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Resumo 
Pertecendo ao projeto Stress e Burnout (SB) no 
ensino superior: um estudo com professores e 
graduandos, o estudo se propôs caracterizar os 
professores da saúde e da licenciatura, quanto ao 
perfil sociodemográfico, profissional e psicossocial 
em função do estresse percebido (EP) e SB. Os 
resultados indicam: EP, exaustão e 
despersonalização relacionaram-se às variáveis 
de saúde e demandas do trabalho, e eficácia se 
associou aos relacionamentos professor-aluno.  

 
Introdução 
O significado da palavra estresse, remete à 
processos adaptativos do organismo que vão em 
busca do equilíbrio e estabilidade, ou seja, um 
conjunto de respostas do organismo, decorrentes 
de estímulos estressores externos que tem o 
objetivo de estabelecer o equilíbrio inicial do 
organismo. Tais estímulos fazem parte da rotina 
diária das pessoas, em que o indivíduo se esforça 
para se adaptar a algumas dessas situações, 
sejam elas carga horária excessiva, problemas 
financeiros ou até mesmo problemas conjugais. 
Estamos expostos a milhares de estímulos 
estressores no decorrer do dia, e cada pessoa 
responderá de uma forma a eles (MELEIRO,2007). 
Um dos fatores desencadeantes do estresse é o 
fato de que existem muitas expectativas e 
cobranças. O não alcance dessas expectativas 
gera um desconforto ou frustração, porém ao 
mesmo tempo que pode vir a ser patológico 
trazendo consigo um conjunto de respostas 
psicossomáticas, para outros podem não vir a ser, 
pois as pessoas vivenciam o estresse de maneiras 
distintas. Enquanto que para alguns o estresse 
impulsiona o indivíduo em busca da homeostase, 
para outros pode dar origem a um quadro 
patológico, causando transtornos como a 
Síndrome de Burnout (SB), síndrome relacionada 
a atividade de trabalho, como a atividade de 
docência (REINHOLD,2002). 
A SB pode estar presente nas profissões que 
envolve relações interpessoais muito intensas, 
essas profissões tendem a ser exaustivas, tanto 
fisicamente quanto psicologicamente e 
principalmente emocionalmente. Nesse sentido 
estar exposto à eventos estressores não 
necessariamente terão como consequência  
 

