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Fonte:http://psicologiaautoestimaebeleza.blogspot.com.br/2013/09/sindrome-de-burnout-estresse.html 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 A Unidade Didática é fruto de uma experiência profissional vivenciada no dia-

a-dia como Técnica-Pedagógica no Núcleo Regional de Educação, onde se constata 

através de registros da Secretaria da Educação – Recursos Humanos - SE-

ED/RH/PR, a apresentação de diversos atestados médicos, licenças médicas de 

médio e longo prazo, atestando que os professores foram ou estão sendo afastados 

de suas funções em decorrência de esgotamentos físicos, emocionais, estresse, pâ-

nico, depressão, ansiedade intensa, descontrole emocional, “medo” da sala de aula, 

intolerância a situações pedagógicas, supostamente gerados por desafios no cotidi-

ano escolar. Frente a uma sociedade cada vez mais dinâmica, cujas demandas a 

escola tem encontrado dificuldades em acompanhar, tem influenciado sobremaneira 

na saúde mental dos seus profissionais. 

 Da mesma forma os paradigmas pedagógicos tradicionais foram rompidos, e 

com eles também se foram a valorização social do professor frente às famílias; ao 

mesmo tempo em que cada um representava um papel: a escola cabia o saber, o 

conhecimento sistematizado; aos pais a educação dos valores, e para ambos ficava 

claro esse “contrato implícito” dessas obrigações. Atualmente não se pode mais falar 

em “contrato” posto que os pais estão se eximindo de suas responsabilidade, espe-

rando que a escolas os façam, mas, contraditoriamente não delegam poderes para 



 

tanto, ou seja, ao mesmo tempo que responsabilizam a escola com que possa acon-

tecer com seus filhos, por outro espera que ela os eduquem “sem sofrimento”. 

 Isso requer do educador um equilíbrio emocional e um fazer pedagógico com 

grandes adaptações curriculares, e pedagógico inclusivo, seguro e saudável; se as-

sim não for, fica a sensação de frustração, impotência pedagógica, desmotivação 

profissional, comprometendo a sua saúde mental, física e emocional . 

 Assim, essa ambiguidade sobre o real papel do professor está colocando sua 

profissão, comprovadamente por dados da Organização Internacional do Trabalho -

OIT, entre as mais estressantes no momento. 

 Dessa forma se faz necessário investir na saúde mental dos professores, no 

caso específico da Educação Especial, contribuindo para superação deste adoeci-

mento que leva desistência da profissão, característica principal da Síndrome de 

Burnout, e pouco explorada no ambiente escolar. É imprescindível contribuir para 

que a função seja exercida com motivação, dedicação, competência, alegria, entusi-

asmo, equilíbrio emocional de uma maneira saudável e feliz, pois a qualidade da 

Educação dependerá da qualidade de vida deste educador. 

 

1. O TRABALHO COMO FATOR DE CONSTRUÇÃO E DESCONSTRUÇÃO DO 
HUMANO. 
 
Conceito de trabalho 
 
  Em Ávila ( 1972) encontramos a origem do termo “trabalho, de raiz latina 

‘trabs’, ‘ trabis’ – trave ou carga que se impunha aos escravos pra obrigá-los ao ser-

viço. É curioso notar que os dominados pelos romanos conservaram a raiz latina 

associada à idéia do trabalho escravo: ‘ travil’, ‘trabajo’, trabalho; os povos imperiais, 

italianos, ou não dominados, conservaram a raiz latina associada às atividades no-

bres; ’labor’ em latim, que deu ‘lavoro’ em italiano, ‘ labour’ em inglês, e que, em por-

tuguês aparece apenas como na forma mais aristocrática de labor, laborioso” 

 Enfim, a definição corrente é: 

Trabalho. s.m.1. Aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um de-

terminado fim. 2. Atividade coordenada, de caráter físico e/ou intelectual, necessária 

à realização de qualquer tarefa, serviço ou empreendimento. 3. O exercício dessa 

atividade como ocupação, ofício, profissão, etc. 4.[...] (NOVO DICIONÁRIO AURÉ-

LIO, p.642). 



 

 

 
Fonte: www.trabalhardecasaonline.com/ 

 

  Pode-se falar em história do trabalho a partir do momento em que homem 

buscou os meios de satisfazer suas necessidades, com características próprias ao 

longo da evolução da humanidade. 

 

1.1 TRABALHO E EDUCAÇÃO 

 

 Saviane (2006, p.2) afirma que “Trabalho e educação são atividades especifi-

camente humanas. Isso significa que, rigorosamente falando, apenas o ser humano 

trabalha e educa”. Por outro lado, ao retomar o conceito de trabalho citado anterior-

mente, Aristóteles (apud SAVIANE, 2006, p.2) “[...] considerando como próprio do 

homem o pensar, o contemplar, reputa o ato produtivo, o trabalho, como uma ativi-

dade não digna de homens livres”. 

 Nesse contexto é que, na Antiguidade, tanto grega quanto romana, configura-

se esse fenômeno que contrapoem, de um lado uma aristocracia que detém a pro-

priedade privada da terra; e de outro lado, os escravos. Daí advém o modo de pro-

dução escravista, pois o trabalho é realizado dominantemente pelos escravos. E é 

essa divisão dos homens em classe que irá também dividir o processo da educação: 

uma dimensão voltada para a classe proprietária, identificada como a educação dos 

homens livres, centrada nas atividades intelectuais, na arte da palavra e nos exercí-

cios físicos de caráter lúdico ou militar, e outra para as classes não-proprietárias re-

presentada pelos escravos e serviçais com atividades inerentes ao próprio trabalho. 

 Interessante observar que foi a primeira dimensão de educação que deu ori-

gem a palavra escola, que significa “o lugar do ócio, do tempo livre, pois somente a 



 

frequentavam quem tinha o tempo livre”. Portanto, começava a ruptura em relação 

às comunidades primitivas, onde todos trabalhavam e se educavam mutuamente. 

 Dessa forma, 
 

[...] a escola, desde suas origens, foi posta do lado do trabalho intelectual; 
constitui-se num instrumento para a preparação dos futuros dirigentes que 
se exercitavam não apenas nas funções de guerra (liderança militar), mas 
também nas funções de mando (liderança política) por meio do domínio da 
arte da palavra e do conhecimento dos fenômenos naturais e das regras de 
convivência social. [....].(SAVIANE, 2006, p.6). 

 
 Por outro lado, que seria o papel do professor nessa escola? 
 

Aldé (2011) coloque que, professor e profissão derivam do latim professum, 

que por sua vez vem do verbo profitēri: "declarar perante um magistrado, fazer uma 

declaração, manifestar-se; declarar em alto e bom som, afirmar, assegurar, prome-

ter, protestar, obrigar-se, confessar, mostrar, dar a conhecer, ensinar, ser professor" 

(Houaiss). 

Portanto, observa-se que são muitos significados convergindo para um só 

sentido: professar é algo grave, importante, que requer iniciativa, responsabilidade e 

segurança. Senão vejamos as definições citadas por Aldè (2011). 

 Professor s.m. - 1. aquele que professa uma crença, uma religião; 2. aquele 

cuja profissão é dar aulas em escola, colégio ou universidade; docente, mes-

tre; 2.1.aquele que dá aulas sobre algum assunto; 2.2. p. ext. aquele que 

transmite algum ensinamento a outra pessoa; 3. aquele que tem diploma de 

algum curso que forma professores (como o normal, alguns cursos universitá-

rios, o curso de licenciatura etc.); 4. fig. indivíduo muito versado ou perito em 

alguma coisa; adj.5. que professa; profitente; 6. que exerce a função de ensi-

nar ou tem diploma ou título de professor. 

 Docente adj. 2g. 1. referente ao ensino ou àquele que ensina. Do la-

tim docēre, "ensinar". 

 Mestre s.m. - 1. pessoa dotada de excepcional saber, competência, talento 

em qualquer ciência ou arte; 2. indivíduo que ensina, que dá aulas em estabe-

lecimento escolar, ou particularmente. Do latim magĭster, "o que manda, diri-

ge, ordena, guia, conduz. [Têm a mesma origem as palavras maestro, magis-

tratura, magistral...] 



