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Resumo 

 

  Os professores encontram-se entre os profissionais sujeitos a níveis mais elevados de 

stress, sendo igualmente o seu grupo profissional aquele em que os sintomas de exaustão emocional 

e de despersonalização, próprios do síndroma de burnout, se revelam mais frequentes em alguns 

países. Com este trabalho procuramos dar um contributo para o estudo do burnout profissional dos 

professores portugueses, da sua incidência e desenvolvimento ao longo da carreira docente, e da sua 

compreensão num quadro transacional em que se destacam as variáveis de stress e coping e se 

propõe uma articulação com as representações sociais que os docentes constroem do burnout na sua 

profissão (capítulos dois e três). 

 

   Pretendendo afirmar a relevância de uma abordagem societal do burnout, 

começamos por analisar o fenómeno do burnout profissional dos professores no quadro da teoria 

das representações sociais. Os dois estudos empíricos desenvolvidos (capítulo três), envolvendo 

mais de 900 professores portugueses, permitiram-nos reconstruir e caracterizar três grandes 

representações sociais do burnout na docência - burnout como doença, burnout como desadaptação 

e burnout como absentismo –  sugerir diferentes tendências de relação entre estas representações 

sociais e as estratégias de coping utilizadas pelos docentes em situação de stress profissional e 

propor as representações sociais do burnout como doença e como absentismo como variáveis 

moderadoras da relação entre o coping e o burnout. 

 

  Seguidamente (capítulo quatro), debruçamo-nos sobre os problemas da incidência e 

dos preditores do burnout profissional dos professores. O estudo empírico realizado  com uma 

ampla amostra de docentes (N=777) da zona da DREL, revelou alguns indicadores preocupantes de 

mal-estar profissional: 54% dos professores inquiridos percepcionam a sua profissão como uma 

actividade muito ou extremamente geradora de stress; 6.3% evidenciam graves sintomas de 

burnout, encontrando-se numa situação que diríamos de burnout pleno; e cerca de 30% apresentam 

sintomas preocupantes e um elevado risco de evoluírem para um quadro de burnout pleno.  

 

 Este estudo veio corroborar a relevância de uma conceptualização e prevenção 

multidimensional do burnout ao identificar preditores diferenciados para cada uma das três 

dimensões que caracterizam este síndroma: a exaustão emocional configura-se como uma reacção 

ortodoxa ao stress profissional; o valor preditivo das variáveis de coping relativamente à perda de 

realização pessoal no trabalho alerta-nos para a importância das estratégias e competências 

profissionais tendo em vista uma melhoria do sentido de auto-eficácia profissional; finalmente a 

despersonalização revela-se como a mais complexa das três dimensões do burnout, sendo de 

destacar o valor preditivo que as estratégias de coping de negação e evitamento e as representações 

sociais do burnout como desadaptação e como absentismo assumem na sua explicação. 

 

 

 Este estudo permitiu-nos igualmente clarificar o papel disfuncional que as 

estratégias / estilos de coping de negação e evitamento assumem na relação stress – burnout, 

potenciando os sentimentos de exaustão emocional e de despersonalização e diminuindo a 

realização pessoal no trabalho. Permitiu-nos ainda analisar o papel das representações sociais do 

burnout no processo de stress - coping – burnout, destacando a sua relevância para uma 
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compreensão acrescida da dinâmica conducente ao uso de padrões de coping disfuncionais e, muito 

em particular, à dimensão de despersonalização do burnout: as atitudes de despersonalização 

parecem ser em grande medida reguladas pelas representações sociais do burnout como 

desadaptação e como absentismo. 

 

  No final do trabalho (capítulo cinco) fazemos uma reflexão crítica sobre a prevenção 

do burnout pensada a nível da formação de professores, tendo em conta as limitações dos habituais 

programas de prevenção e tratamento do burnout profissional e as principais implicações dos 

resultados dos estudos empíricos que este trabalho inclui. 

 

 

Palavras Chave:  BURNOUT,  STRESS,  COPING,  REPRESENTAÇÕES SOCIAIS,   

                                            PROFESSORES 

 

 

 

Abstract 

 

 Teaching is recognised as one of the most stressful occupations. The comparison 

between levels of burnout across professions in different countries reveals high levels of emotional 

exhaustion and depersonalization in teaching. The primary goals of this work are to examine the 

incidence and development of professional burnout among Portuguese teachers and to contribute to 

a more integrated understanding of this phenomenon. Therefore we propose a transactional 

framework for the study of teachers` burnout and emphasize the importance of social 

representations as intervening variables in the stress – coping – burnout process (chapters 2 and 3). 

 

   Stressing the usefulness of a societal approach to burnout, we start out with a 

discussion of the social representations theory as an heuristic for studying teachers` professional 

burnout. Two empirical studies were conducted (chapter 3), with a sample of over 900 Portuguese 

teachers,  allowing us to identify three different social representations of professional burnout put 

together by teachers: burnout as absenteeism; burnout as "misadaptation"; and burnout as illness. 

The analysis performed suggest different relationships between this social representations and 

coping strategies used by teachers to deal with professional stress. We also formulate a series of 

hypothesis concerning the role of  burnout´s social representations as ilness or absenteeism as 

moderating variables in the coping – burnout relationship.  

 

  Next (chapter 4), we present a comprehensive and critical overview of research on  

the incidence and possible causes and consequences of teachers` professional burnout. An empirical 

study was conducted, with a sample of  777 Portuguese teachers,  yielding dramatic results:  54% of 

respondents consider being a teacher as "very " or "extremely" stressful;  6.3% show high level 
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symptoms in all three burnout dimensions; and near 30% show a high risk of becoming fully 

"burned –out".  

 

 Burnout has been equated with many alternative definitions. Nevertheless, this study 

identified different predictors for each burnout dimension, providing support for the relevance of 

Maslach`s tridimensional burnout conceptualisation: emotional exhaustion shows up as a traditional 

response to professional stress; the predictive value of coping variables to personal accomplishment 

draws special attention to the role played by professional skills and strategies in the development of 

a positive evaluation of self-efficacy; finally, the predictive value of both coping (of denial and 

avoidance) and social representations (of burnout as absenteeism and of burnout as misadaptation) 

variables to depersonalisation strongly suggests that this is the most complex of all three burnout 

dimensions. 

 

 This study also clarified the dysfunctional role played by denial and avoidance 

coping strategies in the stress – burnout relationship, enhancing emotional exhaustion and 

depersonalisation and reducing personal accomplishment. In addition, this study allowed us to 

analyse the role played by social representations of burnout in the stress - coping – burnout process, 

highlighting the relevance of this variables to a better understanding of the dynamics leading to the 

use of dysfunctional coping strategies and, specially, to the development of depersonalisation: 

depersonalisation attitudes seem to be regulated by social representations of  burnout as 

misadaptation and of burnout as absenteeism. 

 

  In the closing chapter (chapter 5) we summarize the most relevant conclusions of 

our studies and discuss the issue of burnout prevention. Therefore, we present an overview of the 

most recommended burnout interventions and make some suggestions, based on our own results, to 

a teacher training approach to teachers` burnout prevention. 

 

 

 

Key Words:    BURNOUT,    STRESS,    COPING,    SOCIAL     REPRESENTATIONS,   

                                 TEACHERS. 
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Perspectiva geral do capítulo 

   

 

 

 A docência é uma das profissões mais estudadas na óptica do stress e do burnout (
1
), 

os professores encontram-se entre os profissionais sujeitos a níveis mais elevados de stress, sendo 

igualmente o seu  grupo profissional aquele em que os sintomas de exaustão emocional e de 

despersonalização, próprios do síndroma de burnout, se revelam mais frequentes em alguns países. 

Apesar do interesse que estas problemáticas têm suscitado a nível científico, a desarticulação 

teórico-empírica marca em grande medida o campo de estudo do burnout, designadamente na 

docência, sendo igualmente de destacar a quase total ausência de modelos que dêem conta, em 

termos conceptuais e empíricos, da dimensão social deste fenómeno. Paralelamente, e dada a 

inexistência de critérios clínicos ou de normas estatísticas representativas para o grupo profissional 

dos professores dos vários países, estão por determinar, com rigor, os níveis de incidência do 

burnout profissional na docência, nomeadamente em Portugal.  

 

  Com este trabalho procuramos justamente dar um contributo para o estudo do 

burnout profissional dos professores portugueses, da sua incidência e desenvolvimento ao longo da 

carreira docente, e da sua compreensão num quadro transacional em que se destacam as variáveis de 

stress e coping (
2
) e se propõe uma articualção com as representações sociais que os docentes 

constroem do burnout na sua profissão. Pensamos que o modelo integrativo proposto constitui um 

quadro conceptual abrangente, capaz de enquadrar teoricamente o estudo do burnout e de orientar as 

tão necessárias investigações dedutivas neste domínio. Este modelo retira-nos igualmente da 

habitual disputa bicéfala entre as perspectivas sociológicas do burnout - que remetem o professor 

para o papel passivo de vítima das condições sociais e dos sistemas escolares - e algumas 

perspectivas psicológicas - que ao privilegiarem as variáveis determinantes das diferenças 

individuais na experiência de burnout correm o risco de culpar a "vítima" - uma vez que nos permite 

não só explicar os mecanismos psicológicos e as fases de desenvolvimento do burnout a nível dos 

individuos mas simultaneamente dar conta da influência do social nesse processo.  

 

 Neste capítulo fazemos uma introdução ao estudo do stress e do burnout profissional 

dos professores referindo a sua relevância em termos de níveis de incidência e de custos individuais 

e sociais, e indicando alguns dos factores, pessoais, interpessoais, organizacionais e sociais, que 

contribuem para uma expressão tão marcada destes problemas na docência. No final do capítulo 

fazemos uma reflexão crítica sobre o "estado da arte" e sobre as limitações identificadas no campo 

de estudo do burnout, e em particular no domínio da docência, descrevemos as principais opções 

conceptuais que orientam este trabalho e apresentamos um breve resumo dos outros quatro capítulos 

que o compõem. 

                                                 
(
1
) Dadas as dificuldades de tradução, ao longo deste trabalho optámos por utilizar as expressões em língua inglesa  

stress  e   burnout. 

 

(
2
) Optámos igualmente por utilizar a expressão em língua inglesa  coping. 
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Importância do estudo do stress e do burnout profissional 

dos professores 

 

 

 

  Desde a sua descoberta como fenómeno psicológico por Freudenberger (1974) e 

Maslach (1976), o burnout tem vindo a ser reconhecido como um importante problema individual e 

social,  relacionado com o stress profissional prolongado ou crónico, e que atinge especialmente os 

profissionais de ajuda (
3
) e, entre estes, os professores (Gil-Monte & Peiró, 1997; Huberman & 

Vandenberghe, 1999; Schaufeli & Enzmann, 1998). O estudo do burnout profissional na docência 

deve assim ser situado no quadro mais geral das relações entre o stress e a saúde-doença e dos seus 

custos para os indivíduos e para a sociedade e envolver uma análise da especificidade do contexto 

socioprofissional da docência.  

 

 É já um lugar comum falar do stress na vida quotidiana actual e associá-lo às 

mudanças constantes e a ritmo acelerado que imperam na nossa sociedade, que exigem 

transformações profundas nos comportamentos, atitudes e valores dos indivíduos, impõem novos 

estilos de vida, e conduzem frequentemente a sentimentos de incontrolabilidade e de instabilidade 

no presente e de incerteza quanto ao futuro. É assim que o stress se assume como um símbolo 

cultural do nosso tempo e que estruturas internacionais como a Organização Mundial de Saúde e as 

Nações Unidas o definem com epítetos como "uma verdadeira epidemia mundial" ou "a doença do 

século XX". 

 

 É  igualmente habitual associarmos a actividade profissional à experiência de stress. 

A rapidez das mudanças que se operam na sociedade faz-se sentir também, necessariamente, nos 

locais e ambientes de trabalho, impondo novos ritmos e exigências acrescidas aos profissionais e 

originando  nestes experiências de stress  profissional.  

 

                                                 
(
3
)  - Ao longo deste trabalho optámos por traduzir designações profissionais como "human service workers", "people 

who do ´people work`", "people in the helping professions" pela expressão genérica "profissionais de ajuda". 
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   Embora o stress seja uma experiência vital, faça parte integrante da condição 

humana, e possa ser positivo, o stress profissional excessivo afecta negativamente a saúde física e 

psicológica dos indivíduos e os seus desempenhos, está implicado na adopção de comportamentos 

de risco e associa-se a condutas como o absentismo e o abandono do trabalho, e a sentimentos de 

burnout  e de insatisfação profissional e de vida (Cooper, Liukkonen & Cartwright,  1996; 

International Labour Office, 1993). 

 

  Estes indicadores são geralmente utilizados nos estudos sobre a incidência do stress 

profissional e na avaliação dos seus custos para os indivíduos, para as organizações e para a 

sociedade em geral. Por exemplo, num estudo realizado por Paoli (1997), envolvendo os 15 países 

da Comunidade Europeia,  29% dos 15986 trabalhadores inquiridos (entre os quais mil 

portugueses), consideraram que a sua actividade profissional afectava a sua saúde, sendo o stress 

um dos três problemas de saúde mais frequentemente referidos (28%, para a amostra total e 26% 

para a amostra portuguesa). Num outro inquérito da Comissão Europeia, feito em 1992 aos 

trabalhadores europeus, verificou-se que 48% dos respondentes consideravam que o seu trabalho 

afectava a sua saúde, dos quais 42% referiam o stress como principal causa desses problemas 

(Cooper et al, 1996). Nos Estados Unidos da América, em que os níveis de stress profissional são 

tendencialmente mais elevados, um inquérito realizado aos trabalhadores revelou que 75% 

descreviam o seu trabalho como stressante (stressful) (
4
) (International Labour Office, 1993). Outros 

indicadores, neste caso dos custos sociais do stress profissional a nível europeu, são dados por 

Cooper e colaboradores (1996) e referem-se às oito mil pessoas mortas por ano como resultado de 

acidentes e doenças profissionais; aos dez milhões de pessoas que sofrem de alguma forma de 

acidente ou de doença relacionada com o trabalho; e aos vinte mil milhões de ECU pagos por ano a 

título de indemnização. Nos EUA, a estimativa de custos do stress profissional com base na taxa de 

absentismo, na redução da produtividade, nas despesas médicas e nos pedidos de indemnização, 

rondava em 1993 (International Labour Office, 1993) os duzentos biliões de dólares por ano. 

 

 Embora todas as profissões sejam geradoras de algum grau de stress, algumas têm 

sido mais estudadas dados os níveis mais dramáticos de stress nelas evidenciados.  Os agentes da 

polícia, os funcionários dos correios, os condutores de autocarros, os enfermeiros e os  professores 

                                                 
(
4
) - Fazendo uma tradução livre da palavra "stressful", ao longo deste trabalho utilizamos a expressão "stressante" 
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são exemplos, dados no World Labour Report de 1993, de profissionais que desempenham 

profissões particularmente stressantes. 

 

  No caso particular da docência é a própria Organização Internacional do Trabalho 

que denuncia, em 1981 (p. 123), a gravidade do problema do stress ao referi-lo como uma das 

principais causas de abandono da profissão docente, a qual considera como uma profissão de risco 

de esgotamento físico e mental. Como afirmam Gold e Roth (1993, p. 3),  na revisão de literatura 

sobre o tema, "… A docência tem sido identificada como uma das três  profissões mais stressantes 

(Hunter, 1977).  Ser professor do ensino secundário nos centros urbanos está agora classificado 

como o trabalho mais stressante … (Men`s Health, 1991). Muitos professores estão a ser tratados 

por apresentarem os mesmos sintomas que é provável os soldados em combate experimentarem 

(Bloch, 1978). As escolas são das ecologias mais stressantes da nossa sociedade (Samples, 1976). 

Alguns estudos têm mostrado que cerca de 78% dos nossos professores são atingidos pelo  stress 

(Coates & Thorenson, 1976), e este pode ser um dos mais graves problemas para a saúde com que 

os professores têm de lidar (Sylwester, 1977)… algumas análises recentes indicam que a docência é 

mais stressante do que nunca …".  

   

  Parece-nos assim compreensível o interesse que a opinião pública, em geral, os 

meios de comunicação social, os professores e seus sindicatos, e a investigação científica, têm 

manifestado pelo tema do stress profissional na docência e pelo desenvolvimento de acções que 

permitam prevenir ou minimizar os seus riscos ou, numa perspectiva mais positiva, que permitam 

optimizar a saúde e o bem-estar dos docentes (Cooper et al, 1996).  

 

   Testemunho desse interesse são as páginas de jornais e os programas televisivos que, 

mesmo entre nós, têm sido dedicados ao tema (por exemplo, jornais Correio da Manhã de 12 de 

Novembro de 1987, Público de 12 de Fevereiro de 1998, 24 Horas de 3 de Dezembro de 1998, 

Diário de Notícias de 5 de Dezembro de 1998). Outro indicador é a (sobre) utilização do termo 

stress nas conversas quotidianas entre docentes e nas suas tentativas de compreensão da 

problemática profissional, como teremos oportunidade de verificar num dos estudos que 

apresentamos no capítulo três. Também a FENPROF / Sindicato dos Professores da Grande Lisboa 

(CGTP), o Sindicato Democrático dos Professores (UGT) e a Pró-Ordem / Associação Nacional de 
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Professores do Ensino Secundário, entre outras organizações sindicais de professores, têm 

demonstrado a sua preocupação com o problema do stress na profissão docente, promovendo a 

reflexão e o debate em seminários subordinados ao tema (por exemplo, Seminário "O Stress na 

Profissão Docente", Lisboa, 3 e 4 de Dezembro de 1998) e em artigos incluidos nas suas 

publicações periódicas (por exemplo, Revista do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, Maio 

de 1983). 

 

   A nível científico, o tema do stress tem sido muito estudado, por muitas e diferentes 

disciplinas, sendo o stress profissional definido de formas igualmente diversificadas. No campo da 

psicologia da saúde tem-se no entanto vindo a gerar um consenso quanto à natureza transacional do 

processo de stress, designadamente na docência (Chan, 1995; Pithers, 1995), e sua compreensão 

num quadro (bio) psicossocial (Engel, 1977). Nesta perspectiva, o problema do stress profissional 

dos professores é encarado do ponto de vista das relações transacionais e dinâmicas que se 

estabelecem entre as pressões do ambiente de trabalho e as reacções e recursos de coping do 

docente, e que resultam na percepção de stress (Kyriacou & Sutcliffe, 1978a, 1978b, 1978c; 

Lazarus, 1966; Lazarus & Folkman, 1984). As formas de coping adoptadas pelos professores 

assumem-se assim como variáveis fundamentais que intervêm na experiência de stress, mas 

igualmente nas complexas relações existentes entre o  stress e a saúde-doença, estando no entanto 

por clarificar, como veremos nos capítulos dois e quatro, o papel mediador e / ou moderador que as 

variáveis de coping desempenham nesse processo. 

 

   Numa tentativa de articulação compreensiva dos diversos factores que contribuem 

para o stress percebido na docência, ou, de uma forma mais global, para o mal-estar dos 

professores, alguns autores (por exemplo, Esteve, 1989, 1991 e 1992; Gold & Roth, 1993; Jesus, 

1998; Jesus, Abreu, Esteve & Lens, 1996; Jesus & Costa, 1998; Schwab, 1995) têm distinguido dois 

níveis de análise do problema, sendo um deles referente aos factores organizacionais que afectam 

directamente o professor na sua prática de ensino e o outro relativo a factores mais genéricos, de 

natureza social, que o afectam indirectamente pelos condicionalismos que criam no contexto de 

ensino. No primeiro tipo de factores, destacamos a sobrecarga de trabalho a que o professor é 

sujeito, a qual é função da discrepância existente entre as múltiplas exigências que lhe são feitas no 

terreno, como por exemplo, controlar a disciplina dos alunos, atender os pais ou fazer trabalho 
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administrativo, e a falta de recursos,  materiais, institucionais e de tempo de que dispõe. Quanto aos 

factores sociais, salientamos as profundas alterações verificadas: no estatuto e imagem social do 

professor, claramente desvalorizados e desprestigiados, pela massificação do sistema de ensino, 

pelas alterações a nível dos valores sociais conducentes a um predomínio do economicismo, e pela 

"concorrência" de outras fontes de informação muitíssimo mais poderosas e atractivas como a TV e 

outros mass media; nos papeis atribuídos ao docente, nomeadamente em virtude da transferência de 

funções educativas da família para a escola; nos objectivos e competências pedagógicas que devem 

orientar o seu trabalho e que têm vindo a ser reconceptualizados numa perspectiva de dinamização 

da aprendizagem e de facilitação do desenvolvimento global dos alunos; e nas atitudes que a 

sociedade lhe reserva, apontando-o geralmente como "bode expiatório" para as deficiências do 

sistema educativo e negando-lhe a participação na tomada de decisões que condicionam as suas 

funções bem como as formas de treino e suporte adequadas. 

  

  Num estudo realizado no nosso país no início da década de noventa, a sobrecarga de 

trabalho, a responsabilidade e os problemas associados aos alunos (por exemplo "responsabilidade 

pelos alunos", "turmas difíceis", "alunos pouco motivados"), as pressões de tempo ("ritmo 

demasiado rápido do período lectivo diário") e a inadequação salarial foram os factores percebidos 

pelos professores como fontes fundamentais de stress profissional (Cruz, 1990). 

 

 Como salienta Jesus (1998), embora o mal-estar docente seja um problema que 

atinge todos os países da comunidade europeia, envolvidos que estão em profundas reformas do 

sistema educativo, em Portugal “…a legislação sobre educação existente apresenta avanços nos 

pressupostos subjacentes e nos objectivos que preconiza. No entanto, traduz um nível de exigência 

político muito acima das possibilidades actuais dos professores, tendo em conta a sua preparação 

profissional e as suas condições de trabalho… As reformas não se fazem por decreto e devem ser 

progressivas e participadas…” (Jesus, 1998, p. 29). 

 

  No mesmo sentido, Nóvoa (1991) denuncia os efeitos perversos das políticas 

reformadoras portuguesas e do reforço da tutela estatal sobre os professores que estas têm 

procurado, sublinhando a perda de intervenção autónoma e inovadora dos docentes em projectos 

que deveriam, pelo contrário, assentar na valorização das qualificações académicas e científicas dos 
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professores e da profissão docente. Os professores, salienta o autor, "… constituem não só um dos 

mais numerosos grupos profissionais, mas também um dos mais qualificados do ponto de vista 

académico. Grande parte do potencial cultural e mesmo técnico e científico das sociedades 

contemporâneas está concentrado nas escolas. Não podemos continuar a desprezá-lo e a menorizar 

as capacidades de desenvolvimento dos professores…" (Nóvoa, 1991, p. 29). 

 

  Lembrando a recomendação da Comissão de Reforma do Sistema Educativo 

Português (1988, p. 647) em que se afirma que "…A reforma da educação depende, em larga 

medida, da forma como os agentes que a vão realizar forem capazes de a assumir como obra sua… 

Tem-se consciência de que o papel do professor é essencial no desenvolvimento do processo de 

reforma…",   Trigo-Santos (1996) salienta igualmente que o aparelho político tem procurado impôr 

verticalmente as reformas educativas ignorando as experiências e necessidades profissionais dos 

professores e o potencial crítico e reflexivo das escolas. Esta autora chama assim a atenção para a 

necessidade de se redireccionar a reflexão neste domínio para as percepções dos professores sobre a 

sua actividade profissional. 

 

 À complexidade da análise traçada em que sobressaem múltiplas fontes  

organizacionais e sociopolíticas do stress profissional, importa então acrescentar a intervenção de 

factores individuais, como as percepções dos professores sobre a docência, as suas cognições face 

ao desempenho da actividade docente, ou as suas estratégias / estilos de coping perante os desafios 

profissionais. Diversas investigações, algumas das quais realizadas em Portugal (por exemplo Cruz, 

1989; Jesus, Abreu e Esteve, 1995; Nogueira, 1992), têm efectivamente sugerido a relevância desse 

tipo de factores para a compreensão da experiência de stress profissional dos professores. 

 

    No quadro que temos vindo a caracterizar, de crise profissional - crise de identidade, 

de valores e objectivos, e, muito frequentemente, de recursos de coping para fazer face às novas 

realidade - não é pois surprendente que um elevado número de professores percepcione a docência 

como uma actividade muito ou extremamente geradora de stress, e que os seus níveis de stress 

percebido tenham inclusivamente vindo a aumentar, como revelado por diversas investigações 

realizadas um pouco por todo o mundo. Em Inglaterra, por exemplo, a percentagem de professores 

que manifesta esses níveis de stress subjectivo parece ter duplicado ao longo dos últimos vinte anos 
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- de 20%, segundo Kyriacou e Sutcliffe (1978b) passou para valores da ordem dos 40% (Capel 

1991) e 44% (Cockburn, 1996); em Portugal, em duas investigações realizadas no inicio dos anos 

noventa, 45% e 63% dos professores inquiridos referiram igualmente a docência como uma 

actividade muito ou extremamente geradora de stress (Cruz, 1989 e 1990).  

 

   O problema das consequências do stress profissional dos professores, sendo 

difícil de avaliar com rigor em toda a sua extensão, tem sido abordado pela  investigação científica 

em torno de duas questões essenciais: as alterações na saúde-doença dos professores, evidenciadas 

por sintomatologia somática e psicológica variada e que justificam grande parte das baixas médicas; 

e alterações que diríamos motivacionais-comportamentais, e que se manifestam nomeadamente na 

perda de satisfação profissional ou na intensão de abandono da profissão afirmada pelos docentes. 