 
problemas físicos e emocionais, mas a medida em 
que esses profissionais não mantenham sua 
estrutura original após tais eventos, estes estarão 
mais propensos a terem Síndromes como a de 
Burnout (REINHOLD, 2002). 
Compreendida como uma resposta ao estresse 
ocupacional crônico, a SB pode ser decorrente das 
demandas e cargas maiores do que o profissional 
pode aguentar, tornando-o sobrecarregado em 
todas suas atividades, sejam elas no trabalho ou 
externas à ele como problemas pessoais, que 
quando combinadas entre si geram sentimentos 
ligados a frustração, raiva e perda da motivação; 
além de  sintomas relacionados ao esgotamento 
físico, podendo em casos muito intensos ocorrer a 
perda da libido (REINHOLD, 2002). 
Em 1974, Freudenberger retomou o termo 
burnout, descrevendo-o como sentimentos de 
incapacidade, fracasso e exaustão decorrentes do 
desgaste de energia e recursos da vida 
profissional. Em 1975 e 1977 acrescentou 
comportamentos que correspondiam a esses 
sentimentos, sendo eles: fadiga, depressão, 
irritabilidade, aborrecimento, perda de motivação, 
sobrecarga de trabalho, rigidez e inflexibilidade. 
(FREUDENBERGER, 1974 apud CARLOTTO; 
CAMARA 2008) 
No caso dos professores existem múltiplas 
variáveis causadoras do estresse, algumas delas 
relacionadas as influências do meio acadêmico, 
metas ou objetivos pessoais, e sobre qual é o 
impacto delas fora e dentro da escola, essas 
influências afetam a qualidade do ensino na 
medida em que afeta a saúde física e emocional 
do professor. Para isso é preciso que se tenha 
estratégias intervencionistas auxiliando nessa 
questão e principalmente motivando cada vez 
mais, para que os níveis de tensões não 
ultrapassarem os limiares ideais, mantendo 
sempre o clima organizacional bastante agradável 
e cuidando para que aumente a produtividade e 
não que ela fique deficitária. Para um bom 
processo de ensino-aprendizagem isso é 
fundamental, pois serão os professores que terão 
influência sobre os alunos nos processos de 
formação, ou seja, para que isso aconteça o 
professor tem que estar emocionalmente estável 
para passar um modelo condizente com as 
práticas educativas motivando os alunos e 
desenvolvendo habilidades necessárias 
(PORTO,2003). 
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Outras variáveis associadas à SB em Professores 
são as cargas excessivas, más condições de 
trabalho, sejam elas na falta de recursos físicos, 
salas superlotadas, ameaças de alunos ou pais de 
alunos, porém é fato que alguns lidam bem essas 
situações devido a sua resiliência e outros não, e 
são estes os mais propensos a SB (POCINHO; 
PERESTELO 2011). 
O burnout, ou seja, esse stress ocupacional, se 
instala a partir de 3 dimensões: exaustão 
emocional, despersonalização e falta de 
realização profissional ou baixa eficácia. 
(MASLACH; JACKSON 1981 apud SILVA; 
CARLOTTO 2003) 
A exaustão emocional é entendida como um 
contexto de esgotamento de energia do indivíduo,  
em que ele tem a percepção de não ser capaz de 
continuar com as demandas de seu trabalho, ou 
seja um esgotamento emocional e físico. Já a 
despersonalização é entendida como um 
distanciamento das pessoas de seu ambiente de 
trabalho, em que o indivíduo assume uma postura 
negativa, perante a elas. Com relação a falta de 
realização profissional ou baixa eficácia, pode-se 
entender que, o indivíduo com burnout, nesta 
dimensão se sinta incapaz de alcançar as suas 
expectativas, com sentimento de insatisfação pelo 
seu trabalho. (SILVA; CARLOTTO, 2003) 
Assim, se instala a Síndrome de Burnout, em que 
essa correspondência entre trabalhador e trabalho 
se deteriora (POCINHO; PERESTRELO 2011), 
dificultando cada vez mais o exercício da 
profissão, e muitas vezes gerando afastamentos 
de ordem médica. (ANDRADE; CARDOSO, 2012). 
O estresse é comum em todos os seres humanos 
na medida em que é um a ação do organismo em 
tentar estabelecer o seu equilíbrio original, e ele se 
difere da SB ao passo que no Burnout esse 
estresse se acumula de forma lenta e gradual, não 
ocorrendo a partir de situações  singulares mas 
sim em um contexto de situações com demandas 
maiores do que a pessoa pode aguentar 
(ANDRADE; CARDOSO,2012). 
Para Lucas (2012), o stress deve ser mensurado 
com relação aos aspectos subjetivos ou estresse 
percebido e não apenas considerando a questão 
objetiva, isto é, a avaliação dos eventos adversos 
da vida.  
Este estudo é uma extensão do projeto temático 
“Teorias e Científicas e bases epistemológicas em 
Ciências Humanas e em Ciências Sociais 
Aplicadas” do Programa de Iniciação Científica 
(PIC), do Centro Universitário Barão de Mauá, 
iniciado por Duarte e Trivellato-Ferreira (2014), 
Maciel e Trivellato-Ferreira (2015) e Tonani e 
Trivellato-Ferreira (2016). O PIC 2017se propõe a 
avançar em suas investigações compondo o 
Projeto Temático “Stress e Burnout no ensino 
superior: um estudo com professores e 
graduandos”, que tem por objetivo avaliar o stress 

percebido e burnout em professores e alunos do 
curso de Psicologia, Enfermagem, Pedagogia e 
História do ensino superior, em um Centro 
Universitário do interior do Estado de São Paulo.   

 
Objetivos 
O presente estudo tem como objetivo caracterizar 
os professores do ensino superior das áreas da 
saúde e licenciatura, descrevendo seu perfil 
sociodemográfico, profissional e psicossocial, 
comparando os dados em função dos níveis de 
estresse percebido e das dimensões de exaustão, 
despersonalização e eficácia do burnout.  