 

 Pedagogo s.m. - 1. escravo que acompanhava as crianças à esco-

la; 2. pessoa que emprega a pedagogia, que ensina; 3. aquele que tem a prá-

tica de ensinar. Do grego paidagōgós, "escravo encarregado de conduzir as 

crianças à escola; preceptor de crianças, pedagogo", pelo latim paedagōgus, 

"o que dirige meninos, aio, pedagogo, preceptor, mestre, diretor". 

 Preceptor adj. s.m. - 2. que ou aquele que dá preceitos ou instruções, edu-

cador, mentor, instrutor. Do latim  praecēptor, "o que lança mão de algo ante-

cipadamente, o que ordena, instrui, mestre".  

 

  
Eis aí resgatada a nobreza do compromisso com a profissão: ser professor 
é ‘obrigar-se’, ou seja, imbuir-se intimamente neste papel afirmativo e de li-
derança. A maioria dos verbos que o descrevem envolvem também a co-
municação. Isto quer dizer que professar não é ação solitária, isolada ou in-
trospectiva. Requer o outro, direciona-se a alguém, só faz sentido porque 
existe o aluno. (ALDÉ, p.2) 
 

 É esse compromisso com a profissão que tem levado o professor a se per-

guntar se, as novas demandas sociais impostas à escola, fazem parte do seu com-

promisso como professor, pois todas as definições referentes à sua prática não 

comportam o que dele se exige: fazer o papel da família na transmissão de valores, 

ser polivalente em conhecimentos para dar conta das interdisciplinaridades, do mul-

ticulturalismo, das relações interpessoais, dos pais, da equipe pedagógica, da for-

mação continuada, das tecnologias... Soma-se a isso: 

 
A carga mental tende a aumentar mais ainda. Lembremos que o professor, 
geralmente, leciona em mais de uma escola, às vezes em turnos diferentes, 
tem muitos alunos de turmas distintas e disciplinas diversas. Isso faz com 
que aumente o volume de trabalho e exige que o professor se adapte à ca-
da realidade (de cada sala, cada disciplina, cada escola), o que exige mais 
dedicação, mais esforço intelectual e  [...]: de controle sobre a situação, 
qualidade nas relações interpessoais e investimento afetivo, e aumento da 
carga mental, o que pode levar o trabalhador à desistência (real e/ou simbó-
lica) de seu trabalho (CODO, 2006, p. 220). 
 

 E, ante a impossibilidade de atender as expectativas que dele se espera, ele 

fica doente, silenciosamente, pois, 

 
Assim, o trabalho pode deixar de ser fonte de prazer e mediador de saúde 
para o homem e se tornar fonte de adoecimento mental e/ou físico e, devido 
ao desgaste da subjetividade podendo levar ao estresse, sendo este, desde 
um grau menos intenso ao mais intenso, de acordo com as pressões senti-



 

das pelo indivíduo, tanto no mundo externo (o ambiente em que vive e as 
relações que estabelece) ou no mundo interno (a contradição entre seus 
desejos e sentimentos e o que lhe é exigido na realidade), é uma luta cons-
tante do organismo e da subjetividade para retornar ao equilíbrio de antes. 
(SANTIAGO, 2010, p.7). 

 

 Para o enfrentamento dessa questão é preciso, na colocação de Santiago 

(2010) lançar o olhar sobre o afeto, que é exigido do professor, para que seu traba-

lho se realize, e sobre os significados construídos a partir desse trabalho, pois sem 

ambos, é impossível que o professor se reconheça em sua atividade laboral e se 

sinta satisfeito e realizado com o resultado de seu fazer: o aluno. 

 
1.1.1 Valorização do Profissional 
 
 Há um consenso generalizado de que atualmente a profissão de docente não 

é mais reconhecida como função nobre em que o professor era visto como insubsti-

tuível, respeitado. É impossível situar a partir de que momento essa situação come-

çou a ocorrer sem que esses profissionais se dessem conta uma vez, que o próprio 

mercado de trabalho sentiu, pois em qualquer pesquisa que se busque pelas profis-

sões mais procuradas pelos candidatos ao ensino superior, definitivamente, as li-

cenciaturas para educação básica não estão entre as primeiras. Tal situação teve e 

tem como reflexo, um grande número de professores leigos atuando em regiões 

desprovidas de professores habilitados ou ainda professores atuando fora da sua 

área de formação. 

 Nesse contexto desfavorável à educação, a crÍtica que se faz gira em torno da 

desvalorização desses profissionais ou trabalhadores da educação. “ Nessa ótica, 

pensar a valorização dos profissionais, requer a discussão articulada entre forma-

ção, remuneração, carreira e condições de trabalho [...] (LEÃO, 2013, p1.). 

 Leão (2013, p.2) assim como outros especialistas da área educacional, con-

corda que: 

 

o Brasil tem uma grande dívida com os profissionais da educa-
ção,particularmente no que se refere à sua valorização. Para reverter essa 
situação, as políticas de valorização não podem dissociar formação, salários 
justos, carreira e desenvolvimento profissional. É preciso assegurar condi-
ções de trabalho e salários justos equivalentes com outras categorias pro-
fissionais de outras áreas que apresentam o mesmo nível de escolaridade e 
o direito ao aperfeiçoamento profissional contínuo. 



 

 Por outro lado, quando se vê programas que se pretende valorizar a profissão 

como o Plano Nacional da Educação, ou o Fundeb a prioridade é sempre oferecer 

condições de trabalho que visem a “qualidade na educação” através da remunera-

ção, local de trabalho e formação continuada do professo, senão veja-se 

 
A carreira pressupõe que o ingresso se dê por concurso, que o trabalho seja 
valorizado e que seja levado em conta o que o professor produz, o que ele 
cria. Precisamos lembrar que as escolas públicas se caracterizam por uma 
grande diversidade de contextos e as chama- das boas práticas educativas 
não vêm prontas, precisam ser criadas pelos professores. Isso também de-
ve ser reconhecido para que o professor se sinta valorizado dando au-
la.(LEÃO, 2013, p.2). 

  

 Logo, diferentemente das organizações contemporâneas, que passaram a 

considerar a qualidade de vida dos seus funcionários como fator importante para 

produtividade, nas instituições de ensino esse é um tema que passa longe das dis-

cussões, e a valorização centra-se tão somente na “sua produção” através de “boas 

práticas educativas” embora os afastamentos e as abstenções só faz aumentar nas 

escolas. Mesmo porque: 

 
A concepção de centralidade do trabalho, [...] sob a influência de Gramsci,  
indica que é somente no interior de cada estabelecimento que se pode e-
xercer, de modo contínuo, eficiente, uma ação de real defesa do trabalho e 
da saúde do homem. Portanto, remete também ao desenvolvimento do sen-
tido do trabalho por meio do reconhecimento da atuação concreta dos traba-
lhadores. [...], em que a visibilidade do seu fazer, passando pelo julgamento 
deste fazer - por intermédio do reconhecimento da hierarquia (diretores de 
escola, por exemplo), de seus pares (colegas de trabalho) ou da clientela 
(dos alunos e familiares) - conduz à retribuição de sua contribuição ao tra-
balho, por meio do reconhecimento de seu esforço pela hierarquia (diretores 
de escola, por exemplo), de seus pares (colegas de trabalho) ou da clientela 
(dos alunos). Como afirma Dejours ‘o reconhecimento é a forma específica 
da retribuição moral-simbólica dada ao ego, como compensação por sua 
contribuição à eficácia da organização do trabalho, isto é, pelo engajamento 
de sua subjetividade e inteligência’ (SILVA et al, 2009, p.5). 

 
 Logo, não é apenas o salário, a carga horária, ou o local de trabalho de última 

geração que vão resolver a questão de valorização dos professores. 