Os números referidos na literatura internacional relativamente às diversas consequências do stress 

na docência são contudo diferenciados, partem de indicadores diversos e referem-se a épocas 

também distintas, resultando dificeis de interpretar. Por exemplo, os dados da OIT (1981) 

relativamente à taxa de baixas médicas nos EUA indicam 33% de baixas por motivos de stress ou 

tensão; por seu lado, Esteve (1991), refere um estudo francês em que a "taxa de absentismo" dos 

professores na segunda metade dos anos setenta oscilava entre os 4.5% e os 6.6%, valores estes 

semelhantes aos encontrados pelo autor em Espanha entre 1982 e 1983, mas claramente inferiores 

aos verificados no final da década – 21.3% no caso dos docentes do básico e 9.5% no grupo dos 

docentes do secundário. No nosso país, são raros os estudos sobre as consequências do stress 

profissional dos professores. Num dos poucos artigos encontrados sobre a temática, Fraga, 

Rodrigues, Fernades e Rosas (1983, p. 25) referem que em cinco anos de trabalho clínico diário nos 

serviços médicos do Sindicato de Professores da Grande Lisboa, "…mais de 50% de pacientes e de 

consultas foram devidas e confirmadas a queixas relacionadas com "stress" ou tensão física e 

orgânica de causa profissional…". O estudo realizado por Cruz, Dias, Sanches, Ruivo, Pereira e 

Tavares (1988), sobre a "situação do professor em Portugal", sendo de âmbito mais alargado, é 

frequentemente citado pelos indicadores de mal-estar docente que fornece e em que salientarámos o 

seguinte resultado: mais de 35% dos professores entrevistados declararam que se tivessem 

oportunidade deixariam de ser professores. De referir ainda um estudo realizado em diversos países 

europeus, em que Prick (1989) verificou que os professores portugueses eram os que evidenciavam 

um menor grau de satisfação profissional.  
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   O síndroma de burnout profissional, que congrega na sua sintomatologia as 

dimensões referidas é a reacção ao stress profissional na docência mais ampla e consistentemente 

estudada e constitui o principal foco de interesse do presente trabalho. 

 

 De uma forma geral, o burnout tem sido reconhecido, ao longo dos últimos vinte e 

cinco anos, como um importante problema individual e social relacionado com o stress profissional 

prolongado e que atinge especialmente os profissionais de ajuda e, entre estes, os professores (Gil-

Monte & Peiró, 1997; Huberman & Vandenberghe, 1999; Schaufeli & Enzmann, 1998).  

 

  As profissões de ajuda espelham de forma particular os processos de transformação 

económica, social e cultural que afectam toda a sociedade. Alguns factores, que nos ajudam a 

compreender as formas de pressão específicas a que este tipo de profissões está sujeito e que 

contribuem para o desenvolvimento do burnout, referem-se: ao crescimento do sector dos serviços e 

da importância das profissões de ajuda como estrutura de apoio social; às crenças e expectativas 

sociais em torno das profissões de ajuda que criam uma verdadeira mística profissional; ao aumento 

da sobrecarga mental e emocional a que os profissionais nesta área estão sujeitos; ao desencanto 

social quanto às motivações e níveis de eficácia destes profissionais que condiciona um 

enfraquecimento da sua autoridade profissional; à individualização crescente que caracteriza o 

desempenho dos seus papeis profissionais e conduz ao isolamento e à alienação; ou, de uma 

maneira mais geral, as mudanças verificadas no "contrato psicológico" dos profissionais de ajuda 

que se traduzem na ideia de dar mais e receber menos (Schaufeli e Enzmann, 1998).  

 

 Sendo uma profissão de ajuda, a docência está naturalmente sujeita a estas formas 

de pressão. No entanto, como salientam diversos autores (por exemplo Maslach, 1999; Miller, 1999; 

Rudow, 1999), o estudo do burnout profissional dos professores deve envolver uma análise da 

especificidade do contexto socioprofissional da docência (como já aludimos anteriormente a 

propósito do stress e do mal-estar dos professores). 

 

 Consideremos, a título ilustrativo, a situação "hipotética" descrita por Farber (1999) 

ao analisar as condições de stress profissional prolongado a que os professores estão sujeitos e que, 

gerando sentimentos de "inconsequencialidade", os conduzem ao burnout: "… um grupo de 
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profissionais, na maioria mulheres... Recebem um ordenado limitado; têm pouco contacto com 

outros adultos durante as seis horas do seu dia de trabalho; não têm acesso a telefones nem 

praticamente nenhuma privacidade; e são responsáveis pelo bem-estar intelectual, emocional e 

social de grandes grupos de crianças. São encarados pela sociedade como necessários, mas também 

como pouco competentes. Deles se espera que promovam um considerável crescimento em 

virtualmente todas as crianças com quem trabalham, mesmo aquelas com quem os pais falharam… 

Estes profissionais não têm apenas de fazer o seu trabalho diário com as crianças, têm também de 

cumprir uma enorme quantidade de trabalho burocrático… Periodicamente, algumas pessoas sem 

treino na sua área de competência revêem e criticam o trabalho destes profissionais… Isto é, no 

essencial, o que acontece aos professores em todo o mundo…" conclui Farber (1999, pp. 159-160). 

 

 Em condições de stress profissional, em que as tentativas de coping desenvolvidas 

pelos docentes se revelam repetidamente inconsequentes, o burnout profissional configura-se assim 

como uma reacção extrema ao stress profissional cumulativo e prolongado, que afecta o bem-estar 

físico e psicológico dos docentes, influencia negativamente o seu relacionamento com os alunos e a 

qualidade do seu ensino, e  se associa  a fenómenos como o absentismo ou a intenção de abandono 

da profissão (Capel, 1987; Huberman & Vandenberghe, 1999; Kyriacou, 1987; Pierce & Molloy, 

1990; Schwab, Jackson & Schuler, 1986; Schwab, 1995). 

 

 O estudo do burnout profissional, marcado no seu início por preocupações 

pragmáticas de natureza socioprofissional (Maslach, 1993; 1999), sofreu ao longo das décadas de 

oitenta e noventa uma profunda evolução em termos de conceptualização e de investigação 

empírica. Contudo, a revisão de literatura que efectuámos, e que apresentamos nos capítulos dois, 

quatro e cinco, permitiu-nos constatar que o campo de estudo do burnout não cumpriu totalmente a 

"agenda" a que se propôs. A reflexão crítica sobre o "estado da arte" e sobre as limitações 

identificadas em particular no domínio da docência serve-nos de fundamento para as opções 

conceptuais que orientam este trabalho e que a seguir explicitamos. 

 

  O  burnout    profissional   dos    professores    tem     sido   conceptualizado   de  

forma quase universal de acordo com a formulação de Maslach e colaboradores (Maslach, 1993 e 

1999; Maslach & Jackson, 1986; Maslach, Jackson & Leiter, 1996), como um fenómeno 
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multidimensional em que interagem três componentes fundamentais: exaustão emocional, 

despersonalização e perda de realização profissional. A exaustão emocional é tida como uma 

experiência de stress que inclui sentimentos de desgaste emocional e de esgotamento dos recursos 

emocionais. A despersonalização refere-se à avaliação e às atitudes negativas, frias e cínicas 

desenvolvidas face às outras pessoas, designadamente aos alunos. Finalmente a perda de realização 

profissional corresponde a uma componente de auto-avaliação e inclui uma diminuição dos 

sentimentos de competência e gratificação pessoal no trabalho docente (Maslach, 1999). 

 

  Apesar  do enorme volume de  investigação  empírica orientada por esta perspectiva 

está em grande medida por determinar a incidência do burnout na docência (como aliás nas outras 

profissões estudadas). 

 

  A determinação dos níveis de incidência do burnout na docência é uma questão 

difícil de responder em absoluto dada a inexistência de critérios clínicos ou de normas estatísticas 

representativas para o grupo profissional dos professores dos vários países, que permitam classificar 

os respondentes como casos de burnout ou não (Schaufeli & Enzmann, 1998; Van Horn, Schaufeli 

& Enzmann, 1999). No entanto é possível fazer uma estimativa da incidência relativa do burnout na 

docência, mediante sua comparação com os níveis registados noutros grupos profissionais, em 

diferentes países (Schaufeli & Enzmann, 1998). Estudos comparativos deste tipo, realizados nos 

EUA (Maslach et al, 1996) e na Holanda (Schaufeli e Enzmann, 1998), revelam que a docência 

apresenta os níveis de exaustão emocional mais altos e que os seus níveis de despersonalização são 

igualmente dos mais acentuados, enquanto que a perda de realização pessoal no trabalho não é tão 

marcada como noutros grupos profissionais. Um estudo similar, recentemente realizado em Espanha 

por Gil-Monte e Peiró (2000), veio contudo sugerir um panorama mais optimista, uma vez que os 

professores apresentam o mais baixo nível de despersonalização e valores de exaustão emocional 

inferiores aos encontrados noutros grupos profissionais. 

 

    Se tomarmos os resultados destas três análises no conjunto, fica-nos a ideia 

preocupante de que em alguns países a docência é das profissões em que se encontram níveis mais 

elevados de exaustão emocional, sendo os seus níveis de despersonalização igualmente dos mais 

expressivos. Fica-nos também a reflexão sobre a necessidade de se realizarem estudos que permitam 
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determinar com rigor, e em cada país, os níveis de incidência do burnout profissional na docência, 

estudo este que, de acordo com a revisão de literatura apresentada no capítulo quatro, está 

efectivamente por fazer em Portugal.   

 

  Apesar    da     já    referida    evolução   verificada   ao   longo   das  décadas  de  

oitenta e noventa em termos de conceptualização e de investigação empírica, a desarticulação 

teórico-empírica marca o campo de estudo do burnout, designadamente na docência. Efectivamente, 

e como veremos nas análises constantes nos capítulos dois e quatro, na sua maioria os modelos 

conceptuais existentes são algo a-teóricos, resultando das constatações empíricas sobre as relações 

mais consistentes e significativas entre o burnout e as suas possíveis causas e manifestações. 

  

 Do ponto de vista das possíveis causas do burnout dos professores, os modelos 

propõem geralmente uma articulação dos diferentes tipos de factores identificados na literatura 

como fontes de stress profissional na docência com diversas variáveis demográficas e de 

personalidade, e cujas relações com o burnout se revelam estatísticamente significativas em diversos 

estudos. A relação entre as características organizacionais e de trabalho e o burnout profissional é a 

mais enfatizada em termos teóricos e a que tem sido empiricamente mais investigada, destacando-se 

as correlações encontradas entre as exigências do trabalho docente, como os problemas com os 

alunos, a sobrecarga de trabalho ou as pressões de tempo, e o burnout e em particular a sua 

dimensão de exaustão emocional. Apesar do relevo que lhes tem sido dado, no conjunto as variáveis 

organizacionais e de trabalho explicam apenas entre 20% e 40% da variância comum ao burnout 

profissional (Schwab, 1995), o que remete uma explicação mais cabal deste síndroma para a 

intervenção de outro tipo de variáveis como as características demográficas e de personalidade. A 

idade, o sexo, o estatuto familiar, a experiência profissional, o nível de ensino e o tipo de alunos a 

que o professor dá aulas são variáveis sócio demográficas cuja correlação com o burnout 

profissional tem sido também frequentemente estudada e que, no conjunto, explicam percentagens 

de variância do burnout da ordem dos 5% a 15% (Gil-Monte & Peiró, 1997). Embora estes factores 

não sejam causas directas do burnout, constituem-se como co-factores dignos de análise, uma vez 

associados a outras variáveis que poderão agir, por sua vez, como determinantes do burnout. As 

características de personalidade como o locus de controlo, a personalidade resistente (hardy 

personality), os estilos de coping, a auto-confiança, a personalidade tipo-A e os factores de 
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personalidade conhecidos por Big-Five, têm sido igualmente estudadas empiricamente na sua 

relação com o burnout profissional dos professores.  No entanto, os valores da variância comum 

explicada referidos na literatura reportam-se geralmente a estudos com outras populações que não a 

docente (Schaufeli & Enzmann, 1998) e oscilam entre 33% (no caso da relação entre o neuroticismo 

e a abertura à experiência e a exaustão emocional) e 5% (na relação entre estilos de coping e 

exaustão emocional). Na revisão de literatura realizada não encontrámos qualquer estudo português 

que analizasse este tipo de relações empíricas com o burnout. 

  

 Paralelamente às tentativas de explicação das causas do burnout na docência, na 

generalidade os modelos propostos apontam igualmente para as suas consequências mais relevantes 

e fazem-no numa dupla perspectiva: como problema individual que afecta o equilíbrio físico e 

psicológico do docente - por exemplo aumentando os seus sintomas psicossomáticos, ou a 

probabilidade de desenvolver hábitos de consumo excessivo, ou ainda e de uma maneira mais geral 

diminuindo a sua qualidade de vida (Huberman & Vandenberghe, 1999; Rudow, 1999; Schwab, 

1995) - mas igualmente como problema profissional e social na medida em que compromete a 

relação que o professor estabelece com os alunos, o seu envolvimento e empenhamento no trabalho 

e a qualidade do seu ensino (Byrne, 1993; Capel, 1987; Cherniss, 1980a; Freidman, 1991; 

Huberman & Vandenberghe, 1999; Kyriacou, 1987; Pierce & Molloy, 1990; Rudow, 1999; Schwab 

et al, 1986; Schwab, 1995). 

  

 Neste quadro explicativo, em que a maioria das propostas é de carácter a-teórico e 

empírico ou em que, pelo contrário, os modelos teóricos existentes não dispõem de validação 

empírica adequada, diversos autores (por exemplo Schaufeli & Enzmann, 1998) salientam a 

necessidade de modelos capazes de enquadrar teoricamente o estudo do burnout e de orientar 

investigações dedutivas neste domínio.  

 

  Aceitando, como ponto de partida, a definição tridimensional do burnout na 

docência tal como concebida por Maslach (Maslach, 1993 e 1999) e operacionalizada no Maslach 

Burnout Inventory (Maslach & Jackson, 1986; Maslach et al, 1996), de acordo com a qual o burnout 

pode ser concebido como um processo de quebra de adaptação resultante de um processo mais 

amplo de stress profissional prolongado e conducente a um estado final de disfuncionamento 
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crónico, a compreensão do burnout remete-nos então para o problema das relações entre o stress e a 

saúde-doença, o qual situamos na perspectiva (bio)psicossocial da psicologia da saúde (Engel, 

1977). Ao fazê-lo propomo-nos integrar a definição tridimensional de burnout numa perspectiva 

processual mais ampla e que não entra em conflito com ela, a saber o modelo transacional de stress 

e coping de Lazarus e Folkman (1984; Lazarus, 1966), o qual no caso concreto dos professores 

beneficia do contributo de Kyriacou e Sutcliffe (1978a ).  

 

  Nesta perspectiva, mais do que as condições objectivas de trabalho é a avaliação 

cognitiva que o professor faz da situação e dos seus recursos de coping que determina a experiência 

de stress profissional. A sobrecarga de trabalho, as pressões de tempo, os problemas na relação com 

os alunos são exemplos de aspectos da actividade docente frequentemente percebidos pelos 

professores como geradores de stress e que importa avaliar num estudo sobre o burnout dos 

professores portugueses. 

 

   Do ponto de vista do fenómeno do burnout na docência, as tentativas de coping 

subsequentemente desenvolvidas pelos professores para lidar com o stress revelam-se disfuncionais 

e perversas na medida em que não resolvem os problemas colocados pelas exigências profissionais 

e contribuem para vivências de stress prolongado e para o desenvolvimento de sintomas de burnout. 

Está, no entanto, por clarificar o papel das estratégias / estilos de coping como variável interveniente 

na relação stress – burnout. De facto e como veremos nos capítulos dois e quatro, nos modelos 

transacionais adoptados para a compreensão do burnout o coping é conceptualizado como uma 

variável que interage e codetermina a experiência de stress e que medeia a sua relação com o 

burnout. Contudo, nos estudos empíricos no domínio da docência analisados, o estatuto das 

estratégias / estilos de coping fica muitas vezes por explicitar ou é indiferentemente designado por 

moderador e mediador, acabando as formas de coping habitualmente por ser avaliadas como 

moderadoras da relação stress – burnout.  

 

 No quadro de  desarticulação  teórico – empírica  que domina o campo de estudo  

do burnout faltam, especialmente, modelos societais do burnout  Como veremos nos capítulos dois 

e quatro, predominam de facto as abordagens de carácter individual e, sobretudo, interpessoal e 
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organizacional, havendo uma quase total ausência de modelos que dêem conta, em termos 

conceptuais e empíricos, da dimensão social do problema do burnout.  

   

  Reconhecendo que o foco dos modelos transacionais são os mecanismos 

psicológicos envolvidos na experiência subjectiva de stress e nas tentativas desenvolvidas pelo 

individuo para lidar com essa vivência, a nossa proposta vai então mais longe e dirige-se igualmente 

ao contexto social e cultural em que ocorre o processo de stress-coping-burnout na docência. 

Efectivamente, os fenómenos de stress e  burnout profissional situam-se em contextos sociais e 

culturais com os quais estabelecem relações dinâmicas, de tal forma que as ideologias prevalecentes 

em determinadas épocas e contextos podem moldar o burnout em função dos pressupostos 

adoptados quanto à sua natureza e designadamente quanto à legitimidade da sua expressão 

(Meyerson, 1994). 

  

  A nossa abordagem societal é, no entanto, muito particular, uma vez que se dirige às 

representações sociais (Moscovici [1961] 1976) que os professores constroem do burnout na sua 

profissão, as quais incluem elementos críticos e reflexivos fundamentais sobre as pressões ou 

dificuldades sentidas na prática docente, sobre o "ser professor", sobre a escola, sobre o contexto 

sócio cultural da docência, …sobre o que importa mudar. Ao fazê-lo, tomamos os professores e as 

suas representações como eixo central para compreensão da problemática do burnout. Considerando 

que essas representações não resultam de estruturas e mecanismos meramente individuais, mas são 

socialmente reguladas, encontramos igualmente uma via de aproximação à dimensão social deste 

problema – dimensão social essa que, e parafraseando Augé e Herzlich [1984] 1995, p. 2), não se 

exprime apenas na estrutura e funcionamento social "… mas igualmente nos modelos intelectuais 

de interpretação da realidade de que esta estrutura e funcionamento são simultaneamente a base e 

uma das expressões…". 

  

 Desta forma, as representações sociais do burnout constituem, do nosso ponto de 

vista, uma variável sócio-cognitiva fundamental a integrar no processo de stress-coping-burnout 

tendo em vista uma compreensão da dinâmica pessoal e social do fenómeno do burnout. É a própria 

Maslach (1993) quem defende a necessidade de investigar o papel das variáveis sócio-cognitivas: 

"… a minha análise psicossocial do burnout é de que se trata de uma experiência individual de 
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stress inserida num contexto de relações sociais complexas e que envolve as concepções da pessoa 

sobre si própria e sobre os outros…" (Maslach, 1993, p. 28), ao que nós acrescentaríamos "e que 

envolve as concepções da pessoa sobre o burnout".  

 

 Por último, gostaríamos  ainda  de referir a quase total inexistência de estudos de 

avaliação das formas de prevenção e intervenção face ao burnout, nomeadamente na docência. 

Efectivamente, e como termos oportunidade de ver no capítulo final do trabalho, embora exista uma 

grande variedade de propostas de prevenção e de intervenção no domínio do burnout, a sua eficácia 

raramente tem sido avaliada empiricamente (Maslach, 1999; Schaufeli & Enzmann, 1998). Não 

sendo esse o propósito do presente trabalho, consideramos no entanto fundamental que, e na óptica 

da formação de professores, a reflexão crítica sobre as estratégias de coping que o docente pode 

mobilizar individualmente tenha em conta um conhecimento alargado da complexidade do 

fenómeno do burnout na docência.   

 

 As opções conceptuais que acabamos de explicitar permitem-nos enfim definir a 

orientação teórica adoptada nesta tese. Ao integrarmos o conceito de burnout na docência num 

modelo transacional de stress e coping, privilegiamos o estudo de mecanismos e processos 

cognitivos – envolvidos na experiência subjectiva de stress, na percepção das estratégias de coping 

disponíveis ou na avaliação dos sintomas de burnout -  e atribuímos aos indivíduos um papel activo 

na construção de significados sobre a realidade que os rodeia e sobre as suas próprias vivências, o 

que nos situa numa linha teórica cognitivista e construtivista. Importa, no entanto, precisar que ao 

propormos a articulação, neste modelo, do conceito de representações sociais, partilhamos o 

pressuposto de que esses processos cognitivos de construção de significados são também 

socialmente regulados. Diríamos assim que o nosso trabalho, podendo ser enquadrado numa 

perspectiva psicossocial do burnout ou, mais genericamente, da psicologia da saúde, procura 

conciliá-la com formas de entendimento que poderíamos designar, com Doise (comunicação 

pessoal do autor, 5 de Julho de 2000), socioconstrutivistas. 
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Perspectiva geral da dissertação 

 

 

 

 Como vimos anteriormente, os professores encontram-se entre os profissionais 

sujeitos a níveis mais elevados de stress, sendo igualmente o seu grupo profissional aquele em que 

os sintomas de exaustão emocional e de despersonalização, próprios do síndroma de burnout, são 

mais frequentes em alguns países. No entanto, em Portugal estão por determinar os níveis de 

incidência do burnout profissional na docência, desconhecendo-se igualmente estudos sobre os 

factores, designadamente de stress, que contribuem na população docente portuguesa para o 

desenvolvimento deste síndroma. As questões que se colocam nesta dissertação podem então ser 

equacionadas da seguinte forma: 

 

Quais os níveis de incidência do stress e do burnout profissional dos  

professores e quais os seus preditores?    

 

  Vimos também que o quadro explicativo do burnout profissional é dominado em 

grande medida pela desarticulação teórico-empírica, tendo-nos referido à necessidade de modelos 

capazes de enquadrar teoricamente o estudo do burnout e de orientar investigações dedutivas. Neste 

sentido, propomo-nos integrar o estudo de burnout na docência numa perspectiva processual mais 

ampla e que não entra em conflito com ela, a saber o modelo transacional de stress e coping 

(Kyriacou & Sutcliffe, 1978a; Lazarus, 1966; Lazarus & Folkman, 1984). Do ponto de vista do 

fenómeno do burnout, as tentativas de coping desenvolvidas pelos professores revelam-se 

disfuncionais e perversas na medida em que contribuem para o stress profissional prolongado e para 

o desenvolvimento de sintomas de burnout nos docentes. Está no entanto por clarificar o papel do 

coping como variável interveniente na relação stress – burnout, sendo esta uma outra questão 

fundamental a que se procura responder nesta dissertação:   

 

Qual o papel, mediador e/ou moderador, que as estratégias / estilos de coping 

utilizadas pelos docentes em situação de stress profissional desempenham na 

relação stress – burnout? 
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Constatámos,  por último,  a quase total  ausência de  modelos  que dêem  conta,  em  

termos conceptuais e empíricos, da dimensão social do problema do burnout. Neste sentido, a nossa 

proposta consiste em estudar as representações sociais que os professores constroem do burnout na 

sua profissão e integrá-las no processo de stress-coping-burnout, na convicção de que esta proposta 

de articulação nos permite situar o estudo do burnout na docência num nível de análise psicológico 

e simultaneamente dar conta da dimensão social deste problema. Podemos assim formular duas 

outras questões que diríamos centrais nesta dissertação: 

 

Quais as representações sociais construídas pelos professores  sobre o burnout 

profissional na docência e qual o papel que estas variáveis desempenham na 

relação  coping - burnout profissional na docência? 

   

    Como veremos no capítulo três, as representações sociais são teorias – sistemas 

organizadores de significados comuns – sociais – produzidas no quadro dos processos de interacção 

social – práticas – orientadoras dos comportamentos e comunicações (Jodelet, 1984). Ou, nas 

palavras de Jodelet (1989a, p. 36).: "…Uma modalidade de conhecimento, socialmente elaborada e 

partilhada, com um objectivo prático e contribuindo para a construção de uma realidade comum a 

um conjunto social…".  

    

    Uma característica fundamental das representações sociais, que aqui pretendemos 

salientar, é a sua funcionalidade prática em termos de construção e defesa da identidade social e de 

organização e orientação dos comportamentos. Diversos estudos realizados neste domínio têm 

efectivamente demonstrado que as representações sociais sobre um objecto se constituem como 

projectos de acção que determinam comportamentos face a esse objecto. É o caso, por exemplo, do 

estudo de Herzlich ([1969] 1973), sobre as representações sociais da saúde-doença, em que as três 

representações da doença por ela identificadas - destruição, libertação e ofício - se assumem como 

três estratégias comportamentais distintas e coerentes com os objectivos identitários. Também os 

estudos realizados no quadro da teoria das representações sociais sobre as concepções e avaliações 

do risco associado a determinado fenómeno têm evidenciado que estas dão sentido ao contexto, 

fornecem critérios de avaliação e selecção de comportamentos, e organizam e orientam as acções 

tidas como adequadas à situação. Salientamos ainda que a representação e percepção de risco ou 
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vulnerabilidade tem sido frequentemente incluída como variável psicossocial nos modelos sobre 

crenças e comportamentos de saúde (por exemplo Becker, 1974 ou Leventhal, Meyer & Nerenz, 

1980) sendo considerada por alguns autores como um importante componente dos processos de 

coping e de adaptação (Leventhal et al, 1980). Como referem Farr e Marková (1995) as campanhas 

de educação para a saúde mobilizam igualmente o pressuposto de que a percepção do risco de 

determinada doença é um elemento essencial para a mudança dos comportamentos relacionados 

com a saúde.  

 

    Tendo em conta esta reflexão, que aprofundaremos no capítulo três, a tese que 

procuramos demonstrar neste trabalho pode então ser formulada em três pontos essenciais:  

 

 as representações sociais que os professores constroem do burnout na 

docência incluem concepções sobre os modos desejáveis de acção face ao 

problema do burnout profissional; 

 estas representações sociais constituem-se como preditores significativos das 

estratégias / estilos de coping utilizadas pelos docentes para lidarem com o 

stress profissional; e 

 estas representações sociais moderam a relação entre as estratégias / estilos 

de coping utilizadas pelos docentes e o burnout profissional.  

