a pesquisa fosse desenvolvida e a aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa, também da universidade, para o seu desenvolvimento (CAAE: 

55171016.1.0000.0089). Após a autorização da universidade e aprovação do 

comitê de ética, foi agendada uma data para a coleta de dados com os alunos, que 

aconteceu de forma coletiva, em sala de aula e os alunos que concordaram em 

participar responderam aos instrumentos, com caneta e papel. 

Os dados foram analisados com o software SPSS (Statistical Package for 

Social Science) versão 21.0. As respostas estão apresentadas com frequência, 

média e desvio padrão. Utilizou-se os testes t, Anova e correlação de Pearson para 

atender aos objetivos específicos. Foi adotado o nível de significância de 5% (0,05) 

por ser a mais utilizada em trabalhos de Psicologia. 

 

5. Resultados  

 

O objetivo principal da pesquisa era verificar a incidência de Burnout em 

alunos de Psicologia e na Tabela 1 estão apresentadas as pontuações em cada 

dimensão da escala de Burnout. Utilizando-se o ponto médio como comparação, 

observa-se que em todas as dimensões a média da pontuação dos alunos está 

abaixo do ponto médio, indicando uma tendência de não haver Burnout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1 

Ocorrência de Burnout em graduandos em Psicologia 

Dimensões da escala 

de Burnout 

Variação da 

pontuação 
Ponto médio Mínimo Máximo Média 

Desvio 

Padrão 

Ponto de ineficácia 0 a 36 18 0 23 9,44 4,69 

Ponto de exaustão 0 a 30 15 0 24 13,71 5,61 

Ponto de descrença 0 a 24 12 0 19 6,32 4,23 

Ponto total 0 a 90 45 3 54 29,47 10,10 

Nº válido (de lista)  164           

 

 Um dos objetivos específicos foi comparar a ocorrência de Burnout em 

alunos de Psicologia do primeiro, terceiro e quinto ano da graduação, acreditando 

que os alunos concluintes apresentariam maior incidência da síndrome de Burnout 

que alunos iniciantes, assim como pode ser visto no estudo de Fogaça, Hamasaki, 

Barbieri, Borsetti, Martins, Silva & Ribeiro (2012). Porém, em contrapartida, no 

presente estudo foi possível observar que há uma diferença significativa entre os 

alunos do 3º e do 1º anos (Tabela 2), em que os alunos do 3º apresentam maior 

pontuação total de Burnout e maior pontuação em exaustão emocional do que 

alunos do 1º ano. Pode-se pensar que o aumento das tarefas no 3° ano como 

estágios obrigatórios, relatórios, e avaliações contribuiu para este aumento 

significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 2 

Períodos do curso em que há maior ocorrência da síndrome de Burnout. 

Dimensões  Série N Média 

Desvio 

Padrão F p 

Pontuação de 

Ineficácia 

1,0 27 9,33 5,12   

3,0 66 9,59 4,18 0,057 0,944 

 5,0 71 9,33 5,02   

       

Pontuação de 

Exaustão 

Emocional 

1,0 27 11,40a 5,19   

3,0 66 15,13b 5,31 4,849 0,009 

5,0 71 13,26ab 5,73   

       

Pontuação de 

Descrença 

1 27 4,66 3,55   

3,0 66 6,95 4,25 2,866 0,060 

 5,0 71 6,35 4,33   

  1,0 27 25,40a 9,68     

Pontuação Total 3,0 66 31,68b 9,32 4,004 0,020 

  5,0 71 28,95ab 10,51     

       
 

O trabalho concomitante ao estudo foi outro fator relevante na pesquisa, com 

o resultado obtido (Tabela 3) foi possível observar que as pessoas que trabalham e 

estudam têm maior pontuação total de Burnout e também em Exaustão Emocional 

em relação aos que se dedicam somente aos estudos. É possível verificar resultados 

semelhantes no estudo de Osternack, Gonçalves & Amorim (2007), que além de 

elevados índices de Exaustão Emocional verificou-se também alta pontuação em 

Descrença nos alunos que trabalham e estudam. Entretanto na literatura também é 

possível observar resultados contrários, como em um estudo feito por Oliveira, 

Caregnato & Câmara (2012), observou-se que alunos que não exercem atividade 

remunerada, apresentam maior pontuação em exaustão emocional.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 3 

Ocorrência do Burnout em alunos que trabalham e que não trabalham 

Dimensões Situação atual N Média 

Desvio 

Padrão t p 

Ineficácia 

 

Não Trabalha 62 9,37 4,49 -0,188 0,851 

Trabalha 99 9,52 4,88   

Exaustão 

Emocional 

Não Trabalha 

     

62 10,92 5,64 -5,404 <0,001 

Trabalha 99 15,47 4,92   

Descrença 

 

Não Trabalha 

     

62 5,98 4,00 -0,692 0,490 

Trabalha 99 6,45 4,32   

Pontuação 

Total 

Não Trabalha 62 26,27 9,52 -3,225 0,002 

Trabalha 99 31,44 10,13     

 
 

Por último foi verificado as horas dedicadas ao lazer e a ocorrência da 

síndrome, onde o resultado foi que quanto mais tempo dedicado ao lazer, menor o 

nível de Exaustão Emocional o aluno apresenta. No entanto, no estudo de Dórea 

(2007) não foi observado diferença significativa entre as horas dedicadas ao lazer 

em relação às dimensões da síndrome de Burnout.     

 

Tabela 4 

Correlação entre as horas dedicadas ao lazer e as dimensões do Burnout 

Correlação entre as horas de lazer 
e a pontuação nas Dimensões 

r p 

Ineficácia -0,108 0,171 

Exaustão emocional -0,297 <0,001 

Descrença 0,028 0,724 

Pontuação total de Burnout -0,179 0,022 

 

6. Considerações Finais 

 

 Os dados obtidos indicam que em média alunos dos três anos da graduação 

em Psicologia tendem a ter baixa tendência para o desenvolvimento do Burnout. É 

importante salientar que esta pesquisa deve ser analisada com cuidado, tendo em 



 

 

vista que o número de participantes na amostra é pequeno e restrito apenas à uma 

instituição privada de ensino superior. A estrutura do curso de Psicologia da 

universidade também deve ser levada em consideração ao analisar o Burnout, pois 

pode ser diferente de outras instituições. Por exemplo, no curso onde os dados 

foram coletados, o 3º ano é eleito pelos alunos como o mais difícil, principalmente 

porque se dá início aos estágios.  

 Levando-se em consideração o ano de publicação dos artigos que serviram 

de base para a construção desta pesquisa, foi possível perceber que há uma 

tendência de aumento na produção científica sobre a Síndrome de Burnout em 

estudantes, embora os resultados do presente estudo não indiquem uma alta 

incidência no desenvolvimento da Síndrome de Burnout. Entretanto é necessário 

ampliar os estudos, para que se possam desenvolver estratégias de prevenção. Esta 

pesquisa pode servir de motivação para futuros estudos sobre a síndrome de 

Burnout em estudantes de psicologia, para que se aprofunde no assunto e enriqueça 

a produção científica, visto que esses estudantes são futuros profissionais formados 

para a promoção de saúde.  
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