 

 

 

 



 

1.1.2 Promoção da Saúde e Fator de Adoecimento 

 

 Cázon (2007)  lembra que o ambiente de trabalho sem e tratando do ambien-

te de trabalho relacionado à saúde do trabalhador passou por várias etapas ao longo 

da história. As primeiras preocupações por ser mais visíveis, foram relacionadas 

com a segurança, para afastar a agressão decorrentes dos acidentes do trabalho; na 

sequência, fez-se presente na área, a medicina do trabalho para curar doenças; em 

seguida, ampliou-se a acrescentou-se a higiene industrial, visando a prevenir as do-

enças e garantir saúde ocupacional; e por último, já nas últimas décadas do século 

XX, o destaque passou para a saúde do trabalhador, na busca do bem-estar físico, 

mental e social através do que se convencionou a chamar de qualidade de vida no 

trabalho – QVT.  

 Agora, “pretende-se avançar além da saúde do trabalhador; busca-se a inte-

gração deste com o homem, o ser humano dignificado e satisfeito com a sua ativi-

dade, que tem vida dentro e fora do ambiente de trabalho, que pretende enfim quali-

dade de vida”.(OLIVEIRA, apud  CÁZON, 2007, p.1). 

 Por outro lado, nas organizações as ações em educação para a saúde tem 

um caráter obrigatório que visa atender a legislação vigente como a Lei 6514/77 e a 

Portaria 3214/78 que prevê programas preventivos que incluem levantamento dos 

potenciais riscos, tanto físico quanto psíquico, nos ambientes de trabalho e soluções 

para a sua neutralização, como fornecimento, treinamento e fiscalização do uso de 

equipamentos de proteção individual a fim de prevenir doenças ocupacionais, a rea-

lização de exames médicos periódicos para avaliação da saúde dos servidores, a 

semana de prevenção de acidentes de trabalho e campanha de prevenção em 

DST/Aids. 

 Para Cázon (2007) é preciso acrescentar dar ainda um “caráter mais humani-

tário que busca educar para a saúde em um sentido muito mais amplo, visando não 

apenas atender a saúde física, mas também suas outras dimensões, propiciando 

bem-estar e valorização dos indivíduos”. 



 

 Nesse sentido, não se pode afirma que essa prevenção exista na área educa-

cional em relação aos seus trabalhadores, esse distanciamento da realidade das 

organizações contemporâneas mantém as instituições de ensino à margem do con-

ceito de QVT, contribuindo assim para o adoecimento do professor, somadas as 

responsabilidades inerentes à própria profissão em que ele é o próprio “instrumento” 

do seu trabalho, continuando a ser insubstituível.   

 

1.2 DOCENTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

 Pensar a prática docente para alunos com necessidade especiais implica em 

ir além da prática tradicional, “tradicional” no sentido de salas comuns. As demandas 

atuais por uma sociedade igualitária busca também uma escola mais acessível e 

nesse parâmetro a inclusão das pessoas com necessidades especiais tanto no âm-

bito das escolas especiais como nas escolas comum faz parte das políticas respal-

das por lei e ninguém discute sobre a sua viabilidade. Em contrapartida, os profis-

sionais que trabalham com esses alunos se vêem cada vez mais estressados pela 

SAIBA MAIS 

A saúde é um fenômeno multidimensional, que envolve aspectos 

físicos, psicológicos e sociais, todos interdependentes. A repre-

sentação comum de saúde, e doença como extremos opostos de 

algo contínuo e unidimensional é muito enganadora. A doença 

física pode ser contrabalançada pôr uma atitude mental positiva e 

pôr um apoio social, de modo que o estado global seja de bem-

estar. Por outro lado, problemas emocionais ou o isolamento so-

cial podem fazer uma pessoa sentir-se doente, apesar de ser 

bom o seu estado físico. Essas múltiplas dimensões da saúde, 

afetam-se mutuamente, de um modo geral; a sensação de estar 

saudável ocorre quando tais dimensões estão equilibradas, e in-

tegradas. (CAPRA1982, p.315). 

 



 

impossibilidade de se trabalhar com alunos que pouco respondem as exigências mí-

nimas de aprendizagem. 

 Por outro lado, é necessário considerar que, os professores da Educação Es-

pecial devem ter formação distinta dos professores da educação comum, posto que, 

de acordo com a Resolução CNE n.2, de 11 de setembro de .2001, Art. 18, § 2º, 

(p.5), devem: 
desenvolveram competências para identificar as necessidades educacionais 
especiais para definir, implementar, liderar e apoiar a implementação de es-
tratégias de flexibilização, adaptação curricular, procedimentos didáticos 
pedagógicos e práticas alternativas, adequados ao atendimento das mes-
mas, bem como trabalhar em equipe, assistindo o professor de classe co-
mum nas práticas que são necessárias para promover a inclusão dos alu-
nos com necessidades educacionais especiais. 
 

 Ressalte-se ainda, a formação de professores de Educação Especial deve 

realizar-se, segundo Resolução acima, § 3º do artigo 18 (p.5),  

 
em licenciatura específica em educação especial ou em uma de suas áreas, 
preferencialmente junto com a licenciatura para educação infantil ou para os 
anos iniciais do ensino fundamental (possivelmente para atuação na educa-
ção infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental). Para atuação nos 
anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, a formação de pro-
fessores deve ocorrer sob a forma de complementação de estudos ou de 
pós-graduação, posteriormente à licenciatura em diferentes áreas de co-
nhecimento. 

 

 Pois como bem expressam Greguel; Gobbi; Carraro (2013, p.6): 

 
[...] as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 
(BRASIL, 2001c) enfatizam dois perfis distintos de professores atuantes nas 
escolas: o professor de classe comum capacitado para atender alunos com 
necessidades educacionais especiais e o professor especializado em edu-
cação especial. O professor especializado, compreendido como aquele que 
presta o Atendimento Educacional Especializado aos alunos com necessi-
dades especiais nas salas de recursos ou estabelecimentos especiais de 
ensino, deve possuir formação que o habilite a atuar na educação especial. 
[...]. No entanto, é preciso lembrar que também o professor de classe co-
mum deve ter em sua formação inicial conteúdos mínimos para promover a 
inclusão escolar, sobretudo porque na prática, em boa parte dos casos, será 
ele o agente responsável por lidar com a diversidade. Ainda que haja a pre-
visão do professor de apoio nas salas de aula em que existam alunos com 
deficiências mais graves incluídos, geralmente é o próprio professor da sala 
comum que se vê diante da missão, sem auxílio adicional, de gerir as ques-
tões, conflitos e desafios da inclusão de alunos com necessidades educa-
cionais especiais na maioria das escolas. [...].  



 

 Portanto, o nível de competências para o professor da Educação Especial é 

exigido para as mais diversas situações. 

 

A ideia é ampliar a compreensão sobre o professor de educação especial – 
esse desconhecido ao qual, freqüentemente, o senso comum atribui uma 
‘aura mágica’ proveniente da tendência de atrelar a educação especial ao 
assistencialismo. Soma-se a isso o fato de a atuação profissional na área de 
educação especial ser confundida com uma ‘missão de fé’ que exigiria dedi-
cação e amor, ficando relegadas a segundo plano as discussões sobre as 
competências (MAGALHÃES; PAIVA; HOLANDA, 2004, p.4.5) 

 

 Logo, na área da Educação Especial, a prática docente soma-se as questões 

inerentes ao ensino comum com as terminologias específicas dos seus alunos, fa-

zendo com que Picado (2009, p.6) adverte, “Como resultado das exigências coloca-

das por potenciais fontes de pressão presentes no ensino, activadas (sic) pela acele-

rada mudança social, os professores colocam em jogo diversos mecanismos de de-

fesa (inibição, rotina, absentismo laboral) [...]”. 

 

2 PORQUE O ESTRESSE E A DEPRESSÃO NÃO SÃO SÍNDROME DE BUR-

NOUT  

 

2.1 ESTRESSE 

 

 O médico endocrinologista canadense Hans Selye ( 1907-1982 ) foi o primeiro 

a formular o conceito de estresse. Ele partiu do princípio de que, a resposta do corpo 

ao perigo pode–se dividir em três estágios: 

 1º – alarme. Quando o corpo reconhece o agente agressor e ativa o sistema 

neuroendócrino. As glândulas supra–renais passam então a libertar os hormônios do 

estresse – adrenalina, noradrenalina e cortisol – , provocando aceleração do bati-

mento cardíaco, dilatação das pupilas, aumento da sudorose e das taxas de açúcar 

no sangue, redução da digestão e do apetite sexual, contração do baço e redução 

das defesas do organismo; 

 2º – adaptação. Quando o organismo volta–se para a reparação dos danos. 

