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SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFESSORES DO 

 ENSINO SUPERIOR: Possíveis relações entre a  

exaustão física e emocional com a atividade da  

docência 

  

 

 

 

 

 

 

 
RESUMO:  
 
O estresse ocupacional constitui-se como uma 
experiência extremamente desagradável e 
está associada a sentimentos de sofrimento, 
tensão, ansiedade, frustração e depressão, e 
que são desencadeados por fatores presentes 
no ambiente de trabalho. Essas condições de 
estresse podem gerar um estado de 
adoecimento denominado como Síndrome de 
Burnout. Esse artigo terá como objetivo 
abordar os fatores que podem causar a 
Síndrome de Burnout em professores que 
lecionam no ensino superior. Com o intuito de 
refletir a partir das relações complexas 
decorrente dessa Síndrome, vamos a um 
primeiro momento, descreveremos as relações 
institucionais entre os professores e os alunos 
como fatores que podem interferir na saúde 
mental dos professores e depois discutiremos 
as relações não saudáveis que o professor 
pode manter com os seus colegas e com a 
instituição na qual trabalha e por último 
mencionaremos a angústia, que pode vir a 
aparecer em alguns professores, por 
ocuparem um lugar de tanta responsabilidade 
e permeado por tantas cobranças, metas, 
competitividade. Nesse sentido, realizam-se 
um estudo bibliográfico com as contribuições 
de vários autores, estudiosos, pesquisadores 
sobre a temática desse trabalho. 
 
Palavras chave: docência. Ensino superior. 
Síndrome de burnout 
 

SUMMARY: 
 
Occupational stress was established as an 
extremely unpleasant experience and is 
associated with feelings of pain, stress, anxiety, 
frustration and depression, which are triggered by 
factors present in the workplace. These stress 
conditions can generate a sickening state called 
as Burnout Syndrome. This article will aim to 
address the factors that can cause burnout 
syndrome in teachers who teach in higher 
education. In order to reflect from the complex 
relationships arising from this syndrome, we the 
first, describe the institutional relations between 
teachers and students as factors that can interfere 
with teachers' mental health and then discuss the 
unhealthy relationship that the teacher you can 
keep up with his colleagues and the institution in 
which he works and finally mention the anguish 
that can come to appear in some teachers, 
because they occupy a place of so much 
responsibility and permeated by so many charges, 
goals, competitiveness. In this sense, they carried 
out a bibliographic study of the contributions of 
many authors, scholars, researchers on the topic 
of this work. 
 
Keywords: teaching. Higher education. Burnout 
syndrome 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome de Burnout é resultante não só de estresse causados por algumas situações, mas do 

estresse recorrente e intenso presenciado e vivenciado por determinados trabalhadores durante a execução 
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diária de suas atividades laborais. Esse estresse parece se tornar infindável, pois o profissional não 

consegue encontrar saídas diante das adversidades dos momentos e da rotina laboral. 

Assim, nosso objetivo neste artigo é refletir, através de uma revisão bibliográfica, sobre as 

influências, presentes no meio acadêmico universitário, que possam vir a causar a exaustão física e 

emocional do professor, que caracterizam a de Síndrome de Burnout.  

Após reconhecermos esses elementos buscaremos demonstrar quais as complexidades, os 

sintomas e as reações fisiológicas, emocionais e sociais que o professor de ensino superior pode 

apresentar ao desenvolver essa patologia, pois a Síndrome de Burnout pode aparecer como consequência 

das motivações impostas pelo sistema capitalista em ter que atingir o sucesso, competir, rivalizar, 

desenvolver atividades econômicas exaustivamente.  

Realizamos um trabalho bibliográfico com a contribuição de autores como Carlotto (2002), 

Maslach (2006), Sousa e Mendonça (2006), entre outros que vão favorecer as argumentações, discussões 

e concepções que foram desenvolvidas neste artigo sobre uma problemática que se faz presente na 

sociedade atual.  

Por isso, é dito que não se desenvolve a Síndrome de Burnout em função de um único evento 

estressor no ambiente de trabalho, mas a partir de um processo que o sujeito é exposto continuamente a 

situações provocadoras de estresse.  

Segundo Carlotto (2002), todos os indivíduos com Síndrome de Burnout irão apresentar 

características que envolvem um esgotamento emocional e uma sensação de escassa realização 

profissional, mas a Síndrome apresenta-se como algo extremo nas relações processuais. 