 

  Gostaríamos por último de sublinhar a relevância teórica e prática das questões 

formuladas. De um ponto de vista teórico reportam a, e procuram elucidar, problemas como: as 

relações entre o stress e o burnout ou, mais genericamente, entre o stress e a saúde-doença; o papel 

das variáveis de coping nessa relação; e a regulação social da construção de significados, 

designadamente no domínio das vivências profissionais. Na perspectiva das suas implicações 

práticas, pretendem clarificar o problema da incidência do stress e do burnout na profissão docente e 

identificar alguns dos seus principais preditores; ao fazê-lo abrem pistas para uma reflexão, pensada 

a nível da formação de professores, sobre as estratégias de prevenção mais adequadas à 

especificidade do contexto socioprofissional da docência português.  
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  Para finalizar esta introdução ao trabalho resta-nos apresentar um breve resumo dos 

outros quatro capítulos que o compõem. Assim, no capítulo dois – Fundamentação teórica: o 

fenómeno do burnout – propomo-nos fazer uma abordagem geral deste fenómeno. O nosso ponto de 

partida é a análise do desenvolvimento histórico e conceptual do conceito de burnout. Seguidamente 

tentamos clarificar a natureza e limites do burnout, tendo em vista a sua delimitação conceptual. Ao 

caracterizarmos o campo de estudo do burnout de acordo com quatro grandes abordagens teóricas, 

individual, interpessoal, organizacional e societal, procuramos evidenciar a desarticulação teórico-

empírica reinante e a escassez de modelos societais. Finalmente apresentamos um modelo 

integrativo das conceptualizações do burnout, em que se articulam, numa perspectiva transacional, 

os fenómenos de stress, coping e burnout e as variáveis do contexto sociocultural em que estes 

ocorrem, mas se deixa em aberto o papel mediador e / ou moderador do coping na relação stress – 

burnout. 

   

  Pretendendo afirmar a relevância de uma abordagem societal do burnout, no capítulo 

três –  Representações sociais do burnout na docência  - propomo-nos analisar concretamente o 

fenómeno do burnout profissional dos professores no quadro da teoria das representações sociais. 

Na primeira parte do capítulo, relativa aos fundamentos teóricos, apresentamos uma caracterização 

desta teoria, dando particular destaque aos estudos efectuados sobre as representações sociais da 

saúde e da doença, e justificando a sua adopção como modelo heurístico para a compreensão do 

burnout. Na segunda parte do capítulo apresentamos o estudo empírico por nós realizado, o qual se 

estrutura em duas investigações de natureza diferente mas intimamente relacionadas e nos permitiu 

reconstruir e caracterizar três grandes representações sociais do burnout na docência: burnout como 

doença, burnout como desadaptação e burnout como absentismo. Os resultados obtidos permitiram-

nos ainda especificar o modelo integrativo do burnout proposto no final do capítulo dois, 

operacionalizando as variáveis de contexto social e cultural como representações sociais do burnout, 

sugerindo diferentes tendências de relação entre as três representações sociais identificadas e as 

estratégias de coping utilizadas pelos docentes em situação de stress profissional e propondo a 

intervenção das representações sociais do burnout como doença e como absentismo como variáveis 

moderadoras da relação entre o coping e o burnout. 
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  No capítulo quatro, propomo-nos finalmente estudar os problemas da Incidência e 

preditores do burnout profissional dos professores. Começamos, para tal, por analisar os 

fundamentos teóricos e as provas empíricas existentes sobre as suas possíveis causas e 

manifestações e sobre os seus níveis de incidência. Esta análise permitiu-nos confirmar que no 

domínio do burnout na docência se verifica igualmente alguma desarticulação teórico-empírica e 

escasseiam as abordagens societais do problema, bem como constatar a inexistência de estudos que 

determinem para a população docente portuguesa os níveis de incidência do burnout e os seus 

principais preditores. O estudo empírico que apresentamos seguidamente, e que partiu do modelo 

integrativo do burnout proposto no capítulo dois e especificado no capítulo três, permitiu-nos avaliar 

a incidência  do burnout profissional numa ampla amostra de professores portugueses, destacar as 

diferentes variáveis de stress, coping e representações sociais que se assumem como preditoras 

significativas das três dimensões do burnout , clarificar o papel  que as estratégias de coping 

utilizadas pelos docentes desempenham na relação stress - burnout e analisar o papel que as 

representações sociais do burnout desempenham na relação coping - burnout. 

 

  No capítulo das Conclusões, o último deste trabalho, fazemos um resumo das 

principais conclusões a que chegámos, caracterizamos o panorama da prevenção e tratamento do 

burnout profissional, e propomos algumas linhas de orientação para uma reflexão crítica sobre a 

prevenção do burnout pensada a nível da formação de professores. Para finalizar, analisamos as 

principais limitações do trabalho e apontamos algumas linhas de investigação relevantes. 
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Perspectiva geral do capítulo 

 

 

 

   A descoberta do conceito de burnout como fenómeno psicológico tem a sua origem 

nos EUA e associa-se aos trabalhos realizados por Freudenberger (1974) e Maslach (1976) em 

meados da década de setenta. Desde então, o burnout afirmou-se como um campo de estudo 

científico bem definido e fecundo: só até 1990, data em que se realizou na Polónia a First European 

Conference on Professional Burnout, foram publicados cerca de 2 500 artigos sobre burnout 

(Maslach & Schaufeli, 1993). Estes números, que não pararam de aumentar, traduzem o 

reconhecimento internacional do burnout como um importante problema individual, social e 

académico (Maslach & Schaufeli, 1993).  

 

           Apesar de muitas outras noções terem já sido adoptadas para designar fenómenos 

psicológicos semelhantes ao burnout - "…alienation, anxiety, boredom, chronic fatigue, depression, 

effort syndrome, flame-out, giving-up-giving-up complex, hyperaesthetic-emotional syndrome, job 

dissatisfaction, job stress, nerves, nervous breakdown, neurasthenia, neurocirculatory asthenia, 

overstrain, surmenage, tedium, vital exhaustion, and worn-out..." (
1
) (Schaufeli & Enzmann, 1998, 

p. 37) - nenhuma delas se afirmou de forma tão clara como o conceito de burnout. 

 

O burnout revelou-se, de facto, uma metáfora poderosa, difundindo-se e 

vulgarizando-se o seu uso tanto a nível científico (Maslach & Schaufeli, 1993) como coloquial 

(Gold & Roth, 1993; Schaufeli & Enzmann, 1998) e não apenas nos países de língua inglesa mas de 

forma quase universal (Schaufeli & Enzmann, 1998). Efectivamente, existem expressões 

equivalentes em muitas outras línguas. Por exemplo no Japão, o termo karoshi tem um significado 

semelhante (International Labour Office, 1993, p. 67). Na língua francesa encontram-se termos 

como "malaise" (Esteve & Fracchia, 1988), "épuisement" (Grantham, 1985; Scarfone, 1985) e 

"usure" (Pronost & Tap, 1997), enquanto que no castelhano "malestar" (Esteve, 1992) e "estar 

quemado" (Gil-Monte & Peiró, 1997) são expressões utilizadas como sinónimo de burnout. 

Finalmente, em português "esgotamento" (McIntyre, 1994; Melo, Gomes & Cruz, 1997; Silvério & 

Silva, 1996) é a expressão que mais frequentemente encontrámos para designar este fenómeno. No 

entanto, o termo burnout é geralmente preferido e utilizado nas publicações científicas um pouco 

por todo o mundo (Gil-Monte & Peiró, 1997; Schaufeli & Enzmann, 1998). 

 

  Neste capítulo propomo-nos fazer uma abordagem geral do fenómeno do burnout de 

acordo com quatro grandes temas de natureza conceptual.  

 

  Na secção sobre desenvolvimento histórico e conceptual procuramos esclarecer 

como surgiu e evoluiu o campo de estudo do burnout, demarcando três períodos essenciais na sua 

evolução: clínico, empírico e fundamentado na teoria.  

 

                                                 
(
1
)  Ao longo deste trabalho algumas citações são feitas na língua original, quando não existem expressões sinónimas 

adequadas no português ou quando a tradução desvirtua a imagem ou simbolismo que o texto procura sublinhar. 
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  Seguidamente abordamos o problema da delimitação conceptual do burnout de 

forma a clarificar a sua natureza e limites. A distinção entre níveis de explicação do burnout, a sua 

definição como estado ou processo, a reflexão sobre as continuidades e descontinuidades que 

apresenta relativamente aos conceitos de stress e de depressão, a sua leitura à luz dos sistemas de 

classificação e diagnóstico das doenças mentais e a sua conceptualização enquanto síndroma 

profissional, das profissões de ajuda, ou relacional, são os principais tópicos abordados e que se 

revelam particularmente relevantes para a tentativa de operacionalização do conceito de burnout 

profissional que apresentamos no final desta secção.  

 

  Na terceira secção procuramos clarificar o quadro teórico-empírico do burnout 

mediante a caracterização das abordagens individual, interpessoal, organizacional e societal 

adoptadas na compreensão e explicação deste síndroma e a explicitação das evidências empíricas 

que as sustentam. 

 

  Constatando a desarticulação teórica reinante no campo de estudo do burnout  

profissional, na quarta e última secção deste capítulo propomos um modelo integrativo das 

conceptualizações do burnout  no qual destacamos, desde já, a relação transacional e dinâmica 

proposta entre os fenómenos de stress, coping e burnout e o contexto sociocultural em que ocorrem. 

 

 Na generalidade, os temas encetados neste capítulo serão retomados nos capítulos 

seguintes da dissertação em que nos propomos fazer uma análise crítica mais aprofundada do 

fenómeno do burnout profissional no caso particular dos professores.  
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Desenvolvimento histórico e conceptual do burnout 

 

 

 

Antecedentes históricos e constituição do campo de estudo 

do burnout como fenómeno psicológico 

 

  Se analisarmos o significado do termo burnout em inglês, constatamos que a 

expressão to burn oneself out é definida no dicionário como: "to exhauste oneself or to ruine one`s 

health, especially by working  to hard" (Oxford Addvanced  Learner`s Dictionary, 1989). De uma 

forma mais geral, o burnout é uma metáfora desde há muito utilizada  para  designar um estado / 

processo de exaustão, comparável ao da vela ou do fogo que se extingue.  

 

  A descrição feita por Thomas Mann do protagonista do seu livro Buddenbrooks é 

referida por Maslach e Schaufeli (1993, p. 3) como incluindo as principais características do 

burnout: "…extrema fadiga e perda de idealismo e paixão pelo trabalho …" 

 

  A novela de Graham Greene, A Burnt-out Case, é outro exemplo frequentemente 

citado de uso do conceito de burnout na literatura de ficção (Maslach & Schaufeli, 1993; Schaufeli 

& Enzmann, 1998). Querry, o personagem central da obra, é caracterizado por Graham Green como 

um arquitecto profundamente desiludido com a sua profissão a quem o desencanto e o desespero 

levam a abandonar o trabalho e a partir para África em busca de si próprio. 

 

  Outro exemplo de uso do conceito de burnout antes da constituição do campo de 

estudo do burnout propriamente dito é a descrição do caso de  Miss Jones publicado em 1953 por 

Schwartz e Will, na revista Psychiatry (citados por Schaufeli & Enzmann, 1998, pp. 2 e 4). 

 

  "… Miss Jones trabalhava como enfermeira num pavilhão de pacientes crónicos de 

um  hospital psiquiátrico … ela concentrava-se exclusivamente nos pacientes e cuidava deles ainda 
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com maior vigor… Entretanto, era cada vez mais difícil lidar com os pacientes … Miss Jones 

começou a perceber que tinha falhado … quanto mais deprimida e desapontada se sentia, maior o 

seu fracasso… O seu humor deprimido agravou-se, ela sentia-se exausta e tornou-se mais dura e 

indiferente, em particular para com os seus pacientes. Agora, Miss Jones só via os lados negativos 

do seu trabalho e afastou-se do contacto social com os pacientes e o pessoal do hospital. O seu 

trabalho parecia-lhe sem sentido e começou a faltar regularmente…" 

 

  Finalmente, em 1969, Bradley, nome muitas vezes esquecido na história do burnout,   

refere-se ao staff burnout de profissionais que acompanhavam um programa comunitário para 

jovens delinquentes (Schaufeli & Buunk, 1996). 

 

  No entanto, a constituição do campo de estudo do burnout como fenómeno 

psicológico dá-se um pouco mais tarde, em meados da década de setenta, e associa-se aos trabalhos 

realizados por Freudenberger (1974) e Maslach (1976). 

 

  Em meados dos anos setenta, uma conjugação específica de factores económicos, 

sociais e históricos veio criar, segundo vários autores, condições para um aumento do fenómeno do 

burnout profissional, e em particular nos profissionais de ajuda (Huberman & Vandenberghe, 1999; 

Maslach & Schaufeli, 1993). Como Cherniss refere (1995, p. 3) "… Muitas das funções 

socializadoras e dos cuidados anteriormente prestados pela família, igreja, vizinhos e amigos, têm 

sido assumidas por instituições formais …". Este aumento das exigências relativamente ao exercício 

profissional dos profissionais de ajuda, que se fez acompanhar de um aumento das suas próprias 

expectativas de realização pessoal no trabalho,  não foi no entanto suportado por um incremento de 

apoios e recursos para lidar com os problemas. De facto, deu-se numa época em que os serviços se 

viram confrontados com grandes limitações, impostas por uma burocratização crescente e por cortes 

nas verbas atribuídas ao sector. A desilusão profissional bem como o progressivo descrédito e perda 

de autoridade dos profissionais de ajuda, constituíram-se assim como ingredientes adicionais no que 

Farber (1983, p. 11) designou como "… uma receita perfeita para o burnout…"  

 

  Foi  neste contexto que, em 1974, o psiquiatra Freudenberger publicou o artigo 

intitulado Staff burn-out, em que descrevia detalhadamente um estado de exaustão emocional, perda 
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de motivação e de empenhamento, que afectava os voluntários com que trabalhava num serviço de 

recuperação de toxicodependentes. O termo burnout, que utilizou para designar esse síndroma, foi 

rapidamente adoptado por outros profissionais de ajuda que trabalhavam no sector, gerando-se uma 

primeira vaga de interesse pelo fenómeno (Schaufeli & Buunk, 1996; Schaufeli & Enzmann, 1998).  

Freudenberger é, assim, frequentemente considerado como o "pai" do burnout. 

 

  A "filiação" deste campo de estudo não ficaria completa se não mensionássemos o 

trabalho levado a cabo, na mesma época e de forma independente, pela psicóloga social Christina 

Maslach (Maslach, 1976).  Ao investigar os mecanismos de coping usados pelos profissionais de 

ajuda para lidarem com a emotividade gerada pelo seu trabalho, Maslach (1993) adoptou um termo 

usado coloquialmente pelos advogados para designar a sua própria exaustão, cinismo e perda de 

empenhamento profissional: burnout. O modelo multidimensional de burnout que desenvolveu e a 

construção do MBI - Maslach Burnout Inventory (Maslach & Jackson, 1986; Maslach et al, 1996), 

contribuíram de forma decisiva para a conceptualização e estudo empírico do fenómeno do burnout. 

 

  O conceito de burnout, como acabamos de ver, não emergiu do domínio académico, 

mas como resposta a questões pragmáticas sentidas pelos profissionais, e em particular pelos 

profissionais de ajuda, no contexto socioprofissional (Maslach & Schaufeli, 1993). 

 

   

 

Abordagens de estudo e evolução do conceito de burnout 

   

  O campo de estudo do burnout foi marcado, desde a sua constituição, por uma linha 

de tensão entre duas tradições fundamentais, a da psicologia clínica e a da psicologia social e das 

organizações, as quais moldaram a conceptualização, investigação e  intervenção na área do burnout  

(Cox, Kuk & Leiter, 1993) e nos ajudam a delimitar grandes períodos na evolução do próprio 

conceito de burnout: 
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Abordagem clínica (1974 – 1980) 

 

  Após a sua introdução, por Freudenberger (1974) e Maslach (1976), o conceito de 

burnout rapidamente despertou a atenção do público e em particular dos profissionais afectados por 

este tipo de síndroma (Schaufeli & Buunk, 1996). 

 

   O interesse que lhe dedicaram inicialmente os próprios profissionais e que podemos 

considerar como essencialmente clínico, orientado para a intervenção, conduziu à descrição de 

sintomas manifestados por indivíduos em burnout, na ausência de uma abordagem empírica ou de 

um quadro teórico definido. O alargamento do conceito, verificado nesta fase foi tal, que o 

inventário feito por vários autores ultrapassa a centena de sintomas associados ao burnout. Por 

exemplo Schaufeli e Enzmann (1998) apresentam uma listagem de 132 sintomas de burnout 

identificados na literatura, a maioria dos quais provem efectivamente de estudos de natureza clínica.  

  

  Numa tentativa de organizar esse campo de significados e de lhe dar estrutura, 

Schaufeli e Enzmann (1998) categorizaram os sintomas de burnout encontrados, em cinco grandes 

agrupamentos: (1) sintomas afectivos, de que são exemplos o humor depressivo, a perda de controlo 

emocional e a irritabilidade; (2) sintomas cognitivos, designadamente a baixa auto-estima a nível 

profissional, as dificuldades de concentração e de tomada de decisão, bem como a percepção cínica 

e desumanizada dos pacientes / utentes dos serviços; (3) sintomas físicos, nomeadamente de fadiga 

crónica, mas também desordens psicossomáticas como a susceptibilidade a infecções virais, e 

reacções fisiológicas como a hipertensão; (4) sintomas comportamentais como por exemplo a 

hiperactividade, a propensão para ter acidentes, a tendência para um padrão agressivo na relação 

com os outros ou, mais tipicamente, para o isolamento social, e ainda a redução da eficácia e 

produtividade a nível profissional; e finalmente (5) sintomas motivacionais, habitualmente 

marcados pela desilusão e perda de motivação, de entusiasmo e de empenhamento nas relações 

profissionais. 

 

  Como salientam diversos autores (por exemplo Maslach, 1999; Schaufeli & 

Enzmann, 1998), o alargamento excessivo do conceito de burnout esvazia-o de significado. O 

resultado desta fase inicial, de estudo clínico do burnout, foi um campo de análise bastante disperso 



CAPÍTULO  2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 39 

e confuso que levou ao descrédito temporário do conceito junto da comunidade científica, que o 

considerava como pseudo-científico ou da "psicologia pop" (Maslach & Schaufeli, 1993, p. 5). 

 

  A abordagem clínica do burnout, mais centrada na compreensão dos factores 

individuais subjacentes ao burnout, embora tenha perdido o protagonismo que assumiu na fase 

inicial, persiste até aos dias de hoje (Schaufeli & Enzmann, 1998). 

 

 

Abordagem empírica (década de oitenta) 

 

  Após o reconhecimento do burnout como um importante problema individual e 

social, ao longo da década de oitenta o estudo do burnout entrou numa fase mais sistematizada e 

empírica, muito marcada pela tradição de estudo da psicologia social e das organizações. Foram 

desenvolvidas medidas estandardizadas, as quais permitiram operacionalizar definições e 

metodologias e afirmar o burnout como um campo de estudo científico bem definido e fecundo: só 

até 1990, data em que se realizou na Polónia a First European Conference on Professional Burnout, 

foram publicados cerca de 2 500 artigos sobre burnout (Maslach & Schaufeli, 1993).  

 

  Autores como Maslach e Schaufeli (1993), Schaufeli e Buunk (1996) e Schaufeli e 

Enzmann (1998) caracterizam esta fase de acordo com algumas tendências essenciais:  

 

1. O  campo  de  estudo  do  burnout  tornou-se mais estruturado e mais rigoroso do 

ponto de vista metodológico, graças à adopção quase universal de um conjunto 

restrito de questionários estandardizados, entre os quais se destaca o MBI 

(Maslach et al, 1996).  

 

2. A  investigação  sobre o burnout estendeu-se para além dos EUA e assumiu uma 

dimensão internacional, o que permitiu a realização dos primeiros estudos 

transnacionais. 

 

3. A  maioria  dos  estudos  realizados  incidiu  sobre  o   contexto  profissional  dos 
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profissionais de ajuda – médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, 

professores, polícias, entre outros. De facto e apesar de o estudo do fenómeno ter 

sido alargado a outros tipos de ocupação (por exemplo, a estudantes, executivos, 

atletas) e mesmo ao domínio não-profissional, nomeadamente à esfera familiar (pais 

e cônjuges), a maioria dos autores e trabalhos realizados defendeu o burnout como 

especialmente relevante para as profissões de ajuda (Glass, McKnight & 

Valdimarsdottir, 1993; Maslach & Schaufeli, 1993) e designadamente para os 

professores. Os professores foram efectivamente uma das profissões de ajuda mais 

estudadas, ao longo da década de oitenta, nesta óptica do burnout (Vandenberghe & 

Huberman, 1999). 

 

4. Consistentemente  com  a maioria dos modelos conceptuais adoptados no estudo 

do burnout, provindos da psicologia social (designadamente Maslach, 1993) e da 

psicologia das organizações (nomeadamente Cherniss, 1995), a investigação 

centrou-se  preferencialmente nos determinantes contextuais, socioprofissionais, 

estudando variáveis como o stress profissional, a satisfação profissional, ou o 

absentismo, entre muitas outras. Quanto aos factores pessoais, destacam-se os 

estudos sobre a importância das variáveis demográficas, embora também tenham 

sido investigadas diversas variáveis de personalidade, designadamente o locus de 

controlo e os estilos de coping. "... De uma maneira geral, os factores de trabalho 

apresentam uma relação mais forte com o burnout do que os factores biográficos ou 

pessoais..." (Maslach & Schaufeli, 1993, p. 7). 

 

  Apesar dos desenvolvimentos verificados na década de oitenta no campo de estudo 

do burnout persistiram no entanto problemas tanto de natureza conceptual como metodológica. 

Estes problemas prendem-se essencialmente com o facto de o burnout ter sido estudado "…in a 

somewhat atheoretical fashion that is marked by empirical attempts…." (Hobfoll & Freedy, 1993, p. 

115). Paralelamente, os dados empíricos recolhidos, geralmente obtidos com amostras não 

representativas, em estudos exclusivamente correlacionais e com base em medidas de relato verbal 

(Maslach & Schaufeli, 1993; Schaufeli, Enzmann & Girault, 1993a; Schaufeli, Maslach & Marek, 
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1993b) impõem alguns cuidados de interpretação (a que nos voltaremos a referir ainda neste 

capítulo bem como no capítulo 4). 

 

 

Abordagem   fundamentada   na   teoria   (década  de 

noventa) 

 

  A evolução no campo de estudo do burnout ao longo dos anos noventa foi marcada 

pela tentativa, ainda não completamente conseguida (Schaufeli & Enzmann, 1998), de responder a 

este tipo de problemas, e revela-se em cinco planos essenciais (Maslach & Schaufeli, 1993; 

Schaufeli et al, 1993b; Schaufeli & Buunk, 1996; Schaufeli & Enzmann, 1998; Schaufeli, Martinez, 

Marques Pinto, Salanova & Bakker, 2000a): 

 

1. Verificou-se  um  aumento gradual do volume de investigações fundamentadas 

na teoria, o que se deve por um lado à integração do constructo de burnout em 

perspectivas teóricas mais abrangentes (por exemplo, na teoria da comparação social 

-  Buunk & Schaufeli, 1993 - ou  na teoria do stress profissional - Cox et al, 1993), e 

por outro ao desenvolvimento de modelos conceptuais específicos do burnout, que 

contemplam os factores etiológicos do burnout, o seu processo de desenvolvimento, 

os seus resultados (por exemplo os modelos propostos por Golembiewski e 

colaboradores - Golembiewski Scherb & Boudreau, 1993; Golembiewski, Scherb & 

Munzenrider, 1994 – Maslach, 1993 e 1999; e Leiter, 1993). 

 

2. Paralelamente,   a    investigação    revelou-se    mais    criteriosa    em    termos  

metodológicos, surgindo alguns estudos que incluem formas de medida alternativas 

aos questionários de relato verbal, designadamente hetero-avaliações por colegas e 

supervisores, índices de desempenho profissional, taxas de absentismo, e que se  

baseiam em amostras representativas, permitindo estabelecer normas adequadas a 

grupos profissionais em alguns países (ver Schaufeli & Enzmann, 1998, p. 60-65 e 

91-93 para uma revisão de estudos). 
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3. Em  consonância com  as duas evoluções anteriormente enunciadas, verificou-se  

também um progressivo interesse pela realização de estudos longitudinais (por 

exemplo Cherniss, 1995) que permitam estabelecer relações causais entre o burnout,  

os seus determinantes e consequências (ver Schaufeli & Enzmann, 1998 para uma 

revisão de estudos longitudinais),  bem como clarificar o entendimento do próprio 

processo de burnout, isto é das suas fases de  desenvolvimento ao longo do tempo 

(por exemplo, Lee & Ashforth, 1993;  Gil-Monte, Peiró & Valcácer, 1998). 

 

4. É  igualmente  de registar a tendência para alargar o campo de estudo do burnout  

a outras profissões. Esta mudança de ênfase conduziu à adaptação do MBI  para 

aplicação a outros tipos de população que não apenas os profissionais de ajuda 

(Maslach et al, 1996) e, mais recentemente, à reconceptualização do próprio 

síndroma de burnout, como crise geral na relação da pessoa com o trabalho, por 

parte de autores de referência como Maslach e Leiter (1997). 

 

5. Um último desenvolvimento verificado muito recentemente é o direccionamento  

da investigação sobre burnout para o estudo do fenómeno oposto, o qual tem sido 

designado por engagement (Maslach & Leiter, 1997; Schaufeli et al, 2000a; 

Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma, & Bakker, 2000b). Este desenvolvimento 

pode ser entendido como parte de uma tendência mais geral emergente, no sentido 

de uma "psicologia positiva" - visando a compreensão dos recursos e formas 

"óptimas" de funcionamento em vez de se centrar, como é habitual, nas fragilidades 

e disfuncionamentos humanos (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) - e que no 

domínio da investigação sobre stress e coping se tem manifestado por um interesse 

crescente pelo estudo dos resultados positivos do stress e do papel dos afectos 

positivos no coping (Folkman & Moskowitz, 2000; Lazarus, 2000; Somerfield & 

McCrae, 2000). 

 

    Gostaríamos de sublinhar (e como teremos oportunidade de ver neste capítulo) que a 

desarticulação teórico-empírica continua no entanto a constituir uma das principais fragilidades do 

campo de estudo do burnout. Efectivamente, autores como Gil-Monte e Peiró (1997), Huberman e 
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Vandenberghe (1999), Maslach (1999), Maslach e Leiter (1999) ou Schaufeli e Enzamnn (1998), 

salientam a necessidade de enquadrar o estudo do burnout em modelos conceptuais integradores e 

capazes de orientar as tão necessárias investigações dedutivas neste domínio. 