Há queda dos níveis hormonais; 



 

 3º – Se a ação dos agentes estressores continua ou se a pessoa não se livra 

do estímulo que provoca essas reações, chega–se à exaustão, capaz de promover 

doenças. 

 Assim o conceito de estresse parece ser extremamente útil para descrever o 

desequilíbrio de um organismo. Embora seja relativamente novo na pesquisa médi-

ca, firmou-se na consciência coletiva e na linguagem da cultura vigente. O conceito 

de estresse também é completamente compatível com a visão sistêmica da vida, e 

só pode ser plenamente apreendido quando a sutil interação entre mente e corpo é 

percebida. 

 O estresse é considerado um desequilíbrio do organismo em respostas às 

influências ambientais. O estresse temporário é um aspecto essencial da vida, uma 

vez que a interação contínua entre o organismo e seu meio ambiente envolve, fre-

qüentemente, perdas temporárias de flexibilidade. Isso ocorre quando o indivíduo 

percebe uma súbita ameaça, ou quando tem que se adaptar às súbitas mudanças 

no meio ambiente, ou ainda, quando ele está sendo fortemente estimulado de algu-

ma outra forma. Essas fases transitórias de desequilíbrio são parte integrante do 

modo como os organismos saudáveis interagem com seu meio ambiente, mas o es-

tresse prolongado ou crônico pode ser pernicioso e desempenha um papel significa-

tivo no curso de muitas doenças. 

 Para Lipp (2008, p.20),  
 

o estresse pode ser definido como uma reação do organismo, com compo-
nentes físicos e/ou psicológicos, causada pelas alterações psicológicas que 
ocorrem quando a pessoa se confronta com uma situação que, de um modo 
ou de outro, a irrite, amedronte, excite ou confunda, ou mesmo que a faça 
imensamente feliz. É importante conceitualizar o estresse como sendo um 
processo e não uma reação única, pois no momento em que a pessoa é su-
jeita a uma fonte de estresse, um longo processo bioquímico instala–se, cu-
jo início manifesta–se de modo bastante semelhante, com o aparecimento 
de diversos sintomas. Mais adiante, no desenvolvimento do processo, dife-
renças manifestam-se de acordo com as predisposições genéticas do indi-
víduo potencializadas pelo enfraquecimento desenvolvido no decorrer da vi-
da em decorrência de acidentes ou doenças. 

 
 Do ponto de vista sistêmico, o fenômeno do estresse ocorre quando uma ou 

diversas variáveis de um organismo são forçadas até seu limite extremo, o que induz 

a um aumento de rigidez em todo o sistema. Num organismo saudável, as outras 

variáveis conspirarão para que todo o sistema retome seu equilíbrio e restabeleça 



 

sua flexibilidade. O aspecto notável dessa resposta é que ela é bastante estereoti-

pada.  

 Os sintomas de estresse fisiológico – garganta apertada, pescoço tenso, res-

piração superficial, pulsação acelerada, etc. – são virtualmente idênticos em animais 

e em seres humanos, e inteiramente independentes da fonte de estresse.  Por 

constituírem a preparação do organismo para enfrentar o desafio, seja lutando, seja 

fugindo, o fenômeno é conhecido como a resposta de luta–ou–fuga. Uma vez que o 

indivíduo tenha passado à ação, lutando ou fugindo, ele retornará a um estado de 

relaxamento, e finalmente, à homeostase (estabilidade do meio interno do organis-

mo). O bem conhecido “suspiro de alívio” é um exemplo de tal retorno ao estado de 

relaxamento. 

 Logo, não é correto, considerar qualquer sintoma como decorrência do es-

tresse. Por outro lado, se a resposta de luta–ou–fuga é prolongada, e o indivíduo 

não pode passar à ação lutando ou fugindo, para livrar o organismo do estado de 

estresse, sua saúde é prejudicada. O desequilíbrio contínuo criado pelo estresse 

prolongado e inquebrantável pode gerar sintomas psicológicos e físicos – tensão 

muscular, indigestão, ansiedade, insônia – que resultarão em doença 

 O prolongamento do estresse redunda frequentemente em nossa incapacida-

de para integrar a respostas de nosso corpo aos nossos hábitos culturais e a nossas 

regras sociais de comportamento. Tal como a maioria dos animais, reagimos a qual-

quer espécie de desafio mobilizando nosso organismo, em preparação ou para a 

luta física ou para a fuga física; mas na maioria dos casos, essas reações deixaram 

de ser úteis.  

 Existe um elemento-chave no vínculo entre o estresse e a doença que ainda 

não é conhecido em todos os seus detalhes, mas que foi verificado por numerosos 

estudos: é o fato de que o estresse prolongado anula o sistema imunológico do cor-

po e suas defesas naturais contra infecções e outras doenças. O pleno reconheci-

mento desse fato ocasionará uma importante mudança na pesquisa médica, fazendo 

com ela deixa de lado a preocupação com microorganismos e passe a estudar cui-

dadosamente o organismo hospedeiro e seu meio ambiente. Tal mudança é vital em 

nossos dias, visto que as doenças crônicas e degenerativas – que são característi-

cas do nosso tempo e constituem as causas principais de morte e incapacidade – 

estão intimamente relacionadas com o estresse excessivo. 

 



 

 Fatores Estressantes 

 

 As fontes dessa sobrecarga são múltiplas. Elas podem originar–se dentro de 

um indivíduo, pode ser coletivamente gerado pela nossa sociedade e nossa cultura, 

ou pode estar presente no meio ambiente físico. As situações estressantes decor-

rem não apenas de traumas emocionais pessoais, ansiedades e frustrações, como 

também do meio ambiente inseguro criado por nosso sistema social e econômico. O 

estresse, entretanto, não resulta somente de experiências negativas.  Todos os 

eventos – positivos ou negativos, alegres ou tristes – que requerem que uma pessoa 

se adapte a mudanças rápidas e profundas são altamente estressantes. É lamentá-

vel que nossa cultura tenha produzido um ritmo acelerado de mudanças em todas as 

áreas, juntamente com numerosos riscos para a saúde física, mas não tenha ensi-

nado como evitar o crescente volume de estresse com que nos deparamos. 

 

 Sintomas do Estresse 
 
 Físico: músculos tensos; dor de cabeça / cefaléias; dores nas costas / pescoço; 

mãos frias; náuseas e indisposição estomacal; alteração cardíaca; cansaço mental/ 

palpitações / pulso acelerado; problemas de pele; infecções queda de cabelo; boca 

seca; pupilas dilatadas; corpo elimina mais suor; problemas respiratórios; câimbras / 

dormência; maior débito urinário; dores articulares; diarréias. 

 Emocional: ansiedade; preocupação; depressão; medo. 

 Síndrome pós–tráumatica: conjunto de sintomas apresentados após um evento 

estressante extremamente violento, como sequestro e atentado terrorista. Gera mui-

ta ansiedade, podendo levar à depressão e ao suicídio. 

 Os especialistas alertam que o estresse não pode servir para explicar qual-

quer doença, uma vez que o termo está vulgarizado, pois há pessoas que acreditam 

estarem estressadas, quando apenas estão irritadas por um problema circunstancial. 

Da mesma forma que diagnosticar um sintoma como ‘apenas estresse’ pode ter 

conseqüências drásticas. Um quadro grave de ansiedade pode levar à depressão, e 

o risco de suicídio é sério, diz Meleiro. 

  



 

2.2 DEPRESSÃO 
 

 Além do estresse, a depressão sempre tem um fator pessoal desencadeante 

como não conseguir lidar com perda (morte de um ente querido) ou uma separação. 