 
Materiais e Métodos  
Atendendo aos fundamentos éticos da resolução 
n.466/2012, que trata de pesquisa com seres 
humanos no Brasil, o projeto foi submetido e 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
instituição onde foi realizado. Foram utilizados os 
seguintes instrumentos na coleta de dados:  
 

• Questionário de identificação com o 
objetivo de coletar informações 
sociodemográficas, profissionais e 
psicossociais;  

• Maslach Burnout Inventory (MBI), que foi 
traduzido e validado para o Brasil por 
Lauert (1995) e utilizado como referência 
para outros estudos de validação em 
amostras de professores, apresentando-
se como uma medida válida e fidedigna. 
Sendo ele composto por 22 itens, 
avaliados em uma escala tipo Likert de 
variando entre 0 (nunca) a 5 (diariamente) 
pontos, sendo 09 deles referentes ao 
domínio exaustão, 05 
despersonalização/descrença e 08 
eficácia profissional. Índices elevados de 
despersonalização e exaustão e baixos de 
eficácia são indicativos de burnout; 

• Escala de Estresse Percebido (EEP), que 
foi validada para o Brasil por Luft e 
colaboradores (2007). A Escala de 
Estresse Percebido é um instrumento com 
14 itens com respostas em escala tipo 
Likert de cinco pontos, variando de 0 
(nunca) a 4 (sempre) e escore final entre 0 
e 56 pontos. Com o propósito de avaliar 
como o respondente do questionário tem 
se sentido e pensado no último mês, por 
meio de perguntas que avaliam percepção 
de stress, controle sobre a vida e como o 
indivíduo lida com mudanças no ambiente. 

 
Participaram do estudo 33 professores, sendo 19 
do curso de Psicologia e 14 dos cursos de 
Pedagogia e História. Após aceitarem participarem 
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colaborar com esta pesquisa assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). E 
preencheram o Questionário de identificação, 
Maslach Burnout Inventory (MBI) e Escala de 
Estresse Percebido (EEP). A primeira fase da 
coleta de dados se estendeu pelos meses de abril 
e maio do ano de 2017. 
Os dados coletados constituíram um banco de 
dados, que foi analisado de forma qualitativa, por 
meio de estatísticas descritivas e inferencial pelo 
programa IBM-SPSS versão 22. Para a 
comparação dos dados foi utilizado os testes não 
paramétricos Teste U Mann-Whitney e Kruskal-
Wallis.   

 

Resultados e Discussões 
Caracterização da amostra 
 A média de idade dos participantes foi de 45,54 
anos (± 9,72), a maioria dos participantes eram 
mulheres (60,6%), casadas (72,7%), tinham 
atividade de lazer (97%), relataram algum 
comprometimento de saúde (48,5%), estavam 
satisfeitas com a qualidade de vida (60,6%), 
dormiam de seis a oito horas diárias (51,5%), 
apresentaram doenças crônicas (21,2%), sentiam-
se sobrecarregados com as demandas do trabalho 
docente (66,6%), lecionavam em mais de um curso 
(54,%), tinham de 11 a 20 anos de docência 
(45,5%), estavam satisfeitos com o trabalho e 
sentiam-se reconhecidos (97%).  
No entanto, 33,3% pensaram em abandonar o 
trabalho, 15,2% relataram dificuldades no 
relacionamento com colegas e 9,1% dificuldade no 
relacionamento com alunos.  
As comparações entre as variáveis realizadas com 
os testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis não 
mostraram diferenças significativas entre os 
professores da área da saúde e da licenciatura 
Na tabela 1 são apresentados os resultados de 
EEP e as dimensões de SB. Comparando os 
resultados obtidos com os mencionados no estudo 
de Soares et al (2017), a percepção dos 
professores de Psicologia, História e Pedagogia 
sobre as situações estressantes ultrapassaram as 
percepções de estresse entre os profissionais 
como, Auxiliar de Enfermagem (22,06), Enfermeiro 
(21,73), Médico (20,38), Velejadores de alto nível 
esportivo em competição (20,00), Agente 
Comunitário de Saúde (19,99), Professores de 
ensino fundamental e médio (19,90), estando 
abaixo das profissões de Cuidadores de Idosos 

(23,30), Bancários (23,15), Funcionários de uma 
instituição financeira (22,86), Policiais militares 
(22,48). 
Quanto as dimensões de SB, SHAUFELI et al., 
2002 referem que índices elevados de 
despersonalização e exaustão e baixos de eficácia 
são indicativos de burnout. Os dados da tabela 7 
indicam que apesar dos professores apresentarem 
índices de exaustão e despersonalização, os 

índices de eficácia são superiores, afastando a 
hipótese dos professores de História e Pedagogia 
apresentarem a Síndrome de Burnout.  
 