 

  Paralelamente, as novas tendências verificadas em termos metodológicos necessitam 

de um prosseguimento sério e alargado que permita clarificar questões tão fundamentais como as 

causas e consequências do burnout, o seu processo evolutivo próprio, e a sua incidência em termos 

de grupos profissionais e países específicos (Maslach, 1999; Rudow, 1999; Schaufeli & Enzmann, 

1998). Diversos autores (por exemplo, Huberman & Vandenberghe, 1999; Maslach & Leiter, 1999) 

salientam ainda, do ponto de vista metodológico, a necessidade de investigações que incluam 

múltiplos métodos e em que se complementem os habituais estudos quantitativos baseados em 

questionários com estudos qualitativos envolvendo por exemplo entrevistas em profundidade ou 

observações intensivas. 
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Delimitação do conceito de burnout 

 

 

 

  A história do conceito de burnout tem sido atravessada por alguma controvérsia 

quanto à sua natureza, por um lado, e por outro quanto aos seus limites relativamente a conceitos 

afins. A clarificação destes problemas conceptuais / de operacionalização envolve, pelo menos, 

cinco grandes questões: o nível de explicação do burnout; a sua definição como estado ou processo; 

a sua continuidade e descontinuidade relativamente a conceitos afins; a sua inclusão como categoria 

de diagnóstico em sistemas de classificação das doenças mentais; e a sua conceptualização como 

síndroma profissional, das profissões de ajuda, ou relacional. 

 

 

 

Níveis de explicação do burnout 

 

  De acordo com Cox e colaboradores (1993) e Maslach e Schaufeli (1993, p. 9), parte 

da confusão quanto à natureza e limites do conceito de burnout prende-se com "… a mistura de dois 

níveis diferentes de explicação: o nível do discurso comum e o nível da definição e avaliação 

científica ...".   

 

  Na sequência da descoberta e abordagem essencialmente clínicas do conceito de 

burnout, que como vimos predominou na segunda metade dos anos setenta, o termo foi rapidamente 

adoptado a nível coloquial para descrever uma grande diversidade de sintomas do domínio 

somático – como por exemplo, distúrbios gastro-intestinais, dores de cabeça recorrentes, fadiga, 

insónia (Lachman, 1983, citado por Powell, 1994) -  e  do domínio psicológico - dificuldades a nível 

das relações interpessoais e da intimidade, compulsividade relativamente a regras e horários, 

propensão para atribuir a outros a responsabilidade pelos problemas vividos, baixa auto-estima, 

tendência para o evitamento, entre outros (Cherniss, 1980a;  Pines & Maslach, 1978 citados por 

Powell, 1994).  
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  Apesar desta sobre-utilização constatamos que no discurso comum, o burnout surge 

como um fenómeno singular, unidimensional – "... as pessoas ou estão em burnout ou não estão..." 

(Maslach 1993, p. 26) – e que a centração nos aspectos sintomáticos se organiza em torno da noção 

de exaustão, intelectual, emocional ou física (Cox et al, 1993, p. 179).  

 

  A popularidade do conceito não se restringe a este nível do discurso corrente. Como 

vimos, desde que em 1974 Freudenberger utilizou pela primeira vez o termo burnout,  o conceito 

tem sido amplamente utilizado e estudado pela comunidade científica – uma pesquisa realizada em 

1998 por Schaufeli e Enzmann, em bases de dados e bibliografias especializadas, revelou 5 500 

entradas sobre burnout! 

 

  As razões para tão acentuada popularidade têm sido analisadas por diversos autores 

e prendem-se essencialmente com a sua aceitação social. Segundo Shirom (1989), o burnout é 

pouco estigmatizante para o individuo, ao contrário do que acontece com a maior parte das 

perturbações mentais, dado que na sua compreensão se enfatizam os determinantes  contextuais, 

socioprofissionais e se reserva um papel desculpabilizante para o sujeito, tido como pouco 

responsável pela sua condição. Esta ordem de razões torna-se particularmente forte no caso das 

profissões de ajuda, em que, como vimos, a par de elevadas expectativas e exigências sociais existe 

frequentemente uma grande escassez de recursos (Cox et al, 1993). 

 

   A outra face da popularidade do conceito de burnout revela-se nas críticas de "… 

falta de precisão e falta de substância, ausência de consenso e sobre-inclusão..." (Cox et al, 1993, p. 

179) que surgem quando nos posicionamos num nível de explicação mais próximo da análise 

científica e dos seus critérios de definição e avaliação dos fenómenos. Efectivamente, quando a 

nível científico, se adopta o ponto de vista do senso comum, sobre o burnout como um estado, 

unidimensional, caracterizado por sintomas da ordem da exaustão emocional, resulta difícil 

distingui-lo de conceitos afins, designadamente dos conceitos de stress e depressão  (Cox et al, 

1993; Hallsten, 1993; Maslach, 1993).  

 

  De facto, e como veremos, dois critérios essenciais relativamente à distintividade do 

conceito de burnout são a sua natureza processual e a sua multidimensionalidade – "... a 
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distintividade do conceito de burnout diz respeito ao seu processo (tempo) e à sua 

multidimensionalidade… " (Maslach & Schaufeli, 1993, p. 11) 

 

 

 

Definições do burnout como estado ou processo 

 

  Em resposta à “definição” do burnout pela enunciação infindável e algo acéfala de 

sintomas, característica dos primeiros estudos clínicos sobre este síndroma e do uso coloquial deste 

conceito, é possível distinguir dois grandes tipos de definições científicas do burnout: as definições 

do burnout como um estado; e as definições do burnout como um processo dinâmico. 

   

  As definições de burnout como estado seguem a tradição médica na medida em 

que procuram uma constelação de sintomas centrais que ocorrem conjuntamente e que 

representando uma condição negativa permitem identificar o burnout como um síndroma (Schaufeli 

& Enzmann, 1998). Algumas das definições de burnout como estado especificam ainda a sua 

etiologia e domínio. 

   

  Assim, entre as diversas conceptualizações deste tipo, começaríamos por referir a 

proposta por Maslach e colaboradores a qual, uma vez operacionalizada no MBI – Maslach Burnout 

Inventory (1986; 1996), se configura como a mais frequentemente citada e utilizada no campo de 

estudo do burnout: 

 

“… O burnout é um síndroma de exaustão emocional, despersonalização, e perda de 

realização pessoal que ocorre em profissionais de ajuda …” (Maslach & Jackson, 

1986, p. 1). 

   

  A dimensão de exaustão emocional, considerada por Maslach (1993; 1999) como a 

mais próxima de uma variável de stress, é caracterizada por sentimentos de desgaste e esgotamento 

dos recursos emocionais. A despersonalização, refere-se à adopção de atitudes negativas, frias, 

distanciadas, “desumanizadas” (Maslach, 1993; 1999) face aos utentes dos serviços. Por último, a 
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falta de realização pessoal corresponde à diminuição de sentimentos de competência e eficácia 

profissional (Maslach, 1993; 1999). O domínio do burnout é também especificado, restringindo-se 

às profissões de ajuda. 

 

  Uma outra definição de burnout como estado que gostaríamos de destacar, é 

fornecida por Brill (1984) e considerada como uma das mais precisas por diversos autores 

(Schaufeli & Buunk, 1996 e Schaufeli & Enzmann, 1998), na medida em que faz referência à sua 

etiologia e sintomas e explicita critérios para o seu diagnóstico: 

 

“… O burnout é um estado disfórico mediado pelas expectativas e relacionado com 

o trabalho [que surge] num individuo sem psicopatologia maior, o qual (1) 

funcionou por algum tempo na mesma situação de trabalho com níveis de 

desempenho e afectivos adequados e (2) não recuperará os níveis [de 

funcionamento] prévios sem ajuda exterior ou alterações ambientais …”  (Brill, 

1984, p. 15). 

   

   Sem pretendermos ser exaustivos, salientaríamos apenas que as definições de 

burnout como estado apresentam, segundo diversos autores (Maslach & Schaufeli, 1993; 

Schaufeli & Buunk, 1996; Schaufeli & Enzmann, 1998), um conjunto de asserções comuns 

relativamente às manifestações e etiologia deste síndroma:  

 

1. O  burnout  manifesta-se  essencialmente  por  sintomas  disfóricos, sobretudo do  

foro emocional, mental e comportamental, e não tanto físico, e em que predomina a 

exaustão. As manifestações do burnout relacionam-se com o trabalho e incluem 

ainda atitudes e comportamentos negativos face a terceiros e uma diminuição do 

desempenho e eficácia profissionais. 

 

2. O  burnout afecta indivíduos “normais”, isto é, que anteriormente funcionavam a  

níveis adequados e que não manifestavam qualquer psicopatologia. Sendo um 

síndroma relacionado com o trabalho, na sua etiologia participam de forma marcada 

expectativas desajustadas e elevadas exigências emocionais. 
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  Quanto às definições do burnout como processo dinâmico, gostaríamos de chamar 

a atenção para o facto de a definição de burnout como estado proposta por Maslach e Jackson 

(1986), ter originado um conjunto de estudos que de facto levaram à sua conceptualização posterior 

como processo (Leiter & Maslach, 1988; Golembiewski et al, 1993 e 1994; Leiter, 1993; Gil-Monte 

& Peiró, 1997; Gil-Monte et al, 1998; entre outros autores), muito embora haja alguma polémica 

quanto à ordem sequencial com que se sucedem os três tipos de sintomas envolvidos no processo de 

burnout. 

 

  Por exemplo, Golembiweski e colaboradores (1993; 1994) propõem um modelo em 

oito fases - pela dicotomização, em função da mediana, das pontuações nas três escalas do MBI, 

estas são classificadas como altas ou baixas e seguidamente combinadas de oito formas diferentes - 

que traduz a "virulência progressiva" do burnout (Golembiewski et al, 1993) e que obedece a uma 

sequência diferente da proposta por Maslach (1982): às atitudes de despersonalização, seguem-se a 

falta de realização pessoal no trabalho e finalmente os sentimentos de exaustão emocional. 

 

  Por seu lado, Leiter (1993), cujo modelo tem recebido o maior suporte empírico 

(Lee & Ashforth, 1996; Byrne, 1999), encara o burnout como uma resposta complexa às exigências 

e recursos profissionais, composta pelas três dimensões definidas por Maslach e Jackson (1986), e 

cuja sucessão ao longo do tempo equaciona da seguinte forma: 

 

“… a exaustão emocional surge primeiro em resposta a ambientes exigentes, 

quando os trabalhadores de ajuda são subjugados pelas exigências pessoais do 

trabalho. O aumento da exaustão por sua vez dá origem à despersonalização quando 

os trabalhadores tentam ganhar distância emocional dos utentes dos serviços como 

forma de lidar com a exaustão (…) enquanto que a presença de recursos influencia  a 

realização pessoal (…) a componente de perda de realização pessoal do burnout 

desenvolve-se paralelamente à componente de exaustão emocional na medida em 

que surgem como reacções a aspectos diferentes do ambiente de trabalho…” (Leiter, 

1993, pp. 244-246). 
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 No entanto, as primeiras definições de burnout como processo dinâmico devem-se a 

autores como Edelwich e Brodsky (1980) e Cherniss (1980a). Veja-se a título de exemplo a 

proposta de conceptualização feita por este último, a qual, diríamos, encara o burnout como uma 

forma particular de stress profissional, envolvendo mecanismos defensivos de coping: 

 

“… O primeiro estádio envolve um desequilíbrio entre os recursos e as exigências 

(stress). O segundo estádio consiste na tensão emocional, fadiga e exaustão imediata, 

a curto prazo (strain). O terceiro estádio consiste num conjunto de mudanças de 

atitude e comportamento tais como a tendência para tratar os clientes de forma 

distanciada e mecânica, ou a preocupação cínica com a satisfação das necessidades 

pessoais (coping defensivo)…" (Cherniss, 1980a, p. 17). 

 

  Uma última definição de burnout como processo, destacada por diversos autores, é-

nos sugerida por Etzion (1987, p. 16-17, citado por Schaufeli & Buunk, 1996, p. 316) e introduz na 

conceptualização do burnout a perspectiva sobre o impacto do stress resultante dos "aborrecimentos 

diários" (hassles): 

 

“… desajustamentos contínuos, dificilmente reconhecíveis e em grande medida 

negados entre características pessoais e ambientais são a fonte de um processo lento 

e oculto de erosão psicológica. Ao contrário de outros fenómenos geradores de 

stress, os ministressores (
2
) (mini-stressors) do desajustamento não causam alarme e 

raramente são sujeitos a quaisquer esforços de coping. Desta forma, o processo de 

erosão pode persistir por um longo período de tempo sem ser detectado …”. 

   

  Em suma, e de acordo com Schaufeli e Buunk (1996) e Schaufeli e Enzmann 

(1998), as definições de burnout como processo conduzem a uma  conceptualização do burnout 

como resposta ao stress profissional, a qual comporta em si mesma mecanismos de coping 

perversos no sentido em que contribuem de forma fundamental para o desenvolvimento do próprio 

burnout. Neste pano de fundo, destaca-se o peso da discrepância entre os ideais e a realidade da vida 

profissional, na construção do stress profissional que conduz ao processo de burnout; destaca-se 

                                                 
(
2
) Dadas as dificuldades de tradução, ao longo do trabalho optámos por utilizar o anglicismo "stressores". 
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igualmente o facto de este stress poder ser conscientemente sentido pelo indivíduo ou, pelo 

contrário, ser “silencioso” e não ser reconhecido como tal durante muito tempo. 

 

  Apesar de os dois tipos de definição – estado e processo – serem complementares, 

na medida em que as definições de burnout como estado “… descrevem o estado final do processo 

de burnout …” (Schaufeli & Enzmann, 1998, p. 31), muitos autores de referência no campo de 

estudo do burnout alertam para as limitações conceptuais decorrentes do primeiro tipo de definição 

e para as vantagens da adopção de perspectivas processuais sobre o burnout. Por exemplo, Hallsten 

(1993) considera que as definições do burnout que o identificam com estados de afectividade 

negativa são demasiado abrangentes e pouco elucidativas em termos conceptuais – “… Um 

fenómeno requer uma etiologia, determinados sintomas e um desenvolvimento …” (Hallsten, 1993, 

p. 98). Na mesma linha, Price e Murphy (1984, citados por Gil-Monte & Peiró, 1997, p. 15) 

consideram que, embora possa ter utilidade coloquial, a conceptualização do burnout como 

estado é difícil de operacionalizar e tem dificultado a sua compreensão, designadamente como 

fenómeno distinto de outros fenómenos psicológicos semelhantes.  

 

  Embora a possibilidade de distinguir o conceito de burnout relativamente a 

fenómenos psicológicos próximos seja uma questão naturalmente relevante – “… O burnout é um 

fenómeno verdadeiramente "novo" ou é apenas vinho velho em garrafas novas?…" (Schaufeli & 

Enzmann, 1998, p. 37) – a resposta possível parece-nos encontrar-se na definição teórica do burnout 

e das suas relações de continuidade e descontinuidade com os outros conceitos, e não tanto numa 

distinção liminar e absoluta. Nesta perspectiva, passamos a analisar a relação do burnout com os 

dois conceitos afins mais importantes: stress (profissional) e depressão (para uma análise alargada a 

outros conceitos afins ver, por exemplo, Wallot, 1987; Esteve, 1992; Pines, 1993). 
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Continuidades e descontinuidades do conceito de burnout 

relativamente ao conceito de stress (profissional) 

 

  A generalidade dos autores está de acordo em considerar o síndroma de burnout 

como uma resposta complexa ao stress profissional prolongado ou crónico (Gil-Monte & Peiró, 

1997). A compreensão do burnout à luz dos principais modelos de stress é portanto uma questão 

que nos merece especial atenção e que nos remete para o problema mais genérico das relações entre 

o stress e a saúde-doença.  

 

  Antes de avançarmos para essa reflexão gostaríamos de a situar na perspectiva (bio) 

psicossocial da psicologia da saúde (Engel, 1977) e muito em particular no quadro dos modelos 

transacionais de stress e coping (Lazarus & Folkman, 1984), em que, como veremos, o burnout 

tem sido privilegiadamente integrado (por exemplo Cox et al, 1993; Gil-Monte & Peiró, 1997). 

Reconhecendo que o foco destes modelos são os mecanismos psicológicos envolvidos nas 

experiências subjectivas de stress e nas tentativas desenvolvidas pelo sujeito para lidar com essas 

vivências, e antecipando a proposta de articulação que fazemos ao longo deste trabalho com a 

perspectiva das representações sociais, chamaríamos no entanto e desde já a atenção para a 

importância de outras formas de compreensão dos fenómenos do stress, da saúde e da doença, e do 

burnout que permitam igualmente dar conta da sua dimensão social e cultural.  

 

 

Stress, coping e saúde-doença 

 

 A clarificação das relações entre o stress e a saúde-doença do indivíduo é uma tarefa 

difícil e inacabada (Bartlett, 1998), tendo as áreas de estudo do stress  e dos processos de adaptação 

vindo a merecer uma séria e profunda reflexão crítica (ver, por exemplo, Somerfield & McCrae, 

2000; Lazarus, 2000). 

 

  As dificuldades começam com o facto de a conceptualização do stress incluir, 

como veremos adiante, uma grande diversidade de  propostas de definição - diversidade esta a que 
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não é alheia a natureza interdisciplinar do fenómeno, em que se reúnem contributos da biologia, 

medicina,  psicologia, sociologia…  Se dermos atenção às principais críticas do chamado 

"movimento anti-stress", verificamos que efectivamente se fundamentam na confusão que  existe 

em torno da definição  de stress – "… o termo stress proporciona pouco entendimento porque (…) 

diferentes investigadores usam o termo para significar coisas diferentes …" (Buell & Eliot, 1979, 

citados por Bartlett, 1988, p. 34-35) – e na excessiva abrangência da sua aplicação a uma 

diversidade de fenómenos – "… A tentativa de integrar uma literatura imensa e diversa num único 

conceito de stress…" (Bartlett, 1998, p. 35). 

  

  Assim, encontramos concepções de stress que se baseiam no modelo biomédico e o 

concebem como uma reacção não-específica do organismo às exigências de adaptação que lhe são 

colocadas; outras que o consideram como uma característica das situações ou estímulos exteriores; 

outras ainda, em que o presente trabalho se procura inserir que, perfilhando a perspectiva 

(bio)psicossocial adoptada pela psicologia da saúde (Engel, 1977), o encaram como uma percepção 

subjectiva resultante da interacção ou melhor da transação dinâmica entre o individuo e o meio 

(Bruchon-Schweitzer, Rascle, Quintard, Nuissier, Cousson & Aguerre, 1997) – "… O stress 

psicológico é uma relação particular entre a pessoa e o meio que é avaliada pela pessoa  como … 

excedendo os seus recursos e ameaçando o seu bem-estar …" (Lazarus & Folkman, 1984, p. 19). 

 

   A diversidade de abordagens utilizadas pode ainda ser ilustrada, e referindo apenas a 

investigação do domínio da psicologia da saúde, pelo facto de o stress ser operacionalizado como 

variável dependente, nos estudos em que é visto como uma resposta a situações de doença, mas 

igualmente como variável independente, nas investigações em que é encarado como uma possível 

causa de doença (Johnston, Wright & Weinman, 1995). É neste  segundo  ponto de vista, do 

impacto do stress (profissional) na saúde-doença (burnout), que nos situamos ao longo deste 

trabalho. 

 

 Os conceitos de saúde e doença revestem-se também de grande complexidade, 

complexidade esta de que as modernas concepções biopsicossociais são testemunho. Na  proposta 

de definição da Organização Mundial de Saúde (WHO, 1986, p. 1) pode-se ler, por exemplo, que a 
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saúde "… é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

doença ou enfermidade …".  

 

  Este problema dos critérios de saúde-doença que não se restringem ao domínio 

físico mas abrangem também os planos de funcionamento psicológico e social tem sido 

equacionado de diferentes formas por diversos modelos da psicologia da saúde (ver por exemplo 

Conner & Norman, 1995; Ogden, 1996; Stroebe & Stroebe, 1995; Weinman, Wright & Johnston,  

1995) e remete-nos por exemplo para a avaliação feita por "especialistas", designadamente pelos 

médicos, mas igualmente para a avaliação subjectiva do individuo a qual, segundo diversos autores 

(por exemplo Levi, 1987; Bruchon-Schweitzer et al, 1997), pode constituir em muitas 

circunstâncias o único critério válido sobre o seu estado de saúde-doença.  Num caso como 

noutro gostaríamos no entanto de sublinhar a génese e construção social e cultural das formas de 

compreensão individuais relativamente aos fenómenos da saúde e da doença. Ao procurar 

compreender as representações da saúde e da doença é pois fundamental "... ter em conta a 

influência que o social exerce sobre elas, entender o conhecimento comum como socialmente 

construído…" (Flick, 1995, p. 1). 

  

 O problema das relações e limites entre os próprios conceitos de saúde e de 

doença reveste-se também de alguma polémica. Uma das "soluções" encontradas na literatura 

consiste em considerar as respostas ao stress ao longo de uma dimensão temporal em que se 

distinguem diferentes níveis e constelações de sintomas até à doença (Bruchon-Schweitzer et al, 

1997). Mas mesmo que, de facto, tomemos a saúde e a doença como pólos opostos num continuo 

fica por definir o que constitui a expressão máxima tanto da saúde (por exemplo, a que corresponde 

um estado "pleno" de bem-estar referido na definição da OMS?) como da doença (se nos referirmos 

a expressões anteriores à própria morte) (Bartlett, 1998).  

 

  De qualquer forma os resultados da investigação sobre o impacto do stress na 

saúde-doença têm revelado uma associação consistente entre o stress, designadamente profissional, 

e um maior risco de doença. No quadro das concepções (bio)psicossociais o conceito de doença 

profissional, que habitualmente exige a identificação de factores causais do ambiente de trabalho 

bem definidos (Kalimo, 1987), sofre necessariamente um alargamento posto que o stress 
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psicossocial, tomado como determinante, não pode ser concebido apenas com base nos estimulos 

stressores de natureza profissional, envolvendo uma diversidade de variáveis desde os processos de 

avaliação cognitiva e de coping, às características de personalidade do individuo, ou às suas redes 

de apoio social mais alargadas (Kalimo, 1987) 

 

    Finalmente, apesar da relação consistentemente encontrada entre a experiência de 

stress e a doença, tanto do foro físico (por exemplo, infecções, doenças cardíacas) como mental 

(nomeadamente, depressão e burnout), a clarificação dos mecanismos mediante os quais o stress 

afecta a saúde–doença dos indivíduos é uma questão extremamente complexa e polémica (Bartlett, 

1998; Bruchon-Schweitzer et al, 1997; Cooper & Cartwright, 1994; Cooper, Liukkonen & 

Cartwright, 1996; International Labour Office, 1993; Lopes da Silva, 1992a; Stroebe & Stroebe, 

1995). As respostas encontradas envolvem geralmente a ideia de que a experiência de stress afecta a 

saúde: (1) directamente, através das alterações fisiológicas que provoca no organismo, mais 

concretamente nos sistemas nervoso-autónomo, endócrino e imunológico; e (2) indirectamente 

mediante a interacção com um conjunto de factores psico-sociais que genericamente podem ser 

considerados como variáveis de coping (Lazarus e Folkman, 1984; Stroebe & Stroebe, 1995; 

Bartlett, 1998). Ao longo deste trabalho, daremos particular enfase, de acordo com a perspectiva da 

psicologia da saúde adoptada, às variáveis psicossociais envolvidas na relação entre o stress e a 

saúde-doença. Salientaríamos, desde já, que estas variáveis têm sido concebidas de formas diversas 

relativamente ao papel directo, moderador ou mediador que podem desempenhar nessa relação, 

sendo os resultados das investigações frequentemente difíceis de interpretar, de forma clarificadora, 

nesta perspectiva.  

 

  O coping pode ser conceptualizado do ponto de vista dos recursos intrapessoais ou 

extrapessoais (Lazarus & Folkman, 1984) de que o individuo dispõe quando se confronta com uma 

situação geradora de stress, por exemplo as suas características de personalidade ou as redes de 

apoio social em que se enquadra (Stroebe & Stroebe, 1995), ou do ponto de vista das formas de 

coping utilizadas pelo sujeito para lidar com essa situação - "… os esforços cognitivos e 

comportamentais desenvolvidos pela pessoa para lidar (reduzir, minimizar, dominar ou tolerar) com 

as exigências internas ou externas da transação pessoa-meio …" (Folkman, Lazarus, Gruen & 

Delongis, 1986, p. 572). 
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  Os recursos de coping são geralmente tidos como moderadores do impacto do 

stress sobre a saúde-doença pela influência que exercem na percepção de stress e / ou pela sua 

intervenção no próprio processo de stress.  

 

  No que refere aos recursos de coping intrapessoais, a personalidade resistente 

(hardy personality) e o optimismo disposicional (dispositional optimism) são as duas variáveis de 

personalidade mais estudadas na optica da relação stress / saúde-doença havendo evidências 

empíricas de que ambas desempenham um papel moderador nessa relação (Bartlett, 1998; Stroebe 

& Stroebe, 1995). Nesta perspectiva, a maior resistência ao stress demonstrada pelos individuos 

com uma personalidade resistente e pelos individuos optimistas decorre, respectivamente, do facto 

de avaliarem os acontecimentos como menos geradores de stress e de ser mais provável que 

adoptem estratégias focadas na resolução do problema. No entanto, dadas as elevadas correlações 

existentes entre personalidade resistente e optimismo e o neuroticismo, fica por esclarecer se o 

efeito moderador das duas primeiras variáveis de personalidade "… deve ser interpretado em termos 

de um efeito protector … ou em termos de diferenças entre  …  individuos neuróticos…" (Stroebe 

& Stroebe, 1995, p. 227). 