Carlotto (2002) ainda afirma que a Síndrome de Burnout é considerada como um quadro clínico de 

patologia mental, que,diferentemente das situações de estresse agudo, desenvolvem-se em resposta a 

incidentes críticos específicos e contínuos que se acumulam ao longo do tempo. 

Maslach (2006) ressalta que quando se analisa um sujeito com Síndrome de Burnout, precisam-se 

compreender os efeitos psicológicos e sociais dessa Síndrome, e não apenas as reações físicas que 

também estão presentes e são bem mais fáceis de serem nomeadas pelo sujeito que sofre.  

Além disso, Codo (1999) explica que a Síndrome de Burnout pode ocorrer em todos os setores 

laborais, não sendo privilégio de uma ou outra função, classe social, cultura ou país. O autor diz que a 

Síndrome pode ser considerada uma epidemia ocupacional ou organizacional e por isso pode atingir 

também os professores.  

Maslach e Jackson (1981) mostram que a Síndrome de Burnout acomete o profissional e o deixa 

sem ânimo e apático para o trabalho, pois o mesmo perde a vontade de destinar seu tempo a uma atividade 

que já não lhe faz mais sentido de ser desenvolvida. 

No caso dos professores, Maslach e Jackson (1981) concordam que, na maioria das vezes, esses 

profissionais se envolvem de forma afetiva com seus alunos e isso potencializa ainda mais os sintomas da 

Síndrome de Burnout, quando ela aparece. Assim, surge a sensação de falta de energia para aguentar a 

situação.  

Sousa e Mendonça (2006) descrevem alguns sintomas da Síndrome de Burnout, dividindo-os em 

quatro categorias:  
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a) Físicos: sensação de fadiga constante; distúrbios do sono; dores musculares no pescoço, 

ombro e dorso; perturbações gastrointestinais; baixa resistência imunológica; astenia; 

cansaço intenso; cefaléia e transtornos cardiovasculares. 

b) Psíquicos: falta de concentração e atenção; diminuição da memória eda capacidade de tomar 

decisões; idéias fixas, fantasiosas ou delírios de perseguição; obsessão por determinados 

problemas; sentimento de alienação e impotência; labilidade emocional, e impaciência.  

c) Emocionais: perda de entusiasmo e alegria; desânimo; ansiedade; depressão; irritação; 

pessimismo e baixa autoestima. 

d) Comportamentais: perda do interesse para o trabalho e para o lazer; perda de iniciativa; 

isolamento; lentidão no desempenho das tarefas; comportamento menos flexível; 

absenteísmo; aumento no consumo de bebidas alcoólicas; fumo; drogas e aumento da 

agressividade. 

 

De acordo com França (1987), a Síndrome de Burnout é mais comum em profissionais que lidam 

diretamente com outras pessoas e por isso ocorrem situações como a despersonalização, que se refere à 

perda da capacidade de reconhecer o outro como pessoa e que é desencadeada por situações em que o 

trabalhador apresente uma reação negativa prolongada relacionada às fontes de estresses interpessoais. 

Para Benevides-Pereira et al (2001), as instituições de ensino superior, públicas ou privadas, 

estão permeadas por fatores que desencadeiam ou potencializam a Síndrome de Burnout, como: baixos 

salários, escassos recursos materiais e didáticos, classes superlotadas, tensão na relação com alunos, 

excesso de carga horária, inexpressiva participação nas políticas e no planejamento institucional, entre 

outros. 

A seguir, iremos discorrer sobre alguns aspectos que podem causar o adoecimento físico e mental 

dos docentes de ensino superior. Esses aspectos estão relacionados à instituição que o professor trabalha, 

às relações que estabelece com seus alunos e com os demais colegas e às suas angústias e expectativas 

pessoais quanto ao exercício da sua profissão. Todos esses fatores serão tomados como potencialmente 

desencadeantes da Síndrome de Burnout. 

 

2. RELAÇÕES PROFESSOR-ALUNO 

 

O dia a dia de um docente configura-se como um período preenchido por muitas atividades, sendo 

algumas delas: preparar aulas, ministrar essas aulas, corrigir trabalhos e provas, fazer cursos 

complementares a sua formação, participar de comissões que representam os docentes e de eventos 

institucionais. Enfim, são inúmeras as atividades que um professor, sendo ele universitário ou não, precisa 

realizar, quando opta por essa profissão.  