Galvão; Abachaim (2014, p.1) afirmam que: 

 
Depressão é uma doença que se caracteriza por afetar o estado de humor 
da pessoa, deixando-a com um predomínio anormal de tristeza. Todas as 
pessoas, homens e mulheres, de qualquer faixa etária, podem ser atingidas, 
porém mulheres são duas vezes mais afetadas que os homens. Em crian-
ças e idosos a doença tem características particulares, sendo a sua ocor-
rência em ambos os grupos também frequente. 

 
 As características que acometem a pessoa com depressão pode ser observa-
da através do sentimento de tristeza e desesperança, desânimo, abatimento, "baixo-
astral ".  

Muitas pessoas com depressão, contudo, negam a existência de tais senti-
mentos, que podem aparecer de outras maneiras, como por um sentimento 
de raiva persistente, ataques de ira ou tentativas constantes de culpar os 
outros, ou mesmo ainda com inúmeras dores pelo corpo, sem outras causas 
médicas que as justifiquem. Pode ocorrer também uma perda de interesse 
por atividades que antes eram capazes de dar prazer à pessoa, como ativi-
dades recreativas, passatempos, encontros sociais e prática de esportes. 
Tais eventos deixam de ser agradáveis. Geralmente o sono e a alimentação 
estão também alterados, podendo haver diminuição do apetite, ou mesmo o 
oposto, seu aumento, havendo perda ou ganho de peso. Em relação ao so-
no pode ocorrer insônia, com a pessoa tendo dificuldade para começar a 
dormir, ou acordando no meio da noite ou mesmo mais cedo que o seu ha-
bitual, não conseguindo voltar a dormir. São comuns ainda a sensação de 
diminuição de energia, cansaço e fadiga, injustificáveis por algum outro pro-
blema físico. (GALVÃO; ABUCHAIM, 2014, p1.) 

 
 Dessa forma, fica evidente que o estresse e a depressão têm características 

distintas da Síndrome de Burnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA LEMBRAR! 

Depressão e burnout não se equivalem, embora o burnout pode deflagrar 
um processo depressivo. A pessoa que sofre de depressão manifesta de-
sânimo em relação a todos os aspectos de sua existência, maior letargia, 
sentimento de culpa e de derrota, já a pessoa em burnout identifica o traba-
lho como fonte de seus transtornos, o sentimento é de desapontamento e 
impotência. O depressivo, de forma geral, revela um quadro compatível com 
tendências disfóricas ou apresentou episódios depressivos em ocasiões 
anteriores, e o mesmo não acontece em relação ao burnout, que não apre-
senta antecedentes psicopatológicos no início do seu processo. Observa-se 
que, a pessoa com burnout uma vez afastada de seu ambiente de trabalho, 
mostra-se livre de sua sintomatologia psicossomática e atitudes normais ou 
seja o problema é pontual 



 

3 SÍNDROME DE BURNOUT 

 

 Apesar dos educadores serem apontados como um grupo profissional pro-

penso a desenvolver a Síndrome de Burnout, poucos a conhecem e, portanto, se 

previnem quanto a possibilidade de virem a sofrer seus efeitos. Por outro lado, 

mesmo figurando como doença do trabalho conforme Legislação da Previdência So-

cial, não há nenhum instrumento de avaliação nacional para este fim que tenha sido 

examinado e autorizado pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos -

SATEPSI, órgão criado pelo Conselho Federal de Psicologia –CFP,  e que controla a 

comercialização e emprego de testes psicológicos em nosso país. O estresse advin-

do das atividades laborais é designado estresse ocupacional e este, quando se pro-

longa, persistindo no tempo, pode desencadear uma resposta aos sintomas experi-

enciados, denominado por 

grande parte dos autores de 

Síndrome de Burnout. 

 Segundo Benevides-

Pereira (2002), considera que 

Burnout é um termo bastante 

antigo: burn out é um termo do 

idioma inglês que significa o 

ponto de limite a partir do qual 

algo parou ou se acabou por 

(Fonte:http://www.construirnoticias.com.br/asp/materia.asp?id=2111) absoluta falta de energia, 

algo que se tornou inoperante pelo seu uso, ou seja, uma metáfora para significar 

aquilo, ou aquele, que, chegou ao seu limite e por falta de energia, não tem mais 

condições de desempenho físico ou mental, ou ainda, “combustão completa”, “per-

der o fogo” ou “perder a energia”, isso visualiza claramente a essência em que se 

apresenta o professor adoecido. Credita-se ao médico psiquiatra alemão Herbert J. 

Freudenberger (1926-1999) como o primeiro a utilizar esta denominação, descre-

vendo este fenômeno como um sentimento de fracasso e exaustão causado por um 

excessivo desgaste de energia e recursos. Freudenberger complementou seus es-

tudos em 1975 e 1977 



 

 Resumindo, na definição corrente de Maslach, Schaufeli e Leiter (apud BE-

NEVIDES-PEREIRA, 2010), burnout é descrita como uma síndrome psicossocial 

surgida como uma resposta crônica aos estressores interpessoais ocorridos na situ-

ação de trabalho, em virtude de um processo desencadeado por fatores relativos à 

organização do trabalho, do ambiente e das relações laborais, facilitados por algu-

mas características individuais, com consequências tanto pessoais quanto sociais, 

interferindo no âmbito do trabalho e trazendo implicações familiares.  

 

 Diagnóstico 

 

 Segundo o Dr. Drauzio Varela(2014) o diagnóstico deve ser feito a partir do 

levantamento da história e envolvimento da pessoa com o seu ambiente de trabalho. 

 
[...] Para o diagnóstico, existem quatro concepções teóricas baseadas na 
possível etiologia da síndrome: clínica, sociopsicológica, organizacional, so-
ciohistórica (Murofuse et al., 2005). A mais utilizada nos estudos atuais é a 
concepção sociopsicológica. Nela, as características individuais associadas 
às do ambiente e às do trabalho propiciariam o aparecimento dos fatores 
multidimensionais da síndrome: exaustão emocional (EE), distanciamento 
afetivo (despersonalização – DE), baixa realização profissional (RP) (Cher-
niss, 1980b; World Health Organization, 1998). (TRIGO; TENG; HALLAK, 
2007, p.225). 

 

 De fato, como observa a Dra. Mara Fernandes Maranhão (apud SILVA, 2012, 

p.5), psiquiatra do Núcleo de Medicina Psicossomática e Psiquiatria da Sociedade Bene-

ficente Israelita Albert Einstein: 

 
Existe essa ideia corrente de que o estresse é praticamente normal e de que a 
pessoa tem de dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Em determinados 
períodos, estamos sob mais pressão, mas isso costuma ser pontual. Quando 
não é, o ambiente é nocivo e pode levar ao esgotamento. 

 

 Portanto, conhecer as diferenças entre estresse, depressão e burnout contri-

bui para que os profissionais saibam como prevenir e/ou enfrentar os fatores estres-

santes que podem levar a Síndrome de Burnout. 

  



 

3.1 PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS 

 

 Jbeile (2008) identificou 4 estágios sequenciais que ocorrem na Síndrome de 

Burnout: 

1º estágio 

 A vontade em ir ao trabalho fica comprometida. 

 Ausência crescente e gradual de ânimo ou prazer em relação às atividades 

laborais; 

 Surgem dores genéricas e imprecisas nas costas e na região do pescoço e 

coluna. 

 Em geral, o profissional não se sente bem, mas não saber dizer exatamente o 

que possa ser. 

2º estágio 

 As relações com parceiros e colegas de trabalho começa a ficar tensa, per-

dendo qualidade. 

 Surgem pensamentos neuróticos de perseguição e boicote por parte do chefe 

ou colegas de trabalho, fazendo com que a pessoa pense em mudar de setor 

e até emprego. 

 As faltas começam a ficar frequentes e as licenças médicas são recorrentes. 

 Observa-se o absenteísmo, ou seja, a pessoa recusa ou resiste participar das 

decisões em equipe. 

3º estágio 

 As habilidades e capacidades ficam comprometidas. 

 Os erros operacionais são mais frequentes e a atenção fica dispersa ou difu-

sa. 

 Doenças psicossomáticas como alergia e picos de pressão arterial começam 

a surgir e a auto medicação é observada. 

 Inicia-se ou eleva-se a ingestão de bebidas alcoólicas como paliativo para 

amenizar a angústia e o desprazer vivencial. 