 

 Quanto aos recursos de coping externos, salientamos por um lado o papel 

desempenhado pelos recursos materiais uma vez que o estatuto sócio-economico mais baixo 

apresenta uma forte correlação com um maior risco de doença e de morte, e por outro, e muito em 

particular, o papel do apoio social na relação entre o stress e a saúde-doença: "… Existem provas 

consistentes, decorrentes dos estudos epidemiologicos, de que os individuos com baixos níveis de 

apoio social correm maior risco em termos de morbicidade e mortalidade. Existem também provas 

de que a disponibilidade percebida de apoio social protege (buffers) os individuos do impacto de 

acontecimentos de vida stressantes (
3
) (stressful ) …" (Stroebe & Stroebe, 1995, p. 227). O efeito 

protector do apoio social não traduz apenas, como acabamos de ver, uma influência externa 

envolvendo igualmente componentes psicológicos, por exemplo associados à avaliação subjectiva 

do apoio social disponível. A explicação do impacto positivo do apoio social na saúde apela ainda 

para a intervenção de um conjunto de variáveis biológicas (por exemplo, respostas 

neuroendócrinas), comportamentais (designadamente, comportamentos de dieta alimentar e de 

                                                 
(
3
) Dadas as dificuldades de tradução, ao longo do trabalho optámos por utilizar o anglicismo "stressantes". 
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prática desportiva)  e psicológicas (nomeadamente, auto-estima e identidade social),  que parecem 

intervir nessa relação (Stroebe & Stroebe, 1995).  

 

  A este quadro, já de si complexo, da intervenção dos recursos de coping e outros 

factores psico-sociais na relação entre o stress e a saúde-doença,  há que acrescentar o papel nela 

desempenhado pelas formas de coping adoptadas pelo individuo em situação de stress. 

 

  Genericamente, as formas de coping são entendidas como tentativas desenvolvidas 

pelo sujeito para lidar com uma transação "stressante", tentativas estas que, de acordo com o modelo 

transacional de Lazarus e Folkman (1984) que caracterizaremos adiante, se baseiam na avaliação, 

pelo sujeito, da situação e dos recursos pessoais disponíveis nessa situação. Para estes autores, os 

comportamentos de coping são considerados como uma resposta à percepção das exigências ou 

ameaças colocadas pelo stressor, e de facto a investigação tem mostrado que determinados aspectos 

da situação geradora de stress, como por exemplo a sua cronicidade ou possibilidade de controlo, 

condicionam a probabilidade de recurso a diferentes formas de coping (Weinman et al, 1995). 

 

 Nesta perspectiva, as estratégias de coping que o individuo adopta são tidas como 

específicas e situacionais.  Uma polémica repetidamente colocada neste ambito questiona contudo 

se as estratégias de coping adoptadas não reflectem um estilo de coping mais estável, de tipo 

disposicional. A resposta parace apontar no sentido de que os dois "níveis" de coping coexistem 

(Carver & Scheier, 1994). De acordo com Semmer (1996, p. 70), por exemplo, embora as 

estratégias de coping sejam específicas das situações em que se desenrolam, "… tem-se tornado 

progressivamente mais claro que as pessoas também têm tendências que lhes são específicas para 

usar determinadas estratégias de coping…" (Carver, Scheier & Weintraub, 1989), optando-se, por 

isso, por considerar que existem também estilos de coping, de tipo disposicional, passíveis até de 

predição em função de outras variáveis  de personalidade (Carver et al, 1989, p. 270).  Estes padrões 

de coping não devem todavia ser tidos como fixos, uma vez que cada individuo pode utilizar 

diferentes estratégias de coping e que estas podem evoluir de acordo com as sucessivas reavaliações 

que vai fazendo dos stressores e dos seus recursos pessoais (Carver & Scheier, 1994; Weinman et 

al, 1995; Semmer, 1996). As diferenças individuais no coping podem por exemplo ser entendidas 

"… num ´meta-nível` na medida em que algumas pessoas são habitualmente mais fléxiveis nas suas 
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estratégias …" (Semmer, 1996, p. 70), variando no entanto as estratégias específicas que utilizam 

em diferentes situações (
4
).  

 

  Uma outra área de discussão, em certa medida relacionada com a polémica quanto à 

natureza situacional ou disposicional das estratégias / estilos de coping, refere-se ao papel ou função 

destas variáveis de coping, as quais são geralmente tidas como mediadoras ou moderadoras da 

relação entre o stress  e a saúde-doença (Somerfield & McCrae, 2000).  

 

  Como salientam Baron e Kenny (1986) estas duas funções das "terceiras variáveis" 

têm sido de uma maneira geral confundidas, tanto em termos conceptuais como de investigação 

empírica, sendo frequente o uso simultaneo e indiscriminado dos termos "mediador" e "moderador". 

No que refere a relação entre o stress e a saúde-doença, as variáveis moderadoras podem ser 

pensadas como condições antecedentes, tais como o estatuto sócio-económico ou os traços de 

personalidade, que interagem com o stress (tido como variável independente) e afectam a direcção e 

/ ou força da sua relação com a variável dependente saúde-doença (Bartlett, 1998; Baron & Kenny, 

1986). "… Variáveis antecedentes como estas moderam o impacto do stress na saúde, aumentando 

ou diminuindo a  magnitude da mudança no estatuto de saúde…" (Bartlett, 1998, p. 63).  

 

  As variáveis mediadoras intervêm igualmente na relação entre o stress e a saúde-

doença e, tal como as variáveis moderadoras,  afectam o grau de impacto do stress, mas fazem-no 

mediante a transmição da influência da exposição ao stress a nível dos resultados em termos de 

saúde-doença (Bartlett, 1998). Um exemplo particularmente clarificador das funções de mediação é-

nos dado pelas perspectivas transacionais, de que à frente falaremos com mais detalhe, as quais 

encaram os conceito de avaliação (appraisal) e de coping como mediadores (Folkman & Lazarus, 

1988) "… gerados apenas quando a pessoa se encontra numa situação que excede os seus recursos 

ou ameaça o seu  bem-estar… Numa perspectiva transacional, as variáveis mediadoras não são 

entidades antecedentes separadas, mas sim geradas durante o encontro stressante e transmitem os 

efeitos da exposição ao stress…"(Bartlett, 1998, p. 63).  

 

                                                 
(
4
)  Consonantemente com esta perspectiva, ao longo deste trabalho utilizamos de forma algo indiferenciada as 

expressões "estratégias" / "estilos" de coping. 
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  Apesar da necessária distinção entre variáveis moderadoras e mediadoras, e do papel 

mediador atribuido às estratégias de coping nos modelos transacionais, na investigação empírica 

analisada, nomeadamente no domínio da docência (como veremos no capítulo quatro),  o estatuto 

das estratégias / estilos de coping fica muitas vezes por explicitar ou é indiferentemente designado 

por moderador e mediador, acabando geralmente por ser avaliado como moderador da relação stress 

– burnout.  

 

  Uma outra questão crítica na investigação sobre o coping é a avaliação da sua 

eficácia, a qual tem sido equacionada na perspectiva da relação entre o coping e os seus resultados 

habitualmente avaliados com base em indicadores de bem-estar subjectivo (Somerfield & McCrae, 

2000; Lazarus, 2000). Embora esta relação seja extremamente complexa (uma dada resposta de 

coping pode ser causa, consequência ou correlato de um determinado estado físico ou psicológico) e 

variável (uma mesma estratégia de coping pode associar-se por exemplo a estados psicológicos 

positivos ou negativos), as estratégias de coping são geralmente avaliadas como "boas" ou "más", 

adaptativas ou desadaptativas, em função do sucesso ou insucesso  a nível da saúde-doença dos 

individuos (Carver & Scheier, 1994; Stroebe & Stroebe, 1995; Weinman et al, 1995). No entanto, 

algumas estratégias e, em particular a procura de apoio social emocional, podem revelar-se 

funcionais ou pelo contrário disfuncionais, sugerindo que os seus resultados dependem mais da 

perceção das circunstâncias a que se aplicam (por exemplo, em termos de possibilidades de controlo 

sobre os stressores) e do padrão de estratégias de coping a que  se associam, do que da sua 

qualidade intrínseca (Carver et al, 1989; Semmer, 1996). 

 

   Das várias classificações das variáveis de coping existentes, a proposta de Lazarus e 

Folkman (1984), que diferencia o coping centrado na resolução do problema  (por exemplo, a 

procura activa de informação ou os pedidos de apoio social instrumental) do coping centrado na 

regulação das emoções (por exemplo, a negação da ameaça ou a reavaliação da situação pela 

positiva), é talvez a mais básica e uma das mais frequentemente adoptadas (Lopes da Silva, 1992a). 

Em termos avaliativos, e de uma maneira geral,  a investigação tem mostrado que a tendência para 

utilizar estratégias de coping centradas no problema se associa a um melhor estatuto em termos de 

saúde-doença física e psicológica, enquanto que um padrão de coping essencialmente centrado nas 

emoções se associa a resultados de sinal contrário (Semmer, 1996; Smith & Sulskey, 1995). 
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    Muitos modelos e formas de avaliação do coping consideram duas outras grandes 

categorias, de estratégias activas de aproximação directa ao stressor, por um lado, e de estratégias 

de evitamento, por outro. A conceptualização de Miller (1987), por exemplo, distingue as tentativas 

de coping de tipo monitoring – perante um stressor, o individuo procura activamente e processa 

informação relevante – e de blunting –o indivíduo evita o stressor ou procura distrair-se. Do ponto 

de vista avaliativo, o coping de evitamento parece ser benéfico, a curto prazo, quando a situação é 

percebida como incontrolável ou como recorrente, enquanto que o coping activo ou de aproximação 

se revela mais adequado em situações em que é possível controlar o problema (Semmer, 1996).  

 

  Não existe, no entanto, um consenso geral quanto ao enquadramento de algumas 

estratégias de coping mais especificas em cada uma destas grandes formas de coping – a procura de 

apoio social, por exemplo, é tida por alguns (nomeadamente Craver et al, 1989; Folkman & 

Lazarus, 1988) como uma estratégia de coping simultaneamente dirigida à resolução do problema e 

à regulação emocional, e por outros (por exemplo, Endler & Parker, 1990) como uma estratégia de 

evitamento.  

 

  As duas dicotomias referidas constituem contudo, geralmente, uma referência 

importante para outras classificações mais alargadas, entre as quais salientamos, a título de exemplo, 

as conceptualizações de Latack (1986) e de Carver e colaboradores (1989).  

 

 Latack (1986) propõe uma conceptualização integrativa em que inclui três grandes 

categorias de coping: controlo, relativo a acções e reavaliações cognitivas pró-activas; escape, 

referente a acções e reavaliações cognitivas de tipo evitador; e gestão de sintomas de stress. Esta 

autora considera que as estratégias de acção e de reavaliação cognitiva correspondem 

respectivamente às categorias de coping centrado na resolução do problema e de coping centrado na 

regulação das emoções, propostas por Lazarus e Folkman (1984), mas procura especificar os tipos 

de acção e de reavaliação cognitiva que ocorrem, subdividindo-os em estratégias de controlo e de 

escape. Ao perspectivar as estratégias de regulação emocional enunciadas por Lazarus e Folkman 

(1984) como estratégias de "…reavaliação cognitiva porque são mais directa e imediatamente 

orientadas para a mudança de pensamentos sobre a situação…" (Latack, 1986, p. 377), a autora 

considera então necessário incluir ainda a terceira categoria de coping, a qual se refere a estratégias 
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de gestão de sintomas emocionais e físicos associados às vivências de stress. O desenvolvimento de 

um questionário de avaliação destas três formas de coping e os respectivos estudos psicométrico e 

de validade de constructo, sugerem a adequação empírica do modelo proposto e revelam que as 

estratégias de controlo são mais adaptativas em contexto profissional do que as estratégias de escape 

e de gestão de sintomas (Latack, 1986). 

 

  Baseando-se no modelo transacional de Lazarus e Folkman (1984), no modelo de 

autoregulação de Carver e Scheier (1982) e nos resultados da investigação empírica no domínio das 

estratégias de coping, Carver e colaboradores (1989) propõem um modelo de coping de acordo com 

13 dimensões base: coping activo, planificação, procura de apoio social instrumental, procura de 

apoio social emocional, supressão de actividades concorrentes, apoio na religião, reintrepretação 

positiva e crescimento, inibição / retenção do coping, aceitação, focagem e expansão de emoções, 

negação, desinvestimento mental e  desinvestimento comportamental. Do ponto de vista avaliativo, 

os autores consideram as primeiras oito estratégias como adaptativas, enquanto que as últimas 

quatro serão tendencialmente desadaptativas (Carver et al, 1989). Na sequência do desenvolvimento 

e validação do questionário COPE que operacionaliza esta conceptualização, Carver e 

colaboradores (1989) realizaram ainda uma análise factorial de segunda ordem, a qual revelou 

quatro grandes dimensões subjacentes aos factores previamente identificados, a saber: uma primeira 

dimensão que diríamos de coping centrado na resolução activa do problema (estratégias de coping 

activo, planificação e supressão de actividades concorrentes); uma segunda dimensão de coping 

centrado na regulação activa das emoções (uma combinação de estratégias de focagem e expressão 

das emoções e de procura de apoio social, emocional mas também instrumental); em terceiro lugar 

uma dimensão que poderíamos considerar de evitamento do problema (estratégias de negação e 

desinvestimento mental e comportamental); e finalmente uma quarta dimensão que diríamos de 

aceitação passiva do problema (estratégias de aceitação, reintrepretação positiva e inibição do 

coping).  

 

 A conceptualização das diversas estratégias / estilos de coping que intervêm na 

relação entre o stress e a saúde-doença revela-se assim essencial, designadamente do ponto de vista 

do papel moderador ou mediador que podem desempenhar nessa relação (Baron & Kenny, 1986; 

Folkman & Lazarus, 1988; Bartlett, 1998). 
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Principais abordagens no estudo do stress e relação  

stress-burnout 

 

  Num esforço de síntese, procuraremos organizar a nossa reflexão sobre as relações 

entre stress e burnout em torno de três perspectivas fundamentais no estudo do stress: respostas do 

individuo às exigências de adaptação; estímulos exteriores (stressores) geradores de tensão (strain); 

e relações transacionais entre a pessoa e o meio que resultam na percepção de stress (Lopes da 

Silva, 1992a): 

 

  1. Começaríamos, assim,  por referir a abordagem que define o stress do ponto de 

vista das respostas do indivíduo e que se baseia no trabalho pioneiro de Selye (1956), um dos mais 

frequentemente citados no domínio do estudo do stress apesar da perspectiva essencialmente 

fisiológica que propõe na compreensão do fenómeno. Para Selye (1956), stress é a resposta não-

específica do organismo às exigências em termos de adaptação que lhe são colocadas. Dito de forma 

mais simples, o stress é perspectivado como uma experiência fisiológica de tensão – que poderá 

levar o indivíduo a afirmar "estou em stress". O autor distingue ainda o distress (
5
), isto é, as 

respostas de valência negativa que resultam em prejuízos em termos de doença, do eustress, ou seja, 

as respostas positivas que levam a um fortalecimento da saúde. 

 

   De acordo com o autor, a exposição a estímulos físicos desafiantes ou ameaçadores 

(por exemplo, frio extremo) conduz ao Síndroma Geral de Adaptação o qual envolve três fases: 

reacção de alarme, de activação dos mecanismos de defesa; estádio de resistência, em que se atinge 

um nível máximo de adaptação; e estádio de exaustão ou colapso dos recursos adaptativos (Selye, 

1956). Nesta última fase, de exaustão atingida por exposição prolongada ao stress, “… os recursos 

adaptativos são esforçados (stretched) para além do seu limite e colapsam, conduzindo à doença e, 

por último, à morte …” (Bartlett, 1998, p. 26). Assim, Selye introduz no seu modelo de stress o 

conceito de “doenças de adaptação”, as quais seriam resultantes de reacções desadaptativas ao 

stress prolongado: "… a doença é o preço que o organismo tem de pagar pela defesa contra uma 

exposição prolongada a agentes stressores …" (Stroebe & Stroebe, 1995, p. 173). 

                                                 
(
5
) Ao longo do trabalho e dadas as dificuldades de tradução optámos por utilizar a expressão original  distress.  
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  Desta forma, o burnout pode ser entendido, à luz da fase de exaustão do modelo de 

Selye (1956), como um processo gradual que conduz a um estado mais limite de doença. Dos 

diversos autores que chamam a atenção para o paralelismo entre o modelo de stress proposto por 

Selye (1956) e o conceito de burnout, destacaríamos Etzion (1987, citada por Maslach & Schaufeli, 

1993, p. 10) a qual, como vimos anteriormente, define burnout como um processo de desgaste 

psicológico decorrente da exposição prolongada ao stress profissional.  

 

  No entanto, a analogia entre o conceito de stress fisiológico de Selye (1956) e uma 

compreensão do stress como fenómeno psicológico impõe diversos cuidados, designadamente, no 

sentido de clarificar os processos sociais e psicológicos envolvidos: “… O SGA preocupa-se com a 

manutenção homeoestática do funcionamento psico-endocrino e pouco diz sobre os aspectos 

psicológicos do stress…” (Bartlett, 1998, pp. 26-27). 

 

 

 2. Um ponto de vista alternativo assenta em definições de stress baseadas nos 

estímulos ambientais stressores – “… stress é o que acontece ao indivíduo, não o que acontece 

nele; é um conjunto de causas, não um conjunto de sintomas …” (Symonds, 1947, citado por 

Bartlett 1998, p. 5) - geradores de tensão, e na concepção de que é esta reacção de tensão que, por 

sua vez, conduz a alterações no estatuto de saúde-doença dos indivíduos. Neste caso, o stress é 

perspectivado como uma característica do ambiente, exterior ao indivíduo – que o poderá levar a 

fazer referência ao stress da vida na cidade ou da sua actividade profissional, por exemplo.  

 

 Uma importante linha de investigação que se insere nesta abordagem foi lançada por 

Holmes e Rahe (1967) e procura identificar grandes acontecimentos de vida (life events) que 

funcionam como estímulos stressores, de natureza psicossocial, exigindo um esforço de 

reajustamento por parte do indivíduo. A morte do cônjuge, ter uma doença ou ferimentos, ser 

despedido do emprego, o  nascimento de um filho, mudar de casa, e a época de natal, são alguns 

exemplos de acontecimentos ou mudanças de vida que têm vindo a ser investigados, 

designadamente na sua relação com  a saúde-doença (Johnston et al, 1995; Lopes da Silva, 1992a).  
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 Diversos autores, entre os quais Lazarus e colaboradores (Kanner, Coyne, Schaefer 

& Lazarus, 1981) vieram, no entanto, chamar a atenção para duas limitações fundamentais desta 

abordagem, designadamente: as modestas correlações encontradas entre as medidas de mudanças de 

vida e as medidas de mudança nas condições de saúde; e a falta de compreensão sobre os processos 

intervenientes entre os dois tipos de variáveis. De acordo com estes autores, a acumulação de 

formas menores de stress, os chamados aborrecimentos diários (hassless), ou microstressores, 

poderá exercer igualmente uma influência negativa na saúde dos indivíduos (Lazarus & Folkman, 

1984). 

 

  “… Hassles são as exigências irritantes, frustrantes e penosas que em algum grau 

caracterizam as transações quotidianas com o meio ambiente. Incluem problemas práticos 

aborrecedores como perder objectos ou os engarrafamentos de trânsito, e ocorrências fortuitas como 

o mau tempo, bem como discussões, desapontamentos, e preocupações financeiras e familiares …” 

(Kanner et al, 1981, p. 3). 

 

 Esta distinção entre grandes acontecimentos de vida e formas menores de stress 

vividas no quotidiano permite-nos fazer o paralelismo com uma outra distinção muitas vezes 

utilizada entre stress agudo e stress crónico. Como salientam Bruchon-Schweitzer e colaboradores 

(1997), a revisão de literatura realizada por Beehr e Bhagat, mostra que o stress profissional é mais 

frequentemente estudado em situações agudas uma vez que se debruça sobre organizações sujeitas a 

transformações profundas; no entanto os "… disfuncionamentos latentes e duradoiros que afectam o 

bem-estar dos trabalhadores … são bem frequentemente melhores preditores dos problemas de 

saúde do que os acontecimentos de vida maiores mas transitórios…" (Bruchon-Schweitzer et al, 

1997, p. 66)  

  

   Efectivamente, e apesar das diversas críticas formuladas à abordagem dos 

microstressores (Bartlett, 1998), a maioria dos estudos empíricos realizados tem mostrado que as 

formas menores de stress são melhores preditoras da saúde-doença física e psicológica do que os 

grandes acontecimentos de vida (Bartlett, 1998). 
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 O stress profissional crónico e em particular os aborrecimentos diários da vida 

profissional têm também sido invocados como causa fundamental do burnout. De facto e se 

lembrarmos a definição proposta por Etzion (1987, citada por Schaufeli & Enzmann, 1998, p. 35) 

verificamos que as formas menores de stress resultantes do desajustamento entre características 

pessoais e ambientais são consideradas como um elemento essencial à compreensão do burnout. O 

burnout é conceptualizado pela autora como um processo lento e gradual de desgaste psicológico 

que ocorre de forma silenciosa durante um longo período de tempo, uma vez que os aborrecimentos 

diários não são geralmente encarados como uma ameaça pelo individuo e, desta forma também não 

suscitam a utilização de estratégias de coping. A experiência devastadora de burnout surge de forma 

inesperada e sem relação aparente com qualquer acontecimento específico gerador de stress (Etzion, 

1987 citada por Schaufeli & Enzmann, 1998). Também Maslach (1982) considera que o burnout, 

mais do que uma reacção a crises agudas ocasionais, é uma resposta ao stress crónico diário. 

 

   Outra linha de investigação sobre stress baseada nas características dos estímulos 

ambientais foi desenvolvida no contexto profissional e considera que existe uma relação clara entre 

os níveis de stress e de desempenho (Packard & Manning, 1986). Essa relação pode ser 

representada por uma função em forma de U invertido: existe um nível óptimo de stress sob o qual o 

desempenho profissional atinge níveis máximos de eficiência; abaixo e acima desse nível, pelo 

contrário, os desempenhos tendem a decrescer (Bartlett, 1998; Kalimo & Mejman, 1987). Nesta 

perspectiva, a curva ascendente corresponderia ao aborrecimento (boredom) (Kalimo & Mejman, 

1987) enquanto  que o burnout se situaria na curva descendente - de facto, uma das ideias a reunir 

consenso entre os autores no campo de estudo do burnout é a de que este constitui uma resposta ao 

stress profissional excessivo que se caracteriza por um decréscimo no rendimento profissional 

(Maslach & Schaufeli, 1993; Gil-Monte & Peiró, 1997). 

 

   Embora actualmente as perspectivas sobre o burnout raramente se baseiem 

exclusivamente nas condições de estimulo geradoras de stress que funcionam como antecedentes do 

burnout, diversos estudos têm efectivamente mostrado que os determinantes de natureza 

profissional designadamente a sobrecarga de trabalho e as pressões de tempo, constituem os 

melhores preditores deste fenómeno (Schaufeli & Enzamnn, 1998).  
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  3. Uma referência fundamental tanto no que respeita ao estudo do stress como no 

que concerne a compreensão do fenómeno do burnout é o paradigma de stress e coping, 

desenvolvido por Lazarus e colaboradores (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

  Estes autores situam-se num quadro transacional e conceptualizam o stress como 

um processo dinâmico resultante da relação bidireccional e recíproca entre a pessoa e o meio 

ambiente. Mais concretamente, consideram que um acontecimento só é stressante se for percebido e 

interpretado como tal pelo sujeito. Este processo de avaliação cognitiva (cognitive appraisal), que 

intervem entre a transação da pessoa com o meio e a sua reacção, compreende uma avaliação dos 

acontecimentos exteriores em termos do significado, relevância e implicações que têm para si 

(avaliação primária) e uma avaliação da sua própria capacidade para lidar com a situação (avaliação 

secundária). Desta forma, a resposta de stress só ocorre perante acontecimentos que a pessoa avalia 

como relevantes e negativos (porque constituem um dano ou perda, uma ameaça ou um desafio), 

isto é stressantes, e com os quais se considera incapaz de lidar plenamente. De acordo com a 

perspectiva transacional adoptada, estes dois processos são tidos como interdependentes, 

conduzindo a reavaliações (reappraisal) sucessivas (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

 Uma vez que a avaliação de um acontecimento como stressante depende de uma 

avaliação igualmente negativa dos recursos pessoais em termos de coping, o processo de coping 

constitui um segundo elemento fundamental na conceptualização desenvolvida por Lazarus e 

Folkman (1984). O coping define-se pelos "… esforços cognitivos e comportamentais em constante 

mudança [desenvolvidos] para lidar com exigências externas e/ou internas específicas que são 

avaliadas como … excedendo os recursos da pessoa …” (Lazarus & Folkman, 1984, p. 141). Dada 

a natureza transacional do modelo, o processo de coping é tido como interdependente do processo 

de avaliação cognitiva: a forma como a pessoa lida com a situação decorre da avaliação das 

exigências que esta lhe coloca e por sua vez condiciona as reavaliações subsequentes. O processo de 

coping envolve estratégias orientadas para a resolução do problema (problem-focused coping) e 

estratégias que permitem ao sujeito lidar com as emoções resultantes da experiência de stress 

(emotion-focused coping) (Lazarus & Folkman, 1984). 
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 Lazarus e colaboradores (Lazarus & Folkman, 1984) introduzem ainda o conceito de 

vulnerabilidade ao stress, como o risco que o indivíduo corre de experienciar stress, o qual é 

determinado pela intervenção de um conjunto de recursos pessoais (por exemplo, as suas crenças e 

valores, ou as suas competências de coping, sociais e de resolução de problemas) e ambientais 

(designadamente as características sócio-económicas e sociais do meio em que está inserido). Na 

lógica transacional do modelo de stress e coping (Lazarus & Folkman, 1984), a própria vivência de 

grandes acontecimentos de vida ou de aborrecimentos diários centrais (isto é, relevantes para a 

pessoa de acordo com factores como a sua agenda pessoal ou outros (Bartlett, 1998) é também tida 

como contribuindo de forma fundamental para a vulnerabilidade do indivíduo ao stress. 

 

  Das críticas habitualmente formuladas ao modelo de stress e coping, e que não cabe 

aqui analizar, gostariamos de salientar o facto de não especificar a relação entre o stress e a saúde-

doença, ou mais concretamente os mecanismos através dos quais o stress afecta a saúde-doença. 

Lazarus e colaboradores (Kanner et al, 1981) limitam-se a sugerir que o síndroma geral de 

adpatação proposto por Selye (1956) ou os processos afectivo-emocionais podem mediar a relação 

entre os processo psicológicos de avaliação / coping e os seus resultados em termos da saúde-

doença do individuo. 