Além disso, o professor de ensino superior precisa lidar diariamente com um público que lhe ouve 

em sala de aula, mas que nem sempre está disposto a colaborar ou a estudar.  

Conforme Carlotto (2002), esse seria um fator que poderia influenciar na Síndrome de Burnout, 

pois se somaria à sobrecarga de trabalho e à frustração por não ser ouvido e valorizado por seus alunos. 

Segundo a autora, muitos são os professores que se desestimulam e perdem o prazer da sua atividade 

laboral por não conseguirem transmitir o conteúdo aos seus alunos. Nesse contexto, as horas destinadas à 
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preparação das aulas são rapidamente descartadas e perdidas e dão espaço a outros momentos 

destinados às queixas e sentimentos de incapacidade por parte dos professores.  

Carlotto (2002) aborda que por não ver resultados na interação com seus alunos, o professor pode 

ser negligente durante a execução de seu planejamento de aula, tornando-se este menos assíduo e 

cuidadoso. Apresentando perda de entusiasmo e criatividade, sentindo menos simpatia pelos alunos e 

menos otimismo quanto à avaliação de seu futuro. 

Por isso, podemos considerar que a relação entre o professor universitário e seus alunos pode sim 

desencadear ou potencializar a Síndrome de Burnout, caso essa ocorre de maneira conturbada e 

insatisfatória. 

 

3. RELAÇÃO PROFESSOR-PROFESSOR 

 

Além das dificuldades em estabelecer uma relação harmoniosa com seus alunos, o professor 

universitário muitas vezes enfrenta situações desagradáveis ao conviver com seus colegas de trabalho, pois 

assim como em toda profissão, sempre precisaremos compartilhar momentos com colegas que executam a 

mesma função que a nossa, sendo dentro da mesma instituição ou entre profissionais de instituições 

diferentes.  

A complexidade das relações interpessoais permeia todo o meio acadêmico, pois a docência 

permite certo empoderamento em sala de aula, mas que é perdido ao professor sair pela porta da mesma. 

Isso porque dentro de sala o professor lidera um grupo de pessoas, formado por seus alunos, e isso, 

podelhe proporcionar satisfação. Mas se pensando em uma visão macro da instituição, o professor torna-se 

apenas mais uma peça da engrenagem, que precisa funcionam em equilíbrio com os demais colegas 

professores.  

Nas instituições particulares de ensino superior, a competitividade, as relações trabalhistas, as 

cobrança por resultados dentro de uma estabilidade do emprego pode provocar desconforto entre os 

professores. Para muitos, eles precisam sempre ser os melhores no que fazem e se sobressaírem ao serem 

comparados com os colegas. Essa concorrência gera tensões e desafetos. 

Já nas instituições públicas de ensino superior, a concorrência entre os professores está muitas 

vezes ligada à busca de benefícios como: bolsas de incentivo à pesquisa para si e para os seus alunos; 

financiamentos para projetos ou cursos no exterior, ou mesmo a ascensão de titulação ou de um centro 

acadêmico para outro. 

Segundo Ulrich (2005) é preciso que se verifiquem as percepções dos professores universitários 

sobre as relações interpessoais com os colegas de trabalhos que possam levar ao estresse. Isso 

possibilitaria aferir o quanto, para os professores, as formas conturbadas de relacionamento interpessoal 

podem ser determinantes do desgaste físico e psicológico e do surgimento da Síndrome de Burnout. 

Outra questão, expressa por Carlotto (2002),sobre a Síndrome de Burnout em professores, é o 

isolamento social e a falta de companheirismo e de senso de comunidade que, geralmente, estão presentes 

no trabalho docente que leciona no ensino superior. O que os tornammais vulneráveis ao Burnout.  
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Carlotto (2002) explica queo ensino por si já é uma profissão solitária, pois o professor precisa ler 

e estudar para preparar suas aulas e geralmente faz isso sozinho. Em sala de aula, apesar de estar com 

muitos alunos, seu trabalho também é sozinho, visto que só há um professor em sala de aula.  

A falta de apoio entre os colegas e a visão que muitos têm de concorrência entre os professores 

do ensino superior gera desconforto e falta de vontade de estarem presentes todo o dia na instituição. Essa 

desmotivação muitas vezes aparece em forma de doenças somáticas como gastrites, dores de cabeça, 

dores no corpo, dentre outras formas limitantes que impedem que o profissional vá ao trabalho. 