Tabela 1: Índices de EP e das dimensões de 
Burnout 

 
 M* DP** 

EEP 22,39 7,48 

EXAUTÃO 22,48 5,84 

DESPERSONALIZAÇÃO 7,7 2,56 

EFICÁCIA 32,3 4,9 

 

 
Análise estatística 
A Tabela 2 mostra os resultados das análises das 
comparações entre os resultados dos perfis 
sociodemográfico, profissional e psicossocial, e os 
níveis de estresse percebido, dos professores de 
Saúde (Psicologia) e Licenciatura (História e 
Pedagogia).  
Nota-se que no geral, os níveis de estresse 
percebido e exaustão, respectivamente, foram 
maiores entre os professores que pensaram em 
abandonar o trabalho, tinham comprometimento 
de saúde e se sentiam sobrecarregados com as 
demandas da vida acadêmica. 
 
Tabela 2: Comparação entre os níveis de estresse 
percebido para as variáveis sociodemograficas, 

profissionais e psicossociais, pelos testes de 
Mann-Whitney e Kruskal-Wallis 

 
 M p 

 
 

Maior 
estresse 

percebido 

Pensar em 
abandonar o 
trabalho 

28,81 0,001 

Ter 
comprometimento 
com a saúde 

26,5 0,004 

Sobrecarregados 
com a demanda 
acadêmica 
 

25,09 0,011 

 
 

 
 
Na tabela 3, nota-se que a maior exaustão também 
foi encontrada entre professores insatisfeitos com 
a qualidade de vida e com pensamentos de 
abandonar o trabalho. 
 
 
Tabela 3: Comparação entre a dimensão exaustão 
para as variáveis sociodemograficas, profissionais 

e psicossociais, pelos testes de Mann-Whitney e 
Kruskal-Wallis 
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  M p 

 
 

Maior 
exaustão 

Pensar em 
abandonar o 
trabalho 

28,72 0,000 

Ter 
comprometimento 
com a saúde 

25,37 0,000 

Sobrecarregados 
com a demanda 
acadêmica 

24,81 0,005 

Insatisfação com a 
qualidade de vida 
 

26,61 0,003 

 
As comparações com a dimensão 
despersonalização da Sindrome de Burnout são 
apresentados na Tabela 4. Percebe-se que os 
níveis de despersonalização foram menores para 
quem se dedicava exclusivamente a dar aulas e 
maiores para quem já pensou em abandonar o 
trabalho, sentia-se insatisfeito com a qualidade de 
vida e entre professores que ministravam 1 a 2 
disciplinas. 
 

Tabela 4: Comparação entre a dimensão 
despersonalização para as variáveis 

sociodemograficas, profissionais e psicossociais, 
pelos testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis 

 
 
Por fim, a dimensão eficácia da Síndrome de 
Burnout apresentou-se diminuído para aqueles 
docentes que tinham dificuldades de 
relacionamento com alunos (M=25,33; p=0,029) 

 
Conclusão  
Os resultados sugerem que a percepção de 
estresse, exaustão e despersonalização 
relacionaram-se às variáveis de saúde e 
demandas do trabalho docente, enquanto os 
níveis de eficácia apresentaram-se associados às 
dimensões dos relacionamentos interpessoais 
professor-aluno (REINHOLD, 2002; POCINHO, 
PERESTELO 2011).  
Ao investigar o estresse percebido e a síndrome 
de Burnout entre professores universitários da 
área da Saúde e da Licenciatura, o presente 

estudo aponta a necessidade de novos estudos 
que continuem a investigar o ensino superior como 
contexto vivencias estressantes que podem 
prejudicar a saúde dos professores. 
O tamanho da amostra do estudo corresponde a 
aproximadamente 10% dos docentes da instituição 
reforçam a importância de novos estudos. 
Sugere-se a implementação de intervenção para 
melhoria das condições de trabalho e de 
relacionamento, promovendo a qualidade de vida 
e saúde mental do docente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  M p 

Menor 
despersona-

lização 

Dedicação 
exclusiva à 
docência 
 

6,58 0,045 

 
Maior 

despersonali-
zação 

Pensar em 
abandonar o 
trabalho 

8,9 0,0054 

Insatisfação com 
a qualidade de 
vida 

9 0,0031 

Ministrar uma a 
duas disciplinas 
 

9,33 0,043 
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