 

  Tomando como referência a perspectiva de stress e coping (Lazarus & Folkman, 

1984), Cox e colaboradores (1993) desenvolveram o Modelo Transacional do Stress Profissional, o 

qual já nos permite explorar as relações entre os conceitos de stress e de saúde-doença e o 

burnout. De facto, estes autores consideram que a conceptualização do fenómeno de burnout apela 

para uma exploração das suas relações com as noções de stress profissional e saúde (Cox et al, 

1993). Neste sentido, e embora enunciem uma série de argumentos relativamente à centralidade da 

dimensão de exaustão emocional, adoptam a definição tridimensional de burnout de Maslach e 

Jackson (1986). Utilizando como quadro integrador o modelo transacional de stress profissional e 

saúde desenvolvido por Cox, Cox e colaboradores (1993) chamam a atenção para o paralelismo 

existente entre a dimensão de exaustão emocional e o conceito de “… saúde (ou bem-estar) sub-

óptima …” (Cox et al, 1993, p. 182) e para a relação repetidamente encontrada entre burnout e 

saúde sub-óptima e stress profissional.  
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  Apesar de referirem estudos contraditórios sugerindo que o stress profissional tanto 

pode ser um factor determinante dos sentimentos de burnout / saúde sub-óptima como uma 

consequência destes, os autores defendem a primeira das duas cadeias de causalidade: “… a 

experiência de stress contribui para a etiologia do burnout…” (Cox et al, 1993, p. 185).  

 

  Desta forma, e tomando as três dimensões do burnout (ver figura nº 2.1), consideram 

a exaustão emocional e a despersonalização como respostas a estímulos profissionais geradores de 

stress: a primeira, de carácter geral e incluindo elementos emocionais e relativos ao bem-estar, daria 

origem à segunda, a qual já constituiria uma tentativa de coping; os sentimentos de falta de 

realização profissional, por seu lado, corresponderiam a uma avaliação do resultado (appraisal 

outcome). 

 

 Concluindo quanto à aparente sobreposição dos dois conceitos, os autores encaram o 

burnout como um tipo particular de stress profissional, próprio das profissões de ajuda: “… uma 

fatia especial do processo de stress que constitui uma ocorrência relativamente comum nos 

profissionais de ajuda … uma mistura de avaliação do resultado, de um aspecto do bem-estar, e de 

uma estratégia de coping, … fortemente unida para este grupo de trabalhadores…” (Cox et al, 1993, 

p. 188). 
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Figura nº 2.1 

Modelo transacional do stress profissional de Cox et al (1993) 
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pode lidar eficazmente com os stressores…” (Gil-Monte & Peiró, 1997, p. 19) (Ver figura nº 2.2).  
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Figura nº 2.2 

Modelo integrador do síndroma de burnout no processo de stress profissional, de  

Gil-Monte e Peiró (1997) 
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profissional e de exaustão emocional, os quais quando se tornarem persistentes poderão conduzir 

posteriormente à adopção de atitudes de despersonalização como estratégia de coping.  

 

  Uma nota para chamar a atenção, uma vez mais, para o facto destes modelos se 

centrarem nos mecanismos psicológicos envolvidos nas experiências subjectivas de stress e nas 

tentativas desenvolvidas pelo sujeito para lidar com essas vivências, ficando por conceptualizar a 

génese e construção social e cultural das formas de compreensão individuais relativamente a esses 

fenómenos. 

 

 Em suma, diríamos que existe uma relação "plástica" entre as concepções de stress e 

de burnout a qual depende em grande medida da maior ou menor abrangência com que o conceito 

de stress é definido: nas perspectivas mais latas, em que o stress é encarado do ponto de vista dos 

estímulos, das respostas, e da sua relação dinâmica, dos mecanismos de coping e dos resultados em 

termos de saúde, o burnout profissional  parece reduzido a  um caso particular do conceito de stress; 

nas perspectivas mais precisas sobre o stress em que este é distinguido de outros conceitos como os 

de coping e saúde, o burnout é conceptualizado como uma resposta complexa ao stress crónico ou 

prolongado, envolvendo sintomas disfóricos, atitudes e comportamentos disfuncionais (coping), e 

que ou (a) medeia entre o stress e as suas consequências designadamente a nível da saúde dos 

indivíduos, ou (b) apresenta já contornos patológicos e, desta forma, se aproxima do conceito de 

doença.  

 

  Neste contexto gostaríamos de lembrar as principais críticas do "movimento anti-

stress", as quais se fundamentam essencialmente na confusão que existe em torno da definição de 

stress e na excessiva abrangência da sua aplicação a uma diversidade de fenómenos (Bartlett, 1998).  
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Critérios de distinção dos conceitos de stress e 

burnout 

 

  Assim e apesar da relação que sem dúvida existe entre o burnout e o stress, é no 

entanto possível enunciar diversos critérios de distinção entre os dois conceitos (Maslach &  

Schaufeli, 1993; Schaufeli & Buunk, 1996; Gil-Monte & Peiró, 1997; Schaufeli & Enzmann, 1998) 

e desta forma ir ao encontro das críticas de falta de clareza conceptual e de abrangência excessiva 

que têm sido apontadas a ambos: 

 

1. Enquanto  que  o  stress  é  um  fenómeno  de  adaptação  temporária,  o  burnout  

representa um processo de quebra de adaptação resultante da exposição 

prolongada a stress profissional, e um estado final de disfuncionamento crónico  

(Brill, 1984). Desta forma, o burnout pode ser distinguido do stress com base numa 

conceptualização processual (Maslach, 1993 e 1999) e numa perspectiva de 

adaptação (Bartlett, 1998). 

 

2. Sendo  o  stress  entendido   como   um   processo  de   adaptação   temporária  as  

estratégias de coping que se lhe associam tendem geralmente a diminuir os sintomas, 

ao passo que  no processo de burnout a despersonalização se configura como uma 

estratégia de coping disfuncional e preversa no sentido em que contribui para o 

agravamento e cronicidade do burnout (Maslach, 1993 e 1999) 

 

3. O  burnout, ao contrário do stress profissional, é um síndroma multidimensional  

e que para além do desgaste de energia inclui o desenvolvimento de atitudes e 

comportamentos negativos. Assim, e como salienta Maslach (1993 e 1999), embora 

a exaustão emocional se assemelhe a uma experiência subjectiva de stress, o 

fenómeno de burnout transcende-o na medida em que acrescenta duas novas 

dimensões, relativas às concepções e atitudes do indivíduo face aos outros 

(despersonalização) e face a si próprio (perda de realização pessoal). 
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4. O  stress  é uma experiência vital, vivida por todos os seres humanos, e que tanto 

pode ter efeitos negativos como positivos, ao passo que o burnout apenas ocorre em 

indivíduos motivados, apresentando inicialmente elevadas expectativas e objectivos 

e muito envolvidos no seu trabalho (Brill, 1984; Pines, 1993), e só tem efeitos 

negativos (Farber, 1984, citado por Gil-Monte & Peiró, 1997). 

 

5. Finalmente,   o    burnout   medido   através   do  MBI  (Maslach  et  al,  1996),  e 

sobretudo as suas dimensões de despersonalização e falta de realização profissional, 

apresenta uma boa validade discriminante relativamente a sintomas genéricos de 

stress profissional (Maslach et al, 1996). 

 

    Em síntese e de acordo com este critérios, o burnout é uma resposta ao stress 

profissional prolongado, apresentada por individuos inicialmente muito motivados, e que se 

caracteriza pela sua natureza multidimensional – para além da exaustão emocional inclui o 

desenvolvimento de atitudes negativas de despersonalização e falta de realização profissional - 

disfuncional e crónica.  

 

  

 

Continuidades e descontinuidades do conceito de burnout 

relativamente ao conceito de depressão 

 

  O problema da relação, de continuidade e descontinuidade, entre burnout e 

depressão, tem-se colocado essencialmente no que refere ao domínio abrangido por estes dois 

fenómenos, embora alguns autores procurem também analisar as relações que se estabelecem entre 

ambos.  

 

 Do ponto de vista empírico, a investigação sobre a validade discriminante dos 

conceitos de burnout e depressão mostra que a dimensão de exaustão emocional do burnout se 

relaciona de forma significativa com a depressão, partilhando entre si percentagens de variância 
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significativas, da ordem dos 25% de acordo com Schaufeli e Enzmann (1998, p. 39). No entanto, o 

burnout é, como repetidamente temos visto, um fenómeno multidimensional, que transcende a mera 

exaustão emocional. As outras duas componentes do burnout, despersonalização e falta de 

realização profissional, apresentam uma relação mais fraca com a depressão, partilhando com ela 

menos de 10% da variância (Schaufeli & Enzmann, 1998, p. 39). 

 

   Assim, e do ponto de vista do domínio abrangido por estes dois fenómenos, o 

burnout afirma-se, pela sua multidimensionalidade, como mais abrangente do que a depressão. 

 

  Paradoxalmente, e em termos conceptuais, o burnout é um fenómeno mais restrito, 

uma vez que se assume como específico de determinados contextos, predominantemente 

profissionais, ao contrário da depressão que se generaliza a todas as esferas de vivência do 

indivíduo (Freudenberger, 1981, citado por Maslach & Schaufeli, 1993).  As alterações de humor e 

a perda de interesse características das perturbações depressivas invadem efectivamente as diversas 

áreas de funcionamento do indivíduo – social, familiar, recreativa, sexual, etc. – e não apenas a área 

ocupacional (American Psychiatric Association, 1996, p. 329). Nas palavras de Warr (1987, citado 

por Schaufeli & Enzmann, 1998, p. 39), a depressão é context-free, enquanto que o burnout é job-

related. 

 

 Também de um ponto de vista conceptual, autores como Leiter e Durup (1994, 

citados por Gil-Monte & Peiró, 1997, p. 21) contrastam a dimensão social do conceito de burnout, 

em que os factores interpessoais e organizacionais se assumem como determinantes fundamentais, 

com a natureza mais intra-individual da depressão, na qual os esquemas cognitivo-emocionais do 

sujeito desempenham um papel fundamental em termos etiológicos – e de que são expressão os 

sentimentos de desvalorização pessoal ou de culpa que frequentemente se associam às alterações de 

humor das perturbações depressivas: "… avaliações negativas irrealistas do seu próprio valor ou 

preocupações de culpa ou ruminações acerca de falhanços menores do passado… Tais sujeitos 

interpretam mal, com frequência, acontecimentos neutros ou triviais do dia-a-dia como evidência de 

defeitos pessoais…" (American Psychiatric Association, 1996, pp. 329-330) 
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  Perante a percentagem de variância partilhada entre a depressão e o burnout, e em 

particular a sua dimensão de exaustão emocional, e face à possibilidade, muitas vezes enunciada, de 

sobreposição entre os dois conceitos, outros autores têm procurado compreender a natureza dessa 

associação.  

 

   Por exemplo Hallsten (1993), adopta uma visão complexa do fenómeno de burnout, 

na qual distingue o processo de burning out do estado de burnout e considera este último como uma 

forma particular de depressão – “… O burnout é uma forma de depressão que resulta do processo de 

burning out…” (Hallsten, 1993, p. 99). Entre as vantagens enunciadas pelo autor para este quadro 

de referência, destacamos a possibilidade de conceptualizar o burnout / depressão do ponto de vista 

da etiologia, processo de desenvolvimento e padrão de coping que a ele conduzem: “… Assume-se 

que o burning out ocorre quando o desempenho de um papel activo, auto-definidor, é ameaçado ou 

perturbado sem que esteja disponível um papel alternativo…” (Hallsten, 1993, p. 99). O processo de 

burning out comporta duas fases centrais, empenhamento absorvente (absorbing commitment) e 

tentativas frustradas (frustrated striving), as quais podem evoluir, de acordo com outros factores 

etiológicos (por exemplo, vulnerabilidade pessoal), para um estado de burnout / depressão ou para 

uma fase orientada para a solução da crise (Hallsten, 1993). 

 

   Esta perspectiva  processual que apela, segundo o autor, para a realização de 

entrevistas e estudos longitudionais, permite simultaneamente aumentar a validade discriminante do 

conceito relativamente à depressão (Hallsten, 1993). 

 

 Por outro lado, Glass e colaboradores (1993), tendo realizado um conjunto de 

análises factoriais que lhes permitiram concluir que a forte associação existente entre burnout e 

depressão não é atribuível à sobreposição no conteúdo de emocionalidade negativa dos itens dos 

questionários utilizados, investigaram a possibilidade de uma relação sequencial entre os dois 

fenómenos. Tomando a variável controlo profissional percebido (perceived job control) como 

antecedente tanto do burnout como da depressão e adoptando um procedimento assente em modelos 

de equações estruturais (structural equation modeling), concluiram que a percepção de falta de 

controlo profissional conduz à depressão indirectamente através do burnout, ou, dito de outra forma, 

que o burnout é um percursor da depressão (Glass et al, 1993). 
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  Em suma, o burnout é um síndroma com contornos próprios, marcados pela sua 

especificidade ao contexto profissional e que apesar de incluir uma componente de exaustão 

emocional semelhante aos sintomas disfóricos da depressão se assume como multidimensional, 

comportando sintomas de despersonalização e falta de realização pessoal incaracterísticos da 

depressão (Schaufeli & Enzmann, 1998). Alguns estudos sobre a relação entre os dois conceitos, 

embora não conclusivos, sugerem que o burnout pode conduzir à depressão (Schaufeli & Enzmann, 

1998). 

 

 

 

Burnout e os sistemas de classificação e diagnóstico das 

doenças mentais 

 

  O problema da inclusão do síndroma de burnout nos principais sistemas de 

classificação e diagnóstico das doenças mentais insere-se numa problemática mais ampla sobre a 

viabilidade de uma psicopatologia ocupacional (Wiggins, 1995). De facto, os modelos tradicionais 

da psicopatologia, sejam de inspiração biológica ou psicodinâmica, privilegiam factores endógenos 

na compreensão das doenças mentais e atribuem um papel secundário a determinantes exógenos 

como o trabalho (Dejours, 1987). Desta forma, sendo o burnout tipicamente conceptualizado como 

um síndroma de raiz socioprofissional, não é de estranhar a sua habitual ausência nos manuais de 

diagnóstico das doenças mentais. 

  

   Esta é, aliás, uma questão controversa para os próprios teóricos do burnout. 

Efectivamente, entre as desvantagens apontadas para a sua descrição em termos psiquiátricos, 

Maslach e Schaufeli (1993) e Schaufeli e Enzmann (1998)  sugerem que os indivíduos em burnout 

passarão a ser rotulados como "doentes mentais",  ao contrário das atribuições habituais, não-

estigmatizantes, em que o burnout é considerado do ponto de vista dos determinantes  contextuais, 

de natureza socioprofissional (Shirom, 1989). Quanto às vantagens da introdução dum diagnóstico 

psiquiátrico do burnout, vários autores salientam que o reconhecimento oficial do burnout como um 

problema legítimo é uma condição necessária para que, na maioria dos países, o trabalhador tenha 
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direito a aceder aos diversos benefícios médicos (por exemplo em termos de tratamento) e sociais 

(nomeadamente do ponto de vista das baixas e da reforma) (Maslach & Schaufeli, 1993; Schaufeli 

& Enzmann, 1998).  

 

   Reflexo desta dualidade de pontos de vista, são certamente as diferentes 

conceptualizações do burnout a que aludimos anteriormente e que o posicionam em diversos pontos 

do continuo saúde-doença, considerando-o: como uma variável mediadora entre o stress prolongado 

e as suas consequências designadamente a nível da saúde-doença dos indivíduos (por exemplo, Gil-

Monte & Peiró, 1997); ou encarando-o já como uma resposta disfuncional crónica (Brill, 1984), 

como uma doença – "… É uma doença que se expande de forma gradual e continua ao longo do 

tempo, colocando as pessoas numa espiral descendente de que é difícil recuperar …" (Maslach & 

Leiter, 1997, p. 17). 

 

  No entanto, e apesar da polémica existente, desde há alguns anos que têm vindo a 

ser feitas diversas tentativas de análise do burnout à luz das categorias de diagnóstico dos principais 

sistemas de classificação e diagnóstico das doenças mentais, designadamente do DSM-IV 

(American Psychiatric Association,  1996)  e  do  ICD-10  (World  Health  Organization, [1992] 

1998).  

 

  Por exemplo Grantham (1985) considera desnecessário criar uma nova categoria de 

diagnóstico psiquiátrico, uma vez que o burnout profissional pode ser adequadamente incluído na 

subcategoria Perturbações Não-específicadas da Adaptação, com inibição laboral, do DSM: "… 

desenvolvimento de sintomas comportamentais ou emocionais, clinicamente significativos, em 

resposta a uma ou mais situações de stress psicossocial. Os sintomas desenvolvem-se nos três meses 

seguintes ao início do factor de stress… O significado clínico da reacção é indicado, quer pelo 

carácter excessivo do sofrimento, face ao esperado pela natureza do factor de stress, quer pela 

deficiência nas actividades sociais ou ocupacionais…os sintomas podem persistir por um período 

prolongado (mais de seis meses) se ocorrerem em resposta a um stress crónico…" (American 

Psychiatric Association, 1996, p. 641).  
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  Outros autores, designadamente Schaufeli e Enzmann (1998), consideram que a 

categoria Neurastenia do ICD-10 (WHO, [1992] 1998) é mais adequada ao diagnóstico psiquiátrico 

do burnout desde que lhe seja acrescentado o critério "relacionada com o trabalho" (work-related) 

(Schaufeli & Enzmann, 1998, p. 56-57): "… ou queixas persistentes e acentuadas de sentimentos de 

exaustão … ou queixas persistentes e acentuadas de sentimentos de fadiga…; um dos seguintes 

sintomas de distress: dores musculares, tonturas, dores de cabeça de tensão, perturbação do sono, 

incapacidade de relaxar, ou irritabilidade;… o paciente é incapaz de recuperar dos sintomas através 

de descanso, relaxação ou laser; … a duração da desordem é de pelo menos três meses;…os 

critérios para desordens mais específicas não se aplicam …" 

 

  O futuro dirá se o burnout vem ou não a ser reconhecido como categoria de 

diagnóstico psiquiátrico e em que medida esse reconhecimento pode atenuar a controvérsia 

existente em torno da conceptualização e delimitação deste síndroma. Duas possíveis expressões 

dessa fase de afirmação do conceito de burnout serão certamente a sua descrição nos grandes 

manuais de psicopatologia e de psiquiatria (e não apenas nos de psicologia da saúde, industrial ou 

organizacional) e sobretudo a decisão política de que o diagnóstico de burnout profissional confira 

ao trabalhador o direito de aceder aos benefícios médicos e sociais já previstos para outras doenças 

profissionais.  

 

 

   

Burnout como síndroma profissional, das profissões de ajuda, 

ou relacional 

 

  Uma questão que tem igualmente dominado a controvérsia em torno da 

especificidade do conceito de burnout prende-se com a sua conceptualização enquanto síndroma 

profissional - próprio e exclusivo das profissões de ajuda ou mais abrangente, afectando outras 

profissões - ou relacional – atingindo as relações de ajuda, profissionais ou não-profissionais 

(Maslach & Schaufeli, 1993). 
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  De acordo com uma revisão de literatura realizada em 1990  por Kleiber e Enzmann 

(citados por Schaufeli & Buunk, 1996, p. 313) 79% das publicações existentes até à data referiam-se 

a profissionais  de ajuda (ex: médicos, psicólogos, professores), 12% a relações de ajuda (ex: 

relações de casal) e apenas 9% eram relativas a outros grupos profissionais (ex.: gestores). 

 

   Apesar da maior tendência verificada ao longo da década de noventa, e já 

mencionada,  para alargar o campo de estudo do burnout a outras profissões e áreas não 

profissionais,  numa criteriosa revisão de estudos realizados com base no MBI  entre 1978 e 1996,  

Schaufeli e Enzmann  (1998, p. 72) concluem de novo que o burnout tem sido estudado 

predominantemente nos profissionais de saúde (33.8%), nos professores e outros agentes educativos 

(26.6%) e noutros profissionais de ajuda (10.4%). 

  

  Salvaguardadas as razões que se prendem com a acessibilidade das amostras para 

investigação (Schaufeli & Enzmann, 1998), referirmo-nos anteriormente a outros factores que 

podem ser elucidativos deste cenário: factores históricos, relacionados com a emergência do campo 

de estudo do burnout com base nos problemas socioprofissionais sentidos pelos profissionais de 

ajuda; factores conceptuais, decorrentes da aceitação praticamente consensual da definição de 

burnout proposta por Maslach e Jackson (1986) que o equaciona como um síndroma próprio das 

profissões de ajuda (people work); e factores metodológicos que resultam do facto de o MBI 

(Maslach et al, 1996), que operacionaliza aquela definição, ser o instrumento responsável pela 

maioria dos estudos empíricos na área do burnout. 

 

   A acrescentar a estes argumentos, gostaríamos de lembrar as recomendações feitas 

por Maslach e Schaufeli em 1993, relativamente ao alargamento do conceito de burnout a outros 

domínios: análise das formas que o burnout pode assumir noutras profissões ou em contextos não 

profissionais, e consequente adaptação crítica de instrumentos como o MBI  a essas outras 

realidades – “… por exemplo, nas profissões que não envolvem o trabalho com clientes, qual é o 

significado das componentes de realização pessoal e de despersonalização do burnout?…” (Maslach 

& Schaufeli,  1993, p. 12). 
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  Mais recentemente, na segunda metade da década de noventa e em consonância com 

estas linhas de orientação, verificaram-se alguns avanços significativos no sentido do alargamento 

do conceito de burnout a todas as profissões em geral. Efectivamente, em 1996, Maslach e 

colaboradores procederam à adaptação do MBI  para aplicação a outros tipos de profissão – o MBI 

General Survey (Maslach et al, 1996) - e no ano seguinte Maslach e Leiter (1997) publicaram o 

livro The Truth about Burnout, em que propõem uma  reconceptualização do síndroma de burnout  

como uma crise geral na relação da pessoa com o seu  trabalho, a qual se define em função de três 

dimensões mais genéricas do que as anteriormente propostas: exaustão emocional mas também 

física; atitude cínica face ao trabalho; e sentimentos de inadequação profissional e de perda de 

confiança nas próprias capacidades profissionais (Maslach & Leiter, 1997, pp. 17-18). O impacto 

destas reformulações do conceito de burnout na distribuição da investigação realizada com 

profissionais de ajuda ou com outros profissionais está no entanto por avaliar. 

 

 

 

Para uma definição operacional do conceito de burnout 

 

  Face à complexidade das questões que temos vindo a analisar, a dificuldade de 

propor uma definição consensual do burnout torna-se evidente. Tentaremos no entanto explicitar as 

principais opções conceptuais que nos guiam ao longo deste trabalho, decorrentes por um lado do 

ponto de vista psicossocial da psicologia da saúde adoptado e por outro da clarificação que 

acabámos de fazer sobre a natureza e limites do burnout,  e desta forma contribuir para uma 

operacionalização do conceito de burnout profissional. 

 

    Um primeiro pressuposto que perfilhamos é o de que o burnout afecta indivíduos 

que anteriormente funcionavam a níveis adequados e que não manifestavam qualquer 

psicopatologia (Brill, 1984). 

 

   Em segundo lugar, concebemos o burnout como uma resposta complexa ao stress 

profissional prolongado ou crónico (Gil-Monte & Peiró, 1997) a qual envolve um processo de 

quebra de adaptação e um estado final de disfuncionamento crónico (Brill, 1984) que constitui 
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já uma doença profissional (Maslach & Leiter, 1997), e que afecta essencialmente os 

profissionais de ajuda. 

 

   Concretizando, o estado de burnout é por nós conceptualizado de acordo com o 

modelo psicossocial de Maslach e colaboradores (Maslach, 1993 e 1999; Maslach & Jackson, 1986; 

Maslach et al 1996) como um síndroma multidimensional que inclui: sintomas disfóricos da ordem 

da exaustão emocional (sentimentos de desgaste emocional e de esgotamento dos recursos 

emocionais); concepções e atitudes face a terceiros caracterizadas pela despersonalização 

(concepções, sentimentos e comportamentos negativos, distanciados e frios); e concepções e 

atitudes face a si próprio caracterizadas pela perda de realização pessoal no trabalho (concepções, 

sentimentos e comportamentos de diminuição do desempenho e eficácia profissionais). 

    

  O processo de burnout é por nós concebido, de acordo com o modelo de Leiter 

(1993), como uma sequência própria de desenvolvimento dos sintomas definidos por Maslach e 

colaboradores (Maslach, 1993 e 1999; Maslach & Jackson, 1986; Maslach et al 1996): diferentes 

aspectos da experiência de stress profissional prolongado conduzem ao aparecimento de 

sentimentos de exaustão emocional e, em paralelo, de perda de realização pessoal; a exaustão 

emocional, por sua vez, leva à adopção de atitudes de despersonalização as quais constituem uma 

forma de coping perversa e disfuncional, na medida em que contribuem de forma fundamental para 

o desenvolvimento e cronicidade do próprio burnout (Schaufeli e Enzmann, 1998). 

 

 Remetendo-nos a compreensão do burnout para o problema das relações entre o 

stress e a saúde-doença, situamo-nos na perspectiva (bio)psicossocial da psicologia da saúde (Engel, 

1977) e integramos a definição tridimensional de burnout no modelo transacional de stress e coping 

de Lazarus e Folkman (1984). De acordo com esta perspectiva, stress profissional é por nós 

entendido como uma percepção subjectiva resultante da transação entre o indivíduo e o ambiente de 

trabalho em que as exigências do contexto profissional são avaliadas como excedendo os recursos 

pessoais do indivíduo. Mais se considera que o stress pode ser “silencioso” e não ser reconhecido 

como tal durante muito tempo (Lazarus & Folkman, 1984; Etzion, 1987) ou que, quando 

conscientemente sentido pelo individuo, as tentativas de coping desenvolvidas se revelam 

disfuncionais e perversas uma vez que não resolvem os problemas colocados pelas exigências 
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profissionais e contribuem para vivências de stress prolongado e para o desenvolvimento de 

sintomas de burnout.  
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Abordagens teóricas no estudo do burnout 

 

 

 

   Como vimos, o burnout é um fenómeno complexo e que tem suscitado grande 

polémica quanto à definição da sua natureza e limites relativamente a outros conceitos, e em 

especial ao conceito de stress profissional.  