 

4. RELAÇÕES PROFESSOR- INSTITUIÇÃO 

 

Geralmente, quando falamos da relação de professores de ensino superior com a instituição na 

qual trabalham, precisamos colocar esse último substantivo no plural. Isso porque, na maioria das vezes, o 

professor universitário precisa trabalhar em mais de uma instituição de ensino, principalmente se essas 

forem particulares, pois trabalhando em apenas uma, não conseguiria suprir suas necessidades financeiras.  

Em função dos baixos rendimentos salariais, os professores se obrigam a ter uma carga horária 

laboral muito elevada, o que consequentemente faz sobrar pouco tempo para as atividades de lazer ou até 

mesmo para fazerem cursos de aperfeiçoamento ou de atualização. Por outro lado, as instituições não 

deixam de ser menos exigentes com relação às cobranças aos professores.  

O professor universitário acaba por transitar de uma instituição para a outra, muitas vezes no 

mesmo dia, precisando organizar seus horários e suas aulas de acordo com as normas de cada local. 

Além disso, sabe-se que as tarefas de um professor não se restringem apenas ao período em que 

está na sala de aula lecionando. Ele também precisa participar de outras atividades burocráticas dentro da 

instituição em que trabalha, como: correção de provas e trabalhos, participação de colegiados e nas 

atividades junto à coordenação dos cursos. 

Somam-se a essa sobrecarga de trabalho e às cobranças advindas das instituições, o 

enfrentamento de fatores que exigem esforços físicos e mentais, que também são geradores de estresse no 

trabalho. Com referência às condições físicas podemos ter: ruído, temperatura inadequada, pouca 

iluminação e poluição visual e sujeira no ambiente de trabalho. Com relação às exigências advindas das 

instituições e que provocam desgaste mental, temos: atividades monótonas, repetitivas e fragmentadas, 

cumprimento rígido de horários e bons resultados nas provas dos alunos.  

Codo et al (1999) mostra que talvez a principal questão estressora na relação entre o professor 

com as instituições de ensino superior seja essa sobrecarga de trabalho associa-se à falta de autonomia do 

professor.  

Para Romeu (1987),os problemas no campo da educação superior no Brasil estão relacionados às 

condições de trabalho dos docentes e às más condições de infraestrutura das instituições, principalmente 

das públicas. Muitas universidades encontram-se deterioradas e sem nenhum tipo de manutenção, estando 

seus prédios e os pátios sujos e sem segurança quanto à integridade dos funcionários. O que torna o 

ambiente muito desagradável e desestimulador.   

Portanto, seria propício que os gestores das instituições de ensino superior destinassem seus 

olhares à relação que professores têm com o meio onde trabalham. Uma alternativa seria a execução de 

pesquisas, realizadas com os docentes, para que fosse investigado como eles se sentem dentro dessa 
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relação. Tornando-se possível um norteamento quanto às providências a serem tomadas a fim de evitar o 

frequente adoecimento dos profissionais. 

 

5. A ANGÚSTIA DE ESTAR OCUPANDO O LUGAR DE DOCENTE  

 

Sousa e Mendonça (2006) colocam a Síndrome de Burnout como uma situação de adoecimento 

que envolve as seguintes dimensões: exaustão emocional, despersonalização ou falta de envolvimento 

pessoal no trabalho eineficácia. Sendo que todos esses fatores são relacionados com a angústia de ser um 

professor universitário. Pois por mais preparado que estejamos para assumir essa função, nunca teremos 

domínio de todos os conteúdos e informações e isso pode gerar aflição no docente que se sente impotente 

ou incapaz. 

Assim, a exaustão emocional seria uma situação em que os professores sentem que não podem 

dar mais de si mesmos em nível intelectual. Percebem-se com a energia esgotada em razão do contato 

diário com os problemas relacionados aos alunos, à instituição e à preparação e execução das aulas. 

A despersonalização seria o desenvolvimento de sentimentos e atitudes negativas,destinados a si, 

aos colegas e ao seu trabalho. Podendo levar a um endurecimento afetivo que se estenderá não somente 

ao ambiente de trabalho, mas a sua vida particular também e nas relações com os amigos e com a família. 