 Despersonalização, ou seja, a pessoa fica indiferente em suas relações de 

trabalho culminando em cinismo e sarcasmo. 

4º estágio 

 Observa-se alcoolismo. 

 Uso recorrente de drogas lícitas e ilícitas. 



 

 Enfatizam-se os pensamentos de auto destruição e suicídio. 

 A prática laboral fica comprometida e o afastamento do trabalho é inevitável. 

 

3.2 CONSEQUÊNCIAS  

 

 Vale a penas transcrever as consequências colocadas por Trigo, Teng, Hallak 

(2006, p. 230-231) em relação à Síndrome de Burnout.  

 Para a organização 

A instituição tem um aumento em seus gastos (tempo, dinheiro) com a conse-

quente rotatividade de funcionários acometidos pelo burnout, assim como com o ab-

senteísmo destes. 

Segundo Maslach e Leiter (apud (TRIGO; TENG; HALLAK, 2006, p.230): 

 
[...] os indivíduos que estão neste processo de desgaste estão sujeitos a 
largar o emprego, tanto psicológica quanto fisicamente. Eles investem me-
nos tempo e energia no trabalho, fazendo somente o que é absolutamente 
necessário e faltam com mais freqüência. Além de trabalharem menos, não 
trabalham tão bem. Trabalho de alta qualidade requer tempo e esforço, 
compromisso e criatividade, mas o indivíduo desgastado já não está dispos-
to a oferecer isso espontaneamente. A queda na qualidade e na quantidade 
de trabalho produzido é o resultado profissional do desgaste. 

 Para o indivíduo 

 O indivíduo pode apresentar fadiga constante e progressiva; dores muscula-

res ou osteomusculares (na nuca e ombros; na região das colunas cervical e lom-

bar); distúrbios do sono; cefaléias, enxaquecas; perturbações gastrointestinais (gas-

trites até úlceras); imunodeficiência com resfriados ou gripes constantes, com afec-

ções na pele (pruridos, alergias, queda de cabelo, aumento de cabelos brancos); 

transtornos cardiovasculares (hipertensão arterial, infartos, entre outros); distúrbios 

do sistema respiratório (suspiros profundos, bronquite, asma); disfunções  

sexuais (diminuição do desejo sexual, dispareuni/anorgasmia em mulheres, ejacula-

ção precoce ou impotência nos homens); 

alterações menstruais nas mulheres.  

 Pode ocorrer o surgimento de agres-

sividade, dificuldade para relaxar e aceitar 

mudanças; perda de iniciativa; consumo de 

substâncias (álcool, café, fumo, tranquilizan-



 

tes, substâncias ilícitas); comportamento de alto risco até suicídio Para o trabalho 

 Ocorre diminuição na qualidade do trabalho por mau atendimento, procedi-

mentos equivocados, negligência e imprudência.[...]. A predisposição a acidentes 

aumenta devido a faltas de atenção e concentração. 

 O abandono psicológico e físico do trabalho pelo indivíduo acometido por bur-

nout leva a prejuízos de tempo e dinheiro para o próprio indivíduo e para a institui-

ção que tem sua produção comprometida [...] 

 Em relação ao psiquismo, pode apresentar: falta de concentração; alterações 

de memória (evocativa e de fixação); lentificação do pensamento; sentimento de so-

lidão; impaciência; sentimento de impotência; labilidade emocional; baixa auto-

estima; desânimo [...]. 

 Para a sociedade 

 O indivíduo acometido por burnout pode provocar distanciamento dos familia-

res, até filhos e cônjuge [...]. Já os clientes mal atendidos arcam com prejuízos emo-

cionais, físicos e financeiros que podem se estender aos seus familiares e até ao 

seu ambiente de trabalho.  

 Dessa forma, trata-se de comportamentos observáveis que pode servir até 

mesmo de parâmetros para as pessoas que convivem com a vítima. 

 
3.2.1 Tratamento 
 

 Por se tratar de um transtorno mental, o tratamento é realizado através de 

psicoterapia, e se apesar disso o problema persistir em relação ao mesmo ambiente 

de trabalho, a recomendação que se mude de atividade. 

 
3.2.1 Prevenção ou estratégias de enfrentamento 

 

 Não existe uma receita pronta para prevenir a Síndrome do Burnout se a pes-

soa não tem conhecimento sobre ela. Entretanto, o Dr. Drauzio Varela recomenda 

exercícios físicos, vivenciar momentos de descontração, evitar o consumo de bebi-

das alcoólicas ou outras drogas apropriadas para depressão e ficar atento caso ob-

serve que o ambiente de trabalho é que está afetando a saúde física e mental, 

quando descartada outras possibilidades (estresse, depressão). 

 



 

4 A SÍNDROME DE BURNOUT NO CONTEXTO DOS PROFISSIONAIS DA EDU-

CAÇÃO 

 

 Apesar dos educadores serem apontados como um grupo propenso a desen-

volve esta síndrome, poucos a conhecem e, portanto a chance de se prevenirem 

quanto à possibilidade de virem a sofrer seus efeitos é praticamente nulo. O profes-

sor tem inúmeras atividades, além de preparar e ministrar suas aulas:  atender seus 

alunos em suas particularidades; corrigir cadernos e provas; manter os  diários de 

classe atualizados e preencher os relatórios bimestrais e individuais; manter-se 

constantemente atualizados através de cursos  em nível da própria escola e fora, na 

sua disciplina; dominar as tecnologias; jornada de trabalho excessivas; alunos sem 

limites comportamentais; falta de comprometimento dos pais em relação a educação 

dos filhos; despreparo e falta de 

experiência profissional no  aten-

dimento das demandas educacio-

nais no advento da inclusão dentre 

outros. 

 Frente a tantas atividades 

profissionais, não raro a vida pes-

soal e/ou familiar fica comprometi-

da. Somando e somatizando 

isso, os professores enquanto 

(Fonte:http://www.estres.edusanluis.com.ar/2013/08/sindrome-de-burnout-que-lo-origina.html) cate -   

goria profissional se destacam como potenciais vítimas da Síndrome de Burnout, 

comprometendo gravemente a sua saúde. 

 Até mesmo o Ministério da Saúde, já incluiu a Síndrome de Burnout, também 

denominada Síndrome de Esgotamento Profissional, como: 

 
resposta prolongada a estressores emocionais e interpessoais crônicos no 
trabalho. Tem sido descrita como resultante da vivência profissional em um 
contexto de relações sociais complexas, envolvendo a representação que a 
pessoa tem de si e dos outros. O trabalhador que antes era muito envolvido 
afetivamente com seus clientes, com os seus pacientes ou com o trabalho 
em si, desgasta-se e, em um dado momento, desiste, perde a energia ou se 
“queima” completamente. O trabalhador perde o sentido de sua relação com 
o trabalho, desinteressa-se e qualquer esforço lhe parece inútil. (CID-10, 
1996 apud BRASIL. Ministério da Saúde, 2001, p. 191). 
 



 

 Logo, pensar que a Síndrome de Burnout pode comprometer a saúde do pro-

fessor é imprescindível insistir no fato de que é necessário conhecê-la e preveni-la 

nesse ambiente de trabalho, para evitar constantes afastamentos, altos  índices de 

absenteísmo; abandono da profissão; problemas no convívio interpessoal com cole-

gas, gestores e alunos; baixa produtividade em sala de aula e tantas outras variáveis 

que podem ser identificadas sobre a incapacidade do professor em lidar com os sin-

tomas inerentes à mesma. 

 Dessa feita, o professor está sujeito a inúmeros infortúnios em função das 

várias características e peculiaridades da própria atividade ocupacional, que está 

infelizmente cada dia mais desvalorizada e consequentemente é um fator que gera 

um grau de esgotamento no trabalho, vindo a contribuir para o desenvolvimento da 

Síndrome de Burnout.  

 

4.1 SINTOMAS COMPORTAMENTAIS NO AMBIENTE ESCOLAR. 

 

 Jbeili (2008) o comportamento e as consequências observadas entre os pro-

fessores que, na maioria das vezes, desconhecem saberem estarem diante de um 

quadro de Burnout. 