 

  Quando nos debruçamos sobre as abordagens teóricas adoptadas no estudo do 

burnout confrontamo-nos com um quadro explicativo cuja diversidade reflecte certamente a 

complexidade do fenómeno em estudo. Como acontece com a generalidade dos conceitos estudados 

pela psicologia não existe uma teoria única do burnout mas sim uma diversidade de propostas de 

explicação, em certa medida complementares, algumas das quais propõem uma leitura deste 

constructo à luz de teorias psicológicas gerais, enquanto que outras constituem modelos conceptuais 

específicos do burnout (Schaufeli, Maslach & Marek, 1993b; Gil-Monte & Peiró, 1997; Schaufeli & 

Enzmann, 1998). Contudo, o campo explicativo do burnout não se caracteriza apenas pela 

diversidade de perspectivas, de certa forma inevitável e mesmo enriquecedora, sendo igualmente 

marcado por uma desintegração teórica e teórico-empírica, essa sim em muitos aspectos indesejável.  

 

   Sendo reconhecível uma linha de tensão entre duas tradições de estudo do burnout, a 

da psicologia clínica e a da psicologia social e das organizações (Cox et al, 1993), a maioria dos 

modelos de burnout existentes oferece-nos uma visão parcial deste fenómeno, resultante do ponto 

de vista assumido pelo autor, em que ou se dá relevo ao papel de variáveis individuais, ou se 

enfatizam factores interpessoais, ou se destacam determinantes organizacionais na compreensão do 

fenómeno. Excepções raras neste quadro de desintegração teórica são os modelos elaborados por 

autores como Gil-Monte e Peiró (1997) e Schaufeli e Enzmann (1998), decorrentes de revisões da 

literatura, que constituem propostas de síntese e articulação das explicações do burnout. 

  

   A análise dos estudos empíricos sobre o burnout e da sua relação com os diversos 

modelos teóricos sobre o fenómeno sugere-nos uma outra faceta da desintegração, neste caso 

teórico-empírica, patente no seu campo explicativo: o grande volume de investigação empírica 
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produzida revela-se essencialmente a-teórica, ou melhor, realizada de forma alheia a uma 

conceptualização específica do burnout e aparentemente muito mais orientada para a exploração de 

relações directas entre o burnout e outras variáveis, designadamente de stress profissional; por sua 

vez os modelos teóricos do burnout revelam-se frágeis em termos das provas empíricas que os 

sustentam (Schaufeli & Enzmann, 1998). 

 

    De facto, a maioria dos modelos individuais, decorrentes da tradição clínica de 

estudo do fenómeno, limita-se a apresentar estudos de caso, acompanhados a nível da clínica ou de 

workshops, os quais não constituem "prova" empírica das tentativas de explicação do burnout 

propostas. Quanto aos restantes modelos, assentes numa tradição de investigação empírica, têm 

geralmente suscitado estudos de tipo correlacional em que se exploram as relações entre o burnout e 

algum tipo de factores interpessoais ou organizacionais mas que não são conclusivos quanto aos 

determinantes, desenvolvimento e consequências do burnout. Os raros estudos longitudinais 

existentes, por seu lado, têm revelado resultados difíceis de interpretar, aparentemente contraditórios 

entre si e em relação aos resultados das investigações transversais, e que sugerem uma reflexão 

sobre as opções metodológicas que encerram (para uma revisão de estudos longitudinais, ver 

Schaufeli & Enzman, 1998). Finalmente, os modelos explicativos que propõem uma visão mais 

complexa e integradora do burnout são efectivamente modelos transacionais os quais, na ausência 

de estudos longitudinais se revelam no entanto difíceis de testar na globalidade; Gil-Monte e Peiró 

(1997) propõem que se ultrapasse esta dificuldade através de técnicas de análise assentes em 

equações estruturais, mas a qualidade e os frutos desta opção estão ainda por avaliar. 

 

  Seguidamente procuraremos caracterizar, de forma clarificadora, o quadro 

explicativo do burnout partindo para tal de uma taxionomia das principais abordagens teóricas 

adoptadas na compreensão deste síndroma que as classifica em individuais, interpessoais e 

organizacionais (ver, por exemplo, Schaufeli et al, 1993b; Schaufeli & Buunk, 1996; Gil-Monte & 

Peiró, 1997; Schaufeli & Enzmann, 1998), e a que alguns autores (por exemplo, Byrne, 1999; 

Schaufeli & Enzmann, 1998; Schwarzer & Greenglass, 1999; Sleegers, 1999) acrescentam ainda a 

abordagem societal (ver quadro nº 2.1). Em cada uma das categorias consideradas iremos descrever 

com detalhe o modelo de burnout que, pelo seu pioneirismo e riqueza conceptual, mais marcou e 

conformou essa tradição de estudo, enquanto que os restantes modelos serão referidos de forma 



CAPÍTULO  2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 85 

sucinta e meramente ilustrativa. Procuraremos ainda clarificar as provas empíricas, a existirem, que 

sustentam as diversas abordagens do burnout identificadas.  

 

 

Quadro nº 2.1 

Taxionomia das abordagens teóricas do burnout 

 

Tipos de 

Abordagem 

 

Exemplos de Modelos de Burnout Perspectivas 

adoptadas sobre o 

burnout 

 

Individual 

-   Modelo de Edlwich e Brodsky  Desilusão progressiva 

 

-   Modelo de Meier  

 

Expectativas 

desajustadas 

-   Modelo de Garden  Desequilíbrio funções 

conscientes/ incons. 

-   Modelo de Pines  

 

Insucesso na procura 

de sentido existencial 

 

Interpessoal 

 

-   Modelo de Maslach  Sobrecarga emocional 

na relação de ajuda 

-   Modelo de Harrison  

 

Falta de competências 

sociais 

-   Modelo de Schaufeli e colaboradores     

      

Falta de reciprocidade 

e contágio 

 

Organizacional 

 

-   Modelo de Cherniss  

 

Choque da realidade 

-   Modelo de Golembiewski e colaboradores  

 

Processo virulento 

-   Modelo de Maslach e Leiter  

 

Desajuste pessoa / 

trabalho 

 

Societal 

 

-   Modelo de Meyerson  

 

Construção cultural e 

social 

-    Modelo de Karger Alienação social 

 

-    Modelo de Handy Desajuste funções 

manifestas / latentes 

das organizações 

-    Modelo de Sarason 

 

Individualismo 
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Abordagem individual 

 

  Na abordagem individual ou intrapessoal incluem-se uma série de modelos que 

apresentam como denominador comum o ênfase dado às variáveis e processos pessoais na 

explicação do burnout. O trabalho de Freudenberger (1974) marca o início desta tradição de 

estudo do burnout, muito embora não se constitua como um modelo explicativo coerente mas antes 

como uma série de princípios relativamente dispersos, ilustrados pela descrição de casos 

acompanhados no exercício clínico da psiquiatria. O seu ponto de vista intrapessoal é bem patente 

na caracterização do perfil típico do indivíduo que entra em burnout, dominado por uma auto-

imagem idealizada, por expectativas e ambições pessoais demasiado elevadas e por um 

envolvimento e dedicação desajustados: considera-se super competente, dinâmico, inesgotável e 

tenta agir activamente como tal, mesmo quando os resultados esperados não são alcançados, num 

processo de progressivo desgaste de energia e de recursos emocionais. 

 

    Na sequência  dos trabalhos de Freudeberger (1974), Edlwich e Brodsky (1980) 

foram pioneiros na formulação de um modelo processual do burnout, o qual apresentamos de 

seguida de forma a caracterizar a abordagem individual de estudo do burnout. 

 

   De acordo com a proposta destes autores, o burnout é entendido como um processo 

dinâmico de desilusão progressiva, resultante do desajustamento entre as expectativas iniciais dos 

profissionais de ajuda e a realidade nua e crua das suas vidas profissionais: 

 

"… Burn-out é um terapeuta de problemas de toxicodependência a trabalhar em 

excesso e mal remunerado … que bebe no trabalho até ter de se demitir por causa do 

seu problema de alcoolismo. Burn-out são os professores do secundário no intervalo 

das aulas a falar com desprezo e malevolência sobre os seus alunos …  Podemos 

usar o termo ´burn-out`  para designar uma perda gradual de idealismo, energia e 

objectivo experienciada pelos profissionais de ajuda como resultado de … diversas 

fontes de frustração …" (Edlwich & Brodsky, 1980, p. 14-15). 
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  As sementes do burnout estão, no entender de Edlwich e Brodsky (1980, p. 16), na 

convicção tida por muitos profissionais de ajuda de que o mundo profissional real se harmoniza 

com os seus nobres, e por vezes desmedidos, sonhos e aspirações de ajuda. Quanto às fontes de 

frustração próprias do contexto profissional, os autores destacam factores como: a ausência de 

critérios de eficácia profissional; as baixas condições remuneratórias independentemente do nível 

educacional, de competência ou de responsabilidade assumida; as perspectivas de progressão na 

carreira que pela via administrativa distanciam o profissional da prática de ajuda no terreno; o 

sexismo dominante nesta área profissional; entre outros. Edlwich e Brodsky (1980, p. 25-27) 

sugerem ainda que o burnout não afecta apenas indivíduos isolados mas que se contagia, como se de 

uma doença infecciosa se tratasse, através de um processo de socialização, dos clientes ao pessoal, 

de um membro do pessoal aos outros membros, e destes aos clientes novamente. 

 

  O processo de burnout descrito por Edlwich e Brodsky (1980) compreende quatro 

fases de desilusão gradual, em que predominam vivências afectivas: 

 

. entusiasmo inicial: período marcado pela ingenuidade relativamente à realidade 

profissional e pelas elevadas expectativas, esperanças e energias dedicadas ao 

trabalho, "porque o trabalho promete ser tudo o que se quiser" (Edlwich & Brodsky, 

1980, p. 28); 

 

.  estagnação: a apreensão da realidade profissional leva a um ajustamento das 

expectativas e envolvimento iniciais – o profissional continua a fazer o seu trabalho 

mas começa a valorizar a satisfação de necessidades pessoais como "algum dinheiro 

para gastar, um carro, alguns amigos, um (a) amante, uma família, uma casa" 

(Edlwich & Brodsky, 1980, p. 28); 

 

.   frustração: como nem as expectativas idealizadas nem as necessidades pessoais 

são satisfeitas, nesta fase a pessoa questiona não só a sua eficácia profissional como 

também o próprio valor do trabalho e começa a manifestar sintomas de disfunção 

diversos, físicos, emocionais e comportamentais; 
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.   apatia: a apatia ou distância física e mental desenvolve-se como um mecanismo 

de defesa natural contra a frustração crónica, e envolve manifestações como 

cinismo, negativismo, absentismo, isolamento social, entre outras.  

 

  Como salientam os autores, a progressão do profissional ao longo destas fases não é 

linear mas sim cíclica, isto é, pode repetir-se variadíssimas vezes em diferentes trabalhos ou até no 

mesmo trabalho (Edlwich & Brodsky, 1980). 

    

 Os restantes modelos incluídos na abordagem individual e que a seguir se referem, 

baseiam-se em sólidas perspectivas e teorias da psicologia: é o caso do modelo de Meier (1983) que 

conceptualiza o burnout, de acordo com a tradição comportamentalcognitivista da aprendizagem, 

como resultado de expectativas individuais desajustadas face à realidade profissional; ou do modelo 

desenvolvido por Garden (1987, 1989 e 1991), com base na teoria psicodinâmica de Jung, e que 

atribui o burnout a um desequilíbrio entre o funcionamento psíquico consciente e inconsciente; ou 

ainda do modelo proposto por Pines (1993), com claras marcas da psicologia existencialista, em que 

o burnout decorre do insucesso na procura de sentido existencial no trabalho.  

 

  Meier (1983) considera que o burnout é resultado de um desajustamento entre as 

expectativas de reforço, de resultado e de eficácia pessoal, construídas pelo indivíduo e a situação 

de trabalho real: quando as expectativas de reforço associadas ao trabalho desenvolvido não são 

satisfeitas, é provável que a pessoa entre em burnout; por seu lado, as expectativas quanto ao 

resultado do comportamento adoptado no trabalho uma vez frustradas podem conduzir a 

sentimentos de learned helplessness, semelhantes ao burnout; finalmente, o desajustamento das 

expectativas de eficácia pessoal pode gerar sentimentos de perda de realização pessoal no trabalho, 

os quais constituem um dos componentes fundamentais do síndroma de burnout. Desta forma, o 

burnout é definido como um estado em que os indivíduos "… esperam pouca recompensa e 

considerável punição do trabalho dada a falta de reforços válidos, de resultados controláveis ou de 

um sentido de competência pessoal …" (Meier, 1983, p. 899).  

 

  Quanto ao modelo de Garden (1991), o seu pressuposto base é o de que em cada 

pessoa coexistem dois tipos opostos de personalidade - o tipo "sentimento" (feeling type) orientado 
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pela sensibilidade  e preocupação com os outros, e o tipo "pensamento" (thinking type) orientado 

para a realização e sucesso pessoais - e que o burnout ocorre quando há um ajustamento entre o tipo 

de personalidade do individuo e as características do seu trabalho e não na situação inversa como 

habitualmente é defendido – "… o resultado mais intrigante e contra-intuitivo refere-se ao facto de o 

desgaste de energia apresentar uma associação mais forte com as formas de exigência com que cada 

tipo é naturalmente capaz de lidar …" (Garden, 1989, p. 231). A explicação dada por Garden (1991) 

é a de que quando nos apoiamos excessivamente nas nossas funções conscientes, por exigência da 

nossa actividade profissional, se gera um desequilíbrio psíquico, o qual é compensado, por auto-

regulação, pelo aumento das funções inconscientes opostas, processo este que consome a nossa 

energia psíquica e nos conduz ao burnout (Garden, 1991). 

 

     Finalmente, Pines (1993; 1994) considera que o burnout surge em indivíduos que 

esperam satisfazer no trabalho a sua busca existencial de significado e que, desta forma, se revelam 

muito motivados e empenhados - "… in order to burn out, one has first to be ´on fire`…" (Pines, 

1993, p. 41). Num contexto profissional de prolongada exposição ao stress, em que os objectivos e 

expectativas existenciais não são satisfeitos, gera-se um processo gradual de desilusão, cujo 

resultado final é então o burnout, caracterizado por exaustão física, emocional e mental. 

 

 A principal limitação dos modelos apresentados decorre da inspiração 

essencialmente clínica que adoptam no estudo do fenómeno, posto que os estudos de caso em que a 

maioria se baseia – como o modelo de Edlwich e Brodsky (1980) - não constituem prova empírica 

das tentativas de explicação do burnout propostas. Efectivamente, entre os modelos enunciados só 

se encontram preocupações empíricas nas propostas de Garden (1987 e 1989) e sobretudo no 

modelo de Pines (1993), o qual conduziu ao desenvolvimento do BM - Burnout Measure. Embora 

seja a segunda medida de burnout mais utilizada e apresente bons índices de precisão e de validade 

de constructo (Schaufeli et al 1993a), os estudos sobre a validade factorial do BM têm no entanto 

posto em causa a definição de burnout proposta pelos autores como um conceito tridimensional de 

exaustão física, emocional e mental - "… parecem existir três dimensões diferentes … que não 

coincidem com as que são incluidas na definição de burnout pelos autores do teste…" (Schaufeli & 

Enzmann, 1998,  p. 49-50).  
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Em síntese, os diversos modelos individuais apresentados sublinham a importância 

de factores pessoais como as motivações e expectativas desajustadas do indivíduo 

que o conduzem a vivências de stress e a falta ou inadequação dos seus recursos de 

coping, na etiologia do burnout. 

 

 

 

Abordagem interpessoal 

  

  Todos os modelos classificados nesta abordagem procuram analisar a importância 

das relações interpessoais estabelecidas a nível profissional para o desenvolvimento do burnout. 

Começaremos por descrever o modelo tridimensional de Maslach e colaboradores (Maslach, 1976, 

1982, 1993 e 1999; Maslach & Jackson, 1986; Maslach et al, 1996), o qual não só foi pioneiro na 

abordagem interpessoal como se configurou como o principal responsável pela constituição e 

afirmação do campo de estudo do burnout. 

  

  Como vimos anteriormente, o modelo de burnout desenvolvido por Maslach e 

colaboradores (Maslach, 1976, 1982, 1993 e 1999; Maslach & Jackson, 1986; Maslach et al, 1996) 

define este fenómeno como um síndroma tridimensional, constituído por exaustão emocional, 

despersonalização e perda de realização pessoal no trabalho, que afecta os profissionais de ajuda. 

Embora posteriormente Maslach e Leiter (1997) tenham reformulado este modelo propondo o seu 

alargamento a todos os tipos de profissão, neste ponto do trabalho vamo-nos centrar na proposta 

inicial e remetemos a análise da versão mais recente para a secção sobre a abordagem 

organizacional do burnout. 

 

    A construção do modelo fez-se a partir dos interesses e dos trabalhos desenvolvidos 

por Maslach sobre as relações entre processos cognitivos e emoções: "… como é que as pessoas 

´conhecem` o que estão a sentir … os processos cognitivos mediante os quais as pessoas associam 

um rótulo a uma experiência e assim lhe atribuem um significado …" (Maslach, 1993, p. 21). A 

investigação nesta área conduziu a autora a uma questão relacionada sobre as formas de coping 

utilizadas para lidar com uma forte activação emocional, questão esta que a levou a estudar as 
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experiências emocionais e os mecanismos de coping dos profissionais de saúde – médicos, 

enfermeiros, psicoterapeutas. 

 

  As entrevistas iniciais realizadas – em grande medida orientadas por dois conceitos 

da literatura médica, designadamente "preocupação distanciada" (detached concern) e 

"desumanização em auto-defesa" (dehumanization in self-defense) (Maslach, 1993) – revelaram três 

tipos de experiência comuns aos profissionais de saúde: exaustão emocional decorrente do stress na 

relação com os pacientes; desenvolvimento de percepções e sentimentos negativos face aos 

pacientes; e auto-avaliação negativa da competência profissional.  

 

  Pouco depois Maslach apercebeu-se de que o termo burnout era utilizado pelos 

advogados para descrever um fenómeno semelhante, por eles experimentado: "… Não só percebi 

que o fenómeno que eu estava a estudar tinha um nome, mas percebi também que [o fenómeno] 

estava presente num leque mais amplo de profissões…  A implicação retirada foi a de que trabalhar 

com outras pessoas, especialmente numa relação de prestação de cuidados, constituía o âmago do 

fenómeno de burnout …" (Maslach, 1993, p. 23).  

 

  Estava "descoberto" o burnout e iniciada a sua conceptualização como um síndroma 

das profissões de ajuda. 

 

  Seguiram-se anos de estudo exploratório alargado a outros profissionais de ajuda – 

advogados, padres, professores, guardas prisionais, assistentes sociais, entre outros – os quais 

conduziram, numa fase posterior, à construção e apuro psicométrico de um questionário 

estandardizado de burnout, o MBI – Maslach Burnout Inventory (Maslach & Jackson, 1986; 

Maslach et al, 1996) que operacionaliza o conceito. 

    

  Neste percurso de desenvolvimento do conceito de burnout a formação de Maslach 

como psicóloga social teve necessariamente uma importância fundamental nos pontos de vista 

adoptados que se consubstanciam numa análise psicossocial, e mais concretamente interpessoal, do 

fenómeno. Nas palavras de Maslach (1993, p. 28), "… a minha análise psicossocial do burnout é a 
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de que se trata de uma experiência individual de stress inserida num contexto de relações sociais 

complexas e que envolve as concepções da pessoa sobre si própria e sobre os outros …".  

  

  No que refere ao contexto de relacionamentos interpessoais, embora Maslach (1993) 

se refira igualmente às relações com os colegas e superiores ou mesmo na família, a relação entre o 

profissional de ajuda e os utentes dos serviços assume na verdade o papel central no modelo. De 

facto, Maslach (1982) aponta as exigências emocionais que esta relação impõe ao profissional de 

ajuda como causa fundamental do burnout  

 

  Ao analisar as exigências emocionais decorrentes da relação de ajuda Maslach 

(1982; 1993) chama a atenção para a estrutura desta e para o desequilíbrio dos papeis assumidos 

pelos dois intervenientes - um, o profissional de ajuda, que dá (provider), que presta cuidados 

(caregiver); o outro, o paciente, o cliente, o aluno, ou mais genericamente o utente, que recebe 

(recipient). Refere igualmente o seu objectivo – a ajuda a pessoas doentes, perturbadas, carenciadas, 

em dificuldades – e a sua natureza habitual – uma interacção emocional, intensa e continuada. 

Maslach (1982) salienta ainda que o profissional de ajuda pela sua parte nem sempre dispõe de 

competências técnicas adequadas para lidar com estas exigências emocionais e ter um bom 

desempenho. A acrescentar a esta lista de factores interpessoais outros determinantes 

socioprofissionais são por exemplo a falta de recursos, a sobrecarga quantitativa de trabalho, ou a 

falta de apoio social (Maslach, 1982) 

 

  O resultado é muito frequentemente a experiência de stress por parte do profissional 

de ajuda, a qual se traduz no aumento de sentimentos de exaustão emocional, de desgaste dos 

recursos emocionais, de esgotamento da capacidade de se dar psicologicamente. De facto, para 

Maslach (1993 e 1999) a dimensão de exaustão emocional assemelha-se a uma variável ortodoxa 

de stress (Maslach, 1993, p. 27) e, embora seja a mais frequentemente estudada nas investigações 

empíricas, é talvez a menos enriquecedora do conceito de burnout. 

 

  Como vimos o síndroma de burnout não se restringe a esta componente incluindo 

igualmente as concepções e atitudes negativas que o profissional de ajuda desenvolve face aos 

utentes – despersonalização – e face a si próprio – perda de realização pessoal. 
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  Mais concretamente, a autora distingue as técnicas de distanciamento e 

objectividade funcionais (como por exemplo a "preocupação distanciada") que podem auxiliar o 

profissional de ajuda a lidar com as exigências emocionais a que é sujeito, das estratégias de coping 

disfuncionais e perversas que deterioram a sua relação com os utentes, aumentam as dificuldades e 

assim desgastam ainda mais os seus recursos emocionais. A despersonalização é concebida por 

Maslach (1982, 1993, 1999) como uma forma disfuncional de coping emocional que se torna 

persistente, caracterizada por uma percepção negativa e desumanizada dos utentes e pelo 

desenvolvimento de atitudes de distanciamento, cinismo, frieza, indiferença, face a eles.  

 

  Nestas circunstâncias, de elevada exaustão emocional e de despersonalização, a que 

se associa naturalmente uma redução da qualidade do desempenho profissional, surge a última 

componente do modelo de Maslach (1982, 1993, 1999), a perda de realização pessoal no trabalho. 

Esta dimensão do síndroma de burnout é concebida como um resultado da uma auto-avaliação 

desfavorável, recheada de sentimentos de ineficácia, que o profissional de ajuda faz do seu 

desempenho.  

 

  Temos assim, no modelo de Maslach (1982, 1993, 1999), o burnout como um 

processo sequencial em que se sucedem: a exaustão emocional decorrente das exigências da relação 

de ajuda; a despersonalização enquanto tentativa disfuncional de lidar com a exaustão emocional; e 

um sentimento de perda de realização pessoal no trabalho resultante da avaliação de desempenho. 

 

  Na sequência do trabalho de Maslach (1976, 1982), outros modelos vieram 

igualmente realçar a importância dos factores  interpessoais na etiologia do burnout, sejam eles 

pensados na óptica da relação de ajuda com os clientes como é o caso do modelo de competência 

social de Harrison (1983)  ou da perspectiva de Schaufeli e colaboradores (Buunk & Schaufeli, 

1993) sobre os processos de troca social, ou na óptica dos relacionamentos com colegas e superiores 

hierárquicos em que Schaufeli e colaboradores (Buunk & Schaufeli, 1993) destacam os processos 

de afiliação e comparação social. 

 

   De acordo com o modelo de Harrison (1983) a possibilidade de desenvolver um 

sentido de competência na relação interpessoal com os clientes é a principal motivação dos 
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profissionais de ajuda – "… isto é, a pessoa saber que está a ter efeitos benéficos numa determinada 

área do meio social …" (Harrison, 1983, p. 32) – de tal forma que o burnout surge como função 

inversa da competência profissional percebida nesse contexto. Para além da motivação de ajuda o 

modelo considera ainda a intervenção de outras variáveis de natureza individual (como sejam as 

aptidões) e ambiental (como por exemplo o volume de trabalho), as quais podem funcionar como 

factores facilitadores (helping factors) ou como obstáculos (barriers) a um desempenho profissional  

competente e, desta forma, contribuir, respectivamente, para a construção de um sentido de 

competência profissional ou para o desenvolvimento do burnout.  

 

  Schaufeli e colaboradores (Buunk & Schaufeli, 1993; Schaufeli & Enzmann, 1998), 

por seu lado, adoptam a definição tridimensional de burnout de Maslach e Jackson (1986) e 

propõem uma dupla etiologia para este síndroma: os processos de troca social (social exchange) 

presentes na relação interpessoal com os pacientes, nos quais a variável percepção de falta de 

reciprocidade funciona como fonte fundamental de stress e contribui para o burnout; e os processos 

de afiliação e comparação social com os colegas de trabalho e os superiores hierárquicos, em que os 

mecanismos de contágio emocional se destacam como factores explicativos do burnout. De acordo 

com o modelo, a relação entre estas variáveis antecedentes e o burnout profissional é ainda 

moderada por um conjunto de características de personalidade, como por exemplo a auto-estima do 

sujeito.  

 

 Em contraste com a generalidade dos modelos incluídos na abordagem individual, 

os modelos interpessoais descritos têm algum suporte empírico o qual importa explicitar. 