Já a ineficácia se configuraria como a tendência de uma evolução negativa no trabalho, afetando a 

habilidade para realização do mesmo, e do atendimento ou contato com seus colegas ou com seus alunos.  

Maslach (2006) explica que a exaustão emocional, presente na Síndrome de Burnout, está 

relacionada aos aspectos individuais do professor. Configurando-se como um componente básico na 

compreensão da influência do estresse no adoecimento. Assim, podemos entender que o sujeito sente que 

os problemas, que lhe causam estresse, extrapolam de suas capacidades para administrá-los, findando 

seus recursos emocionais e físicos. Os principais fatores desencadeantes da angústia diante do trabalho do 

docente de ensino superior são: a sensação de não ser competente o bastante, a sobrecarga de trabalho e 

os conflitos intrapessoais existentes entre professor-professor e professor-aluno. 

Carlotto (2002) discorre que professores universitários, que desenvolvem Burnout, ficam 

angustiados frente às responsabilidades da carreira esentem-se emocionalmente exaustos, frequentemente 

irritados, ansiosos, com raiva ou tristes. Sendo que estes sentimentos podem levá-los a sintomas 

psicossomáticos como: insônia, úlceras, dores de cabeça e hipertensão, além do uso de álcool ou 

medicamentos, incrementando ainda mais o problema. 

O estresse causador da angústia é resultado da interação entre indivíduo e ambiente. Ele surge 

quando a pessoa percebe uma discrepância, real ou não, entre as demandas situacionais e os recursos dos 

seus sistemas biológico,psicológico ou social (SARAFINO, 1994). Isso corrobora para que o indivíduo foque 

mais nos aspectos negativos das situações, dando excessiva relevância aos problemas que ocorrem no seu 

trabalho.  

Edelwich e Brodsky (1980) afirma que um dos indicativos de Burnout em professores universitários 

é quando percebemos que eles passam a utilizar muito tempo de seu intervalo denegrindo sua profissão ou 

reclamando da instituição na qual trabalham. 
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Por estarem angustiados, muitos professores, não visualizam outras perspectivas em seu 

trabalho, não examinam seu sucesso profissional, sua competência e a satisfação que podem ter com suas 

atividades, passado a trabalhar em uma rotina muito estática, sem horas de descanso ou de lazer. O que os 

colocam em um ciclo vicioso e angustiante. 

Precisamos observar, compreender e entender a Síndrome de Burnout numa perspectiva de 

favorecer o conhecimento e os saberes diante dessa complexidades na atualidade. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebemos ao longo da leitura desse artigo, que muitos são os fatores que possam interferir no 

bem estar físico mental dos professores de ensino superior e acabar por causarem a Síndrome de Burnout.  

A Síndrome de Burnout precisa ser tratada com seriedade não somente pelos profissionais da 

saúde como médicos e psicólogos, mas também pelos próprios professores que precisam conhecer os 

sintomas e as graves consequências desse estado de perturbação e adoecimento.  

Ao revisarmos a literatura, encontramos muitas consequências desagradáveis que a Síndrome de 

Burnout pode trazer para o sujeito, como por exemplo: sentimentos de inferioridade, resignação, 

infelicidade, depressão e ansiedade, além de problemas psicossomáticos (enxaquecas, dores musculares, 

gastrites). 

Precisamos entender que a Síndrome de Burnout é composta de vários elementos que surgem de 

maneira silenciosa e impactam de maneira desastrosa a vida dos trabalhadores. E quando diagnosticada, 

vários aspectos da vida pessoal e profissional do indivíduo já foram afetados. 

Em casos mais graves, os indivíduos, que sofrem a Síndrome de Burnout, contam as horas para o 

dia de trabalho terminar, sempre pensam nas próximas férias e utilizam inúmeros atestados médicos para 

passarem uns dias em casa e aliviarem o estresse ea tensão provenientes do trabalho. 

Portanto, faz-se necessária a execução de pesquisas quanto aos fatores estressores presentes no 

dia a dia de trabalho dos docentes de ensino superior. Devem-se procurar meios de intervir, nesses fatores, 

de maneira diferente em cada situação, pois cada uma possui suas particularidades e condições de trabalho 

singulares. Buscando-se assim minimizar ou eliminar os contextos de adoecimento e a Síndrome de 

Burnout dos meios de educação universitária. 
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