 Evita os alunos. 

 Evita fazer contato visual. 

 Faz uso de adjetivos depreciativos. 

 Dá explicações breves e superficiais aos alunos. 

 Transfere responsabilidades. 

 Faz contratransferências, ou seja, reage às provocações em papéis distintos 

do papel de educador. 

 Resiste à mudança. 

  

 Consequências observadas. 

 Apatia ou cinismo nos diálogos. 

 Dificuldade em desempenhar papéis. 

 Diminuição dos contatos sociais. 

 Desvalorização do lazer. 

 Negligência nos cuidados pessoais. 



 

 Auto medicação (agravando o quadro). 

 Resistência em buscar ajuda. 

 
 Em outras palavras, a saúde do professor deve ser olhada com muita atenção 

em função das conseqüências causadas nos diversos segmentos envolvidos, se as-

sim o for, a sua saúde será preservada e seu desempenho melhorado e consequen-

temente o desempenho dos alunos e a própria qualidade do ensino: 

 
A prevenção da síndrome de esgotamento profissional envolve mudanças 
na cultura da organização do trabalho, estabelecimento de restrições à 
exploração do desempenho individual, diminuição da intensidade de 
trabalho,diminuição da competitividade, busca de metas coletivas que 
incluam o bem-estar de cada um. A prevenção desses agravos requer uma 
ação integrada, articulada entre os setores assistenciais e os de vigilância. 
É importante que o paciente seja cuidado por uma equipe multiprofissional, 
com abordagem interdisciplinar, que dê conta tanto dos aspectos de suporte 
ao sofrimento psíquico do trabalhador quanto dos aspectos sociais e de 
intervenção nos ambientes de trabalho (CID-10, 1996 apud BRASIL. Minis-
tério da Saúde, 2001, p. 193). 

 

  “É digna de nota a capacidade que tem a experiência pedagógica para des-

pertar, estimular e desenvolver em nós o gosto de querer bem e o gosto da alegria 

sem a qual a prática educativa perde o sentido” (FREIRE, 2000, p.161). 

 Por isso conscientizar o professor a prevenir o Burnout é fundamental, para 

que o mesmo, possa resgatar e reconstruir seu equilíbrio, seu amor e a sua compe-

tência pela profissão, sendo mais resiliente, e voltando a dar sentido na sua vida o-

cupacional tornando-a mais prazerosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Dessa forma, nós professores, temos que ter a nossa saúde mental saudável 

para resgatarmos à nossa amorosidade pelo ato educativo. 

 

 

  

“A prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacida-

de científica, domínio técnico a serviço da mudança ou, lamen-

tavelmente, da permanência de hoje”. (FREIRE, 2000, p.161): 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
 
  



 

PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

PRIMEIRO MOMENTO 

 Oficinas, reuniões e palestras, organizados conforme a disponibilidade dos 

professores, equipe pedagógica e direção da escola, em grupos, e/ou individual. 

Promoções de espaços para estudos, discussões, debates e reflexões, quando se-

rão disponibilizados, textos, documentários, filmes, vídeos, leituras individuais e em 

grupos, plenárias, dinâmicas, para conhecimento sobre o tema, e sensibilização dos 

mesmos.  

 Nesse momento será disponibilizada para cada participante, uma Cartilha in-

formativa de prevenção à Síndrome de Burnout: identificação, tratamento e preven-

ção, de Chafic Jbeili (2008), numa linguagem didática, o autor escreveu especial-

mente para os professores com o objetivo de conscientizá-los da necessidade do 

cuidado com a saúde mental, especialmente quando ao estresse profissional, co-

nhecer essa Síndrome suas causas, consequências e prevenção, bem como, identi-

ficar os fatores que isolados e/ou associados podem desencadeá-las. 

 Os estudos serão finalizados, sempre com um palestrante, profissional da á-

rea, para abrilhantar o tema. Esses profissionais serão convidados sem ônus, para 

tirar dúvidas sobre fatores nocivos que interferem na qualidade de vida dos profis-

sionais e alternativas e/ou estratégias para evitá-los ou minimizá-los. 

  Portanto os estudos compreenderão uma sequência:  

 Estudo nº1: Fundamentos Históricos da Síndrome de Burnout e conceito de 

 Estresse.  

 Palestrante: Luiza Caldi (professora PDE). 

 Link:https://drive.google.com/folderview?id=0BxMgjpwGaxRRUkt5SWhOVGJi

 Qkk&usp=sharing 

 Estudo nº2: Saúde e Qualidade de Vida . 

 Palestrante: Médica convidada. 

 Link:https://drive.google.com/folderview?id=0BxMgjpwGaxRRY253d3dRSm14

 ZGM&usp=sharing 

 Estudo nº3: Estresse e alimentação saudável. 

 Palestrante: Nutricionista convidada. 



 

 Link:https://drive.google.com/folderview?id=0BxMgjpwGaxRReTdaLXZSS0Zo

 Yms&usp=sharing 

 Estudo nº4: A importância da atividade física no combate ao sedentarismo  

 Palestrante: Educador Físico convidado 

 Link:https://drive.google.com/folderview?id=0BxMgjpwGaxRReTdaLXZSS0Zo

 Yms&usp=sharing 

 Estudo nº5: Clima Organizacional, Auto-Estima, Saúde Mental Saudável 

 Palestrante: Psicóloga Jussara Oliveira Utida ( orientadora PDE) 

Link:https://drive.google.com/folderview?id=0BxMgjpwGaxRRX2VNaXgyRmcyQ0E&

usp=sharing 

 

MOMENTO SESSÃO DE FILMES: PARA SENSIBILIZAR E 
DISCUTIR A PROFISSÃO 

Filme: Verônica 
Título: Verônica 

Origem: Brasil 

Lançamento: 06/02/2009 

Direção: Maurício Farias 

Coprodução: Globo Filmes, Fraiha Produções, Boa Vida 

Distribuição: Europa Filmes 

 Sinopse. Após vinte anos dando aulas na rede municipal de 

(Fonte http://www.adorocinema.com/filmes/filme-146112/) ensino, Verônica não consegue 

mais nem se encantar com os alunos, como no início da profissão. Um dia Verônica 

percebe que ninguém veio buscar Leandro, um garoto de oito anos, então ela decide 

levá-lo até a casa dele, que fica numa favela. Uma vez lá, fica sabendo que seus 

pais foram assassinados pelos traficantes e que os mesmo estão atrás   dele. Sem 

coragem de deixá-lo sozinho, ela foge com ele. Entretanto, quanto mais foge mais 

se vê perto da sua própria realidade. Desse relacionamento com o garoto, Verônica 

encontra uma nova maneira de viver, um novo sentido para a sua vida. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=EHWxeiUk2Xk 

 



 

Filme: O Triunfo. 

Título original: The Ron Clark Story.  

Origem: E.U.A 

Ano: 2006. 

Gênero: Drama. 

Direção: Randa Haines. 

Sinopse: Baseado em um personagem real, o 

educador Ron Clark, ele é centrado no perso-

nagem título, um professor de uma pequena 

cidade, que se muda para Nova York e tenta 

fazer uma diferença nas vidas de seus alunos, 

apesar de ninguém, incluindo os (Fonte:www.cinemaparceirodaescola.blogspot.com)  pró-

prios estudantes, acreditar nele. Ron Clark é um jovem professor, criativo e idealista, 

sai de sua pequena cidade da Carolina do Norte para ensinar, em uma escola públi-

ca de Nova York. Através da utilização apaixonada de regras especiais para a sua 

sala de aula, ensinando técnicas altamente inovadoras e uma inesgotável devoção 

aos seus alunos, Clark é capaz de fazer uma notável diferença nas vidas de seus 

alunos. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ePnJwEUAIy4 

 Outros vídeos disponíveis para discussões, debates e reflexões para maior 

compreensão da Síndrome de Burnout serão acessados através dos links abaixo. 

 Título: Conheça a Síndrome de BURNOUT, seus sintomas e como tratá-la. 