 

  No que refere ao modelo de Maslach (1982), o qual não foi testado na íntegra, as 

principais provas empíricas decorrem dos estudos levados a cabo com o MBI – Maslach Burnout 

Inventory (Maslach & Jackson, 1986; Maslach et al, 1996), o qual, como vimos, operacionaliza a 

definição tridimensional de burnout proposta pelos autores. Este questionário tem-se afirmado como 

a medida de burnout por excelência uma vez que é utilizado quase universalmente – Schaufeli e 

Enzmann (1998) verificaram,  numa revisão dos Dissertation Abstracts International  de 1976 a 

1996 e  numa outra de cerca de 500 publicações periódicas, que o MBI foi usado em mais de  90% 

dos estudos sobre burnout. As características psicométricas do MBI, que de uma maneira geral se 
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têm mostrado encorajantes (Schaufeli et al, 1993a; Maslach et al, 1996), são certamente 

responsáveis pelo seu êxito; destacamos em particular a sua validade factorial, verificada em 

numerosos estudos (por exemplo Lee & Ashforth, 1990; Byrne, 1993), a qual confirma a 

operacionalização do burnout como um conceito tridimensional. 

   

  O estudo empírico da inter-relação das três componentes do burnout, por seu lado, 

tem levantado alguma polémica: algumas investigações parecem mostrar que a sequência de três 

dimensões proposta por Maslach (1982) é superior à sugerida por Golembiewski e colaboradores 

(1993), mas não tão boa como a proposta por Leiter (1993) (Lee & Ashforth, 1993 e 1996). 

 

 Finalmente, o modelo de Schaufeli e colaboradores (Buunk & Schaufeli, 1993; 

Schaufeli & Enzmann, 1998) tem sido parcialmente confirmado em diversos estudos empíricos com 

profissionais de ajuda: encontraram-se correlações positivas entre as três dimensões do burnout e 

um conjunto de variáveis antecedentes entre as quais se destacam a falta de reciprocidade nas 

relações interpessoais com os pacientes e a possibilidade de contágio na relação com colegas e 

superiores (ver Schaufeli & Enzmann, 1998, para uma revisão de estudos).  

   

 

Em síntese, os modelos incluídos nesta abordagem enfatizam o papel dos factores 

interpessoais na etiologia do burnout: sendo o burnout habitualmente estudado no 

contexto das profissões de ajuda, o relacionamento interpessoal com os utentes 

dos serviços, assimétrico e emocionalmente exigente, é especialmente apontado 

como fonte de stress profissional que contribui para o burnout.  

 

 

Abordagem organizacional 

 

  Por definição, o burnout é tido com um fenómeno psicológico negativo, 

intimamente relacionado com o trabalho. Os três modelos incluídos nesta abordagem têm em 

comum o facto de considerarem o burnout do ponto de vista da sua relação com o ambiente 

organizacional. Passamos de seguida à caracterização detalhada do modelo de Cherniss (1980a; 
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1980b; 1995), o qual se destaca como um dos pioneiros na conceptualização do burnout e na 

adopção de uma perspectiva organizacional sobre este fenómeno. 

 

  O modelo de Cherniss (1980a, 1980b, 1993; 1995) baseia-se num conjunto de 

investigações essencialmente qualitativas, as quais permitiram compreender com maior 

profundidade alguns dos factores e mecanismos conducentes ao burnout. O ponto de partida da 

investigação, no final dos anos setenta, teve por base a realização de entrevistas a 26 profissionais 

de ajuda (da área da saúde, professores e advogados), os quais se encontravam em início de carreira 

e a viver o chamado "choque de realidade". A constatação de que a maioria destes jovens 

profissionais desenvolvia atitudes negativas, designadamente de distanciamento emocional, como 

resultado da vivência de stress profissional, levou Cherniss (1980a e 1980b) a propor um modelo de 

desenvolvimento do burnout em início de carreira.  

 

  Este modelo processual conceptualiza o burnout como um resultado da experiência 

de stress profissional e das tentativas de coping levadas a cabo pelo individuo: "… O primeiro 

estádio envolve um desequilíbrio entre os recursos e as exigências (stress). O segundo estádio 

consiste na tensão emocional, fadiga e exaustão imediata, a curto prazo (strain). O terceiro estádio 

consiste num conjunto de mudanças de atitude e comportamento tais como a tendência para tratar os 

clientes de forma distanciada e mecânica, ou a preocupação cínica com a satisfação das 

necessidades pessoais (coping defensivo) …" (Cherniss, 1980a, p.).  

 

  Os elementos centrais do modelo são as fontes de stress profissional, decorrentes de 

um conjunto de factores organizacionais, relacionados com o contexto profissional dos profissionais 

de ajuda, e de dois factores de ordem pessoal.  

 

  As fontes de stress típicas da vivência dos profissionais de ajuda em princípio de 

carreira traduzem, segundo Cherniss (1995), o choque das suas expectativas iniciais (mística 

profissional) com a realidade profissional dura e crua, e consubstanciam-se em cinco áreas de 

conflito:  
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.  Crise de competência - "… É suposto que os profissionais sejam competentes … 

os novos profissionais sentiam que deviam saber o que fazer na maioria das 

situações … Mas não foi isso que aconteceu …  Os sentimentos de inadequação que 

atormentavam os profissionais durante o primeiro ano tornavam-lhes difícil pensar 

em qualquer outra coisa …" (Cherniss, 1995, pp. 18-19) 

 

.  Perda de autonomia pelos constrangimentos administrativos do sistema – "… a 

autonomia era um dos maiores atractivos do trabalho profissional … A autonomia 

provou ser igualmente uma ilusão. Os novos profissionais sofriam inúmeras 

humilhações e encontravam muitos constrangimentos nas instituições …" (Cherniss, 

1995, p. 20). 

 

.     Dificuldades na relação com os utentes dos serviços – "… os principiantes 

ficaram desapontados quando descobriram que os seus clientes geralmente não 

apreciavam o que estavam a tentar fazer por eles. Muitos clientes eram resistentes … 

Mas o mais difícil de suportar para muitos dos novos profissionais era o facto de os 

seus clientes lhes mentirem e os manipularem …" (Cherniss, 1995, p. 24). 

 

.     Dificuldades de realização pessoal num trabalho caracterizado pela rotina – "…  

O trabalho profissional no serviço público pode não ser bem pago e por vezes pode 

ser frustrante. Mas espera-se que seja significativo e interessante … muitos 

descobriram que o trabalho para o qual se prepararam durante anos rapidamente 

perdia o seu fascínio … muito do trabalho era burocrático …" (Cherniss, 1995, pp. 

25-26). 

 

.  Falta de apoio social por parte dos colegas: "… Outra expectativa que provou ser 

ilusória foi a de que encontrariam colegas estimulantes e simpáticos que os 

ajudariam a lidar com os problemas, a aprender e a crescer…" (Cherniss, 1995, pp. 

26-27). 
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  Quanto aos factores organizacionais que condicionam as vivências de stress 

profissional, Cherniss (1980a) destaca: (1) uma orientação de carreira desadequada que leva os 

principiantes a enfrentar os desafios próprios dos profissionais mais experientes; (2) a elevada 

sobrecarga de trabalho que diminui as possibilidades de sucesso na tarefa; (3) um trabalho a 

desenvolver habitualmente rotineiro e pouco estimulante; (4) o contacto com uma dimensão muito 

limitada da situação vivida pelos utentes dos serviços; (5) a rigidez das regras e regulamentos que 

determina falta de autonomia no trabalho; (6) o desajustamento entre os objectivos da instituição e 

os valores pessoais dos profissionais; (7) as práticas inadequadas de supervisão e liderança; e (8) o 

isolamento social no trabalho (Cherniss, 1980a). 

 

 Os factores de ordem pessoal, enunciados por Cherniss (1980a), e que 

condicionam igualmente as vivências de stress no trabalho, são: (1) as exigências e apoios tidos no 

ambiente extra-profissional, a nível das relações familiares ou com os amigos por exemplo; e (2) as 

orientações de carreira inicialmente adoptadas pelos profissionais, as quais segundo o autor 

(Cherniss, 1980a) os definem como activistas sociais (quando pretendem promover mudanças a 

nível social e institucional), artesãos (quando visam o crescimento profissional), carreiristas (quando 

procuram o sucesso de acordo com critérios financeiros ou de prestígio social) ou voltados para si 

próprios (quando o trabalho funciona apenas como fonte de subsistência que lhes possibilite investir 

na sua vida pessoal)  

 

 Cherniss (1980a) constatou que os factores organizacionais e os factores pessoais de 

facto condicionam não só a experiência de stress no trabalho mas também as estratégias de coping 

utilizadas pelos profissionais para lidar com a tensão emocional, fadiga e exaustão decorrente dessa 

vivência. O autor distingue essencialmente as formas de coping adequadas, voltadas para a 

resolução activa dos problemas, as quais quando bem sucedidas conduzem a um sentido de auto-

eficácia profissional oposto ao burnout (Cherniss, 1993), das estratégias de coping defensivas que 

envolvem o desenvolvimento de atitudes e comportamentos negativos próprios de um quadro de 

burnout – redução do nível de aspirações no trabalho, aumento da indiferença, distanciamento 

psicológico, perda de idealismo, alienação e aumento dos interesses pessoais (Cherniss, 1980a). 
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 Uma década após o estudo inicial, Cherniss (1995) conduziu uma série de 

entrevistas com os mesmos 26 profissionais. Nesta segunda investigação, o autor teve oportunidade 

de delinear os percursos profissionais entretanto seguidos, constatando que 50% dos sujeitos tinham 

feito mudanças de carreira radicais e abandonado as profissões de ajuda e apenas 32% continuavam 

a trabalhar directamente com os utentes dos serviços (Cherniss, 1995, p. 51). A evolução sofrida por 

estes últimos ao longo dos 12 anos de prática profissional mereceu especial atenção por parte de 

Cherniss (1995) e levou-o a distinguir: o grupo dos "sobreviventes", aqueles que embora 

ultrapassando o problema de burnout e fazendo um trabalho meritório nunca recuperaram o seu 

idealismo e empenhamento iniciais; e o grupo dos "vencedores", capazes de "… resistir às forças 

que minavam o empenhamento dos seus colegas…" (Cherniss, 1995, p. 13) e de manter um 

envolvimento idealista no serviço publico. A análise efectuada incluiu ainda a identificação de um 

conjunto de factores, considerados por Cherniss (1995) como responsáveis pela total recuperação de 

um quadro de burnout: factores relacionados com o trabalho, designadamente a mudança para um 

contexto mais favorável à realização de um trabalho significativo, autónomo e apoiado pelos 

colegas e superiores hierárquicos; e factores individuais conducentes a uma maior resistência 

pessoal, tais como as experiências (profissionais ou parentais) prévias ao ingresso na carreira / a 

maturidade vocacional, as competências de negociação a nível organizacional ou a capacidade de 

equilibrar as dimensões profissional e extra-profissional das suas vidas.  

 

    Os modelos de Golembiewski e colaboradores (Golembiewski, et al, 1993; 

Golembiewski, 1995) e de Maslach e Leiter (1997) incluídos nesta categoria vão, tal como o 

modelo de Cherniss (1980a, 1980b, 1993, 1995), adoptar pontos de vista claramente 

organizacionais. Ambos partem da definição de burnout como um síndroma tridimensional proposta 

por Maslach e Jackson (1986) mas, ao alargarem o seu domínio a todos os tipos de profissões, 

abandonam a perspectiva interpessoal e valorizam a relação do burnout com variáveis do ambiente 

organizacional. 

 

  Golembiewski e colaboradores (1993) consideram que a estrutura e o clima da 

organização ou as disfunções de papel são variáveis fundamentais na etiologia do burnout e, por 

outro lado, que entre as suas consequências se encontram as quebras no desempenho e a baixa de 

produtividade, ambas prejudiciais para a organização 
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   Maslach e Leiter (1997) destacam o desajustamento pessoa-trabalho como a 

sobrecarga de trabalho, a falta de controlo, de recompensas, de um sentido de comunidade e de 

justiça, e o conflito de valores, na etiologia do burnout. Estes autores reposicionam ainda o burnout 

num contínuo mais extenso, em que o envolvimento (engagement) enérgico e eficaz no trabalho é 

tido como o seu pólo oposto, e defendem uma nova filosofia de prevenção e de promoção da saúde 

em contexto profissional: "… um maior sucesso em lidar com o burnout resultará mais de uma 

focagem na promoção do envolvimento com o trabalho do que de uma focagem exclusiva na 

redução do burnout …" (Maslach & Leiter, 1997, p.). 

 

 Tal como os modelos interpessoais, também os organizacionais reflectem 

preocupações empíricas. É o caso do modelo de Cherniss (1980a, 1980b, 1993; 1995) 

empiricamente testado em estudos quantitativos, transversais (Burke & Greenglass, 1989) e 

longitudinais (Burke & Greenglass, 1995), mas cujos resultados contraditórios não permitem retirar 

conclusões quanto à validade do modelo na integra. 

 

 Por seu lado e apesar das criticas metodológicas que lhe são feitas (Leiter, 1993) o 

modelo proposto por Golembiweski e colaboradores (1993) tem sido testado em mais de oitenta 

estudos empíricos, realizados com diferentes tipos de profissionais, e em mais de trinta países 

(Schaufeli & Enzmann, 1998). Estes estudos confirmam, de uma maneira geral, a progressão 

prevista ao longo das oito fases, por comparação com as pontuações obtidas nas variáveis 

organizacionais antecedentes e consequentes ao síndroma (Golembiewski et al, 1993). Como 

assinalam Schaufeli e Enzamann (1998, p. 134), apesar da controvérsia gerada em torno das suas 

propostas, Golembiewski e colaboradores demonstraram claramente que o burnout é por direito 

próprio um fenómeno organizacional:  "… Não só porque um em cada cinco trabalhadores norte 

americanos é classificado na fase de burnout mais acentuado, mas também porque o burnout se 

associa a uma diversidade de condições de trabalho adversas e, por último mas não menos 

importante, porque o burnout parece ter severas consequências negativas para a organização…". 
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Sintetizando, diríamos que esta abordagem enfatiza a relação do burnout com o 

ambiente organizacional e a entende de um duplo ponto de vista: o papel das 

variáveis organizacionais no desenvolvimento do burnout; e o burnout enquanto 

síndroma que não afecta apenas o individuo mas igualmente a organização em que 

trabalha.  

  

 

 

Abordagem societal 

 

    Chamando a atenção para o facto de a maioria dos modelos do burnout o 

conceptualizarem como um fenómeno psicológico subjectivo, decorrente das características 

pessoais do individuo ou de um desajustamento entre estas e as exigências interpessoais ou 

organizacionais, alguns autores referem uma abordagem societal ou sociológica em que destacam o 

papel de determinantes objectivos, de natureza social e cultural, no burnout.  Por exemplo Byrne 

(1999) na sua revisão das perspectivas teóricas sobre o burnout distingue uma perspectiva histórico-

social em que inclui o trabalho de Sarason (1983); da mesma forma, Schaufeli e Enzmann (1998) 

referem os modelos de Meyerson (1994), Karger (1981) e Handy (1988, 1991) no quadro de uma 

abordagem societal do burnout.  

 

  O modelo de Meyerson (1994), que seguidamente analisamos com detalhe, embora 

não seja o pioneiro merece-nos particular destaque dada a relevância dos seus pontos de vistas para 

a proposta de articulação que fazemos ao longo deste trabalho com a perspectiva das representações 

sociais. 

 

  Constatando o aumento das queixas de stress entre os trabalhadores e procurando 

analisar este fenómeno como uma construção social e cultural de significados,  Meyerson (1994)  

adopta o ponto de vista de Abbott e de Barley e Knight, de acordo com o qual o stress funciona 

como um poderoso símbolo cultural porque conota  uma tensão fundamental na nossa sociedade, 

definida pela dualidade sociedade / individuo: ".. o indivíduo ´stressado` que é simultaneamente 



BURNOUT PROFISSIONAL EM PROFESSORES PORTUGUESES 

 102 

prejudicado pela sociedade e desajustado da sociedade…" (Abbott, 1990, p. 442, citado por 

Meyerson, 1994, p. 629). 

 

 Neste quadro Meyerson (1994) vai estudar o burnout na sua relação transacional e 

dinâmica com os sistemas institucionais. As instituições são por ela encaradas como sistemas 

cognitivos e simbólicos (Berger & Luckman, 1967, citados por Meyerson, 1994, p. 630) 

determinantes da cultura e das formas de compreensão individuais uma vez que legitimam e 

produzem padrões de cultura no seio das organizações, as quais moldam e, por sua vez, são 

moldadas por acções, interpretações e concepções individuais. 

  

  O estudo etnográfico realizado por Meyerson (1994) procurou clarificar de que 

forma as interpretações individuais que os profissionais fazem do burnout reflectem e reforçam 

macro processos institucionais e culturais. Para tal a autora analisou as interpretações e experiências 

concretas, do ponto de vista do burnout, de assistentes sociais que trabalhavam em hospitais em que 

se distinguiam diferentes sistemas institucionais e culturais: "… Tal como a mistura e domínio 

relativo dos diferentes sistemas institucionais varia num contexto organizacional, o mesmo deve 

acontecer aos contornos das culturas e subculturas organizacionais e ao padrão das acções e 

interpretações quotidianas dos indivíduos no interior desses sistemas …" (Meyerson, 1994, p. 632) 

 

  Na maioria dos hospitais estudados, o modelo médico tradicional emergiu como 

sistema institucional dominante no departamento de serviço social. A ideologia médica emergente 

incluía três crenças fundamentais sobre a saúde-doença: tudo o que não é estatisticamente normal é 

doença; o indivíduo é o locus da doença; e a ordem e o controlo são fundamentais. Contudo, num 

dos hospitais em que a investigação foi realizada a ideologia dominante, reflexo de uma lógica 

institucional distinta, baseava-se num modelo psicossocial da saúde-doença que obedecia às 

seguintes crenças: existem múltiplas noções e manifestações de normalidade; as condições dos 

pacientes têm uma origem social (por oposição a individual); e a auto-determinação ou auto-

controlo por parte dos pacientes é fundamental.  

 

  As interpretações do burnout construídas pelos assistentes sociais nos dois tipos de 

hospital reflectiam como esperado o sistema cultural neles dominante. Nos primeiros, marcados 
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pela ideologia médica, o burnout era considerado como uma doença, contraída pelo indivíduo e de 

sua inteira responsabilidade,  e o individuo em burnout era tido como pouco profissional e 

marginalizado - "… Eu não trabalharia mais com eles porque eles deveriam demitir-se… " 

(Meyerson, 1994, p. 643); consonantemente, havia uma clara relutância em admitir a existência de 

problemas de burnout no departamento de serviço social e de facto apenas foram "encontrados" dois 

casos de burnout. Por seu lado, no hospital dominado pela ideologia psicossocial o burnout era 

interpretado de forma qualitativamente diferente, como uma condição normal ou até mesmo como 

uma resposta saudável às condições sociais existentes, como parte integrante da vida profissional - 

"… Se as pessoas não entram em burnout neste trabalho, não devem estar a trabalhar com suficiente 

afinco …" (Meyerson, 1994, p. 648) – e efectivamente foram identificados diversos casos de 

burnout. 

 

 Meyerson (1994) vem assim chamar-nos a atenção para o poder do pensamento 

médico na determinação de significados – designadamente na determinação do significado do 

burnout, mas de uma maneira geral de todas as condições que possam ser classificadas como 

doença. Mas a conclusão fundamental, retirada por Meyerson (1994), é a de que as interpretações 

do burnout reflectem e reforçam os sistemas institucionais e culturais dominantes.  

 

  Os outros três modelos incluídos nesta abordagem societal do burnout, vão sublinhar 

igualmente dimensões sociais e culturais deste fenómeno: o modelo de Karger (1981), que tem sido 

explorado empiricamente (Powell, 1984), baseia-se no pensamento marxista e parte da premissa de 

que a alienação decorrente de desenvolvimentos sociais como a "…´objectificação` dos meios de 

produção… " (Karger, 1981, p. 275) está na origem do burnout; o modelo de Handy (1988), 

também ilustrado por um estudo empírico (Handy, 1991), chama a atenção para o papel das 

discrepâncias socialmente induzidas entre as funções manifestas e latentes e entre a estrutura 

superficial e profunda das organizações, as quais influenciam a compreensão e a acção dos 

profissionais e contribuem para o desenvolvimento do burnout; finalmente Sarason (1983) salienta 

o impacto dos actuais valores sociais, em que o individualismo impera sobre um sentido 

comunitário e de preocupação pelos outros, no desenvolvimento do burnout, muito em particular 

nas profissões de ajuda. 
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Trata-se, em síntese, de uma abordagem do burnout ainda relativamente 

inexplorada, tanto em termos conceptuais como empíricos, mas que se nos afigura 

reveladora das raízes sociais e culturais do fenómeno do burnout. 

 

 

  Como comentário geral, e como referido anteriormente a propósito das concepções 

de saúde e de doença e dos modelos transacionais de stress e coping, diríamos que também a análise 

dos principais modelos de burnout nos revela um ênfase primordial nos mecanismos e processos 

psicológicos, excepção feita para algumas tentativas pontuais de análise da dimensão social e 

cultural das formas de compreensão individuais relativamente ao burnout. 
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Para um modelo integrativo das conceptualizações do 

burnout 

 

 

 

  Num esforço de síntese, alguns autores propõem modelos em que articulam o papel 

das variáveis pessoais, interpessoais e organizacionais na explicação da etiologia do burnout. É o 

caso de Gil-Monte e Peiró (1997) e de Schaufeli e Enzmann (1998). Da mesma forma, tentaremos 

de seguida traçar os principais contornos de um modelo integrativo das conceptualizações do 

burnout. Para tal, tomamos como ponto de partida uma análise transversal dos modelos individuais, 

interpessoais e organizacionais de burnout anteriormente caracterizados, a qual nos permite 

identificar as perspectivas mais consensuais nessas abordagens. Seguidamente recordaremos a nossa 

proposta de definição operacional do burnout, anteriormente apresentada,  salientando o seu 

ajustamento aos consensos identificados. Por último propomos uma integração do ponto de vista 

inovador introduzido pela abordagem societal do burnout. 

 

  A análise transversal dos principais modelos de burnout revela uma imagem 

bastante consensual deste fenómeno em que do ponto de vista explicativo se apela para factores 

como o stress profissional decorrente do desajuste pessoa / trabalho  a par do uso de estratégias de 

coping disfuncionais e perversas e se concebe o burnout como um síndroma tridimensional, 

envolvendo exaustão emocional, despersonalização e perda de realização pessoal no trabalho. 

 

 

  Stress profissional decorrente do desajuste pessoa – trabalho 

   

  Apesar de darem diferentes ênfases aos factores individuais, interpessoais ou 

organizacionais, a generalidade dos modelos analisados considera o burnout como um resultado do 

stress profissional decorrente do desajuste pessoa – trabalho: os objectivos, motivações, 

expectativas, aspirações, esperanças do indivíduo revelam-se desajustados da sua vivência 

profissional real, em que se confronta com fortes exigências interpessoais ou outras condições de 
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trabalho adversas e esse desajustamento determina a experiência de stress profissional. Este ponto 

de vista pode ser ilustrado pelo modelo individual de Edlwich e Brodsky (1980) em que os sonhos e 

expectativas de ajuda que definem a fase de entusiasmo inicial são cronicamente frustrados pela 

realidade da vida profissional; ou pelo modelo interpessoal de Maslach e colaboradores (1993) em 

que os objectivos e motivações de ajuda do profissional se desgastam e pervertem perante as 

elevadas exigências emocionais a que é sujeito na relação de ajuda com os utentes dos serviços; ou 

ainda pelo modelo organizacional de Cherniss (1995) no qual as expectativas iniciais (mística 

profissional) se confrontam com condições de trabalho inadequadas dando origem ao "choque de 

realidade". 

 

 

  Estratégias de coping disfuncionais e perversas 

 

 De uma maneira geral, os modelos analisados sublinham a natureza dinâmica do 

processo de burnout decorrente das estratégias de coping utilizadas para lidar com o stress 

profissional, as quais se revelam disfuncionais e perversas no sentido em que perpetuam a vivência 

de stress e contribuem para o desenvolvimento e manutenção de um quadro de burnout. Exemplos 

desta perspectiva podem ser encontrados nos três modelos que referimos no ponto anterior: Edlwich 

e Brodsky (1980) referem a "apatia ou distância física e mental" como mecanismo de defesa; 

Maslach e colaboradores (1993) falam da despersonalização entendida como uma forma de coping 

disfuncional que se torna persistente; Cherniss (1995) destaca as estratégias de coping defensivas 

que envolvem o desenvolvimento de atitudes e comportamentos negativos e disfuncionais. 

 

 

  Burnout como síndroma tridimensional, envolvendo exaustão emocional, 

despersonalização e perda de realização pessoal no trabalho 

 

  O burnout profissional, resultante da vivência de stress profissional e do uso de 

estratégias de coping disfuncionais, é concebido de forma mais consensual de acordo com a 

definição de Maslach e colaboradores (Maslach & Jackson, 1986), como um síndroma 

tridimensional, envolvendo sentimentos de exaustão emocional, atitudes e comportamentos de 
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despersonalização e perda de realização pessoal no trabalho. Esta conceptualização é adoptada nos 

modelos interpessoal de Schaufeli e colaboradores (Buunk & Schaufeli, 1993; Schaufeli & 

Enzmann, 1998), e organizacionais de Golembiweski e colaboradores (1993) e de Maslach e Leiter 

(1997). A tridimensionalidade do burnout é o aspecto da conceptualização do burnout que encontra 

maior base empírica. Quanto à sequência das três componentes, a proposta de Leiter (1993) atrás 

referida é a que parece oferecer uma melhor explicação do processo de burnout. 

 

    Tendo identificado estas três grandes linhas de consenso entre as abordagens 

individuais, interpessoais e organizacionais do burnout, importa agora recordar a definição 

operacional do burnout anteriormente proposta, salientando o seu ajustamento à análise dos 

modelos teóricos que acabamos de fazer.  

 

  O nosso ponto de partida consistiu em aceitar a definição tridimensional do burnout 

tal como concebida por Maslach (1993; 1999) e operacionalizada no Maslach Burnout Inventory 

(Maslach & Jackson, 1986; Maslach et al, 1996), e de acordo com a qual o burnout pode ser 

concebido como um processo de quebra de adaptação resultante de um processo mais amplo de 

stress profissional prolongado e conducente a um estado final de disfuncionamento crónico.  

 

  A compreensão do burnout remeteu-nos então para o problema das relações entre o 