 Autora: Ana Maria T. Benevides-Pereira 

 https://www.youtube.com/watch?v=_PJ9twoYa9Q 

 Título: Síndrome de Burnout 

 Claudemir Albert de Lima 

 https://www.youtube.com/watch?v=i2uq4R_uDJo 

 Título: Eu tinha um cachorro preto, seu nome era depressão. (Legendado) 

 https://www.youtube.com/watch?v=dFKsN9J0hTM 

 

 



 

 Título: Determinação. www.publi.tv 

 https://www.youtube.com/watch?v=xk-xI_nY2Co 

 Como combater o estresse no trabalho - Bernt Entschev 

 https://www.youtube.com/watch?v=Y-iTg0uGX2I 

 Título: Paciência  - Lenine 

 https://www.youtube.com/watch?v=-XRfoYWv-vg 

 Título: Parcialmente Nublado Pixar HD 

 https://www.youtube.com/watch?v=kdaOhfdYd0s 

 

SEGUNDO MOMENTO 

 

 Diversos instrumentos serão aplicados para detectar como o docente está 

percebendo sua dinâmica de comportamento, atitudes; se está fracassando diante 

das tarefas ou não, sua inteligência emocional ou sofrimento emocional, diante das 

exigências da escola, sociedade, sistema e família, estes instrumentos de avaliação  

tem o intuito de auxiliar o professor a entender um pouco suas atitudes e comporta-

mentos durante sua caminhada profissional e consequentemente  despertar  atitu-

des  de como melhorar a sua qualidade de vida no trabalho, e não tem a função de 

diagnosticar e sim o mesmo pretende auxiliar o professor a uma auto-avaliação de 

si, e que o mesmo possa buscar auxílio para não adoecer,  são informais, e serão 

apenas utilizados como uso informativo para melhor identificar e orientar os profes-

sores. 

 Estes instrumentos são de uso informativo apenas e não deverão substituir o 

diagnóstico realizado por médico ou psicoterapeuta.  

 Instrumento para Avaliar o seu verdadeiro estado emocional 

  (Fonte: LIPP, 2008, p.67 e 68) 

 Link:https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0BxMgjpwGaxRR

 WGxmNjJZc1VpRVE 

 

 



 

 Instrumento: Soluções Criativas para o Estresse 

Link:https://drive.google.com/file/d/0BxMgjpwGaxRRWXhtRkNRSU5nWGM/vi

ew?usp=sharing 

 Instrumento: 21 Passos do Manejo do Stress      

(Fonte: LIPP, 2008, p.122) 

Link:https://drive.google.com/file/d/0BxMgjpwGaxRRZ0Q0WlhlT1BNVjA/view?

usp=sharing 

 Questionário Jbeili para Identificação Preliminar da Burnout  

(Fonte: Chafic Jbeili) 

Link:https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0BxMgjpwGaxRR

WGxmNjJZc1VpRVE 

 Instrumento: Escala de Maslach (1986) 

Link:https://drive.google.com/file/d/0BxMgjpwGaxRRdVVyMGpuVEVfRXc/vie

w?usp=sharing 

 Sugestões para o Professor Prevenir e Enfrentar a Síndrome de Burnout 

(fonte: Lucia E. Novaes Malagris e Gisele Cristine Tenório de     Machado 

Levy) 

Link:https://drive.google.com/file/d/0BxMgjpwGaxRRVV85Zk5jX1ZFYTA/view

?usp=sharing 

 

 Dois testes farão parte deste GRT/2015, e os cursistas automaticamente par-

ticiparão de uma pesquisa que visará mensurar o nível do adoecimento dos profes-

sores em nível de Paraná. 

Links:https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0BxMgjpwGaxR

RWGxmNjJZc1VpRVE 

 https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0BxMgjpwGaxRRWGx

 mNjJZc1VpRVE 

 

 

 



 

TERCEIRO MOMENTO 
 
 Os instrumentos já respondidos pelos professores tanto da escola e dos cur-

sistas participantes do GRT/2015 serão analisados juntamente com um profissional 

da área da Psicologia para servir de subsídio para uma orientação geral a ser reali-

zada na escola,como contribuição para uma maior conscientização sobre a Saúde 

Mental dos Professores. 

 
QUARTO MOMENTO  
 
 Haverá um momento de feedback com todos que fizeram parte deste traba-

lho, através de relatos de experiências individuais ou por escrito cujo objetivo será 

de colher sugestões e propostas de ações possíveis para minimizar esses sintomas 

e consequentemente possibilitar uma convivência saudável no ambiente  de trabalho 

e também avaliar os pontos positivos e negativos deste projeto. 

 
QUINTO MOMENTO 
 

  Serão propostas para a direção da escola algumas medidas de intervenção 

para contribuir no relacionamento saudável de todos os seus profissionais objetivan-

do minimizar sintomas para que o professor não venha a adoecer. Assim espera-se 

estar contribuindo para uma caminhada profissional saudável e o sucesso da educa-

ção.  

 Para que os objetivos sejam atingidos, têm-se como parâmetros as  orienta-

ções e contribuições dos especialistas nesta área como Lipp (2008) e Levy;Sobrinho 

(2010) para  que se possa subsidiar a direção no sentido de que se adote ações prá-

ticas e possíveis. 

 Promover a humanização das condições de trabalho docente através de  pro-

jetos de mudanças inovadoras no ambiente escolar. 

 Melhorar as condições gerais do trabalho educacional (ambiente físico e  ges-

tão de pessoas). 

 Criar sistema de avaliação com a participação dos professores. 

 Reconhecer e elogiar o trabalho realizado pelos professores. 

 Definir claramente as expectativas do papel do professor na escola. 



 

 Promover o ensino em equipes para aumentar o contato e apoio de colegas e 

 diminuir o isolamento. 

 Oferecer a oportunidade de promoção pessoal para maior realização do  pro-

fessor. 

 Melhorar os canais de comunicação entre professores e direção, promovendo 

 reflexão sobre o papel dos professores. 

 Facilitar a participação dos professores em decisões institucionais de modo 

 que se sinta valorizado e com autonomia profissional. 

 Desenvolver rede de suporte social, pois este é um grande aliado na redução 

 dos níveis de Burnout, realizando formação de grupos de apoio, onde os 

 professores possam conversar e compartilhar seus problemas no trabalho. 

 Oferecer recursos físicos e psicológicos para atender as necessidades dos 

 docentes e melhoria da sua qualidade de vida. 

 Estimular relações interpessoais saudáveis entre todo o coletivo escolar. 

 Incentivar no ambiente de trabalho a promoção dos valores humanos,  ado-

tando valores mais direcionados para a coletividade e não para o  indivíduo isolada-

mente. 

 Atuar na imagem do professor na sociedade, divulgando as experiências 

 acadêmicas. 

 Estimular a participação dos pais no processo educativo, valorizando o  tra-

balho do professor. 

 Restituir a sua confiança mostrando-lhe os pontos positivos em sua atuação 

 profissional. 

 Ajudar os professores a identificar os sintomas de Burnout, implantando  pro-

gramas de educação continuada para a prevenção ou intervenção, a fim  de que os 

fatores de risco do burnout não se instalem no ambiente escolar. 

 Criar um ambiente acadêmico motivador e saudável melhorando as condições 

 de trabalho como: mobiliário, iluminação das salas de aula, nível de ruído, 

 temperatura ambiente, dentre outros. 

 Oferecer capacitação sobre técnicas de enfrentamento do estresse e burnout. 

 

 Trata-se de sugestões passíveis de serem implementadas, uma vez que as 

escolas de educação, MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL, as mesmas (APAES) 

possuem convênios, e parcerias com o SUS, onde atuam diversos profissionais da 



 

saúde, e partindo do princípio que, para cuidar, educar e socializar alunos com ne-

cessidades educacionais especiais, é necessário contar com profissionais saudáveis 

e este amparo, os gestores das escolas poderão, se assim o quiserem oferecer aos 

seus professores. 

 Com base nas ideias propostas, espero estar contribuindo para o fortaleci-

mento da escola, possibilitando a criação de vínculos afetivos humanizados rumo a 

uma caminhada profissional saudável em que se prioriza a  qualidade de vida de 

todos os profissionais envolvidos com a educação.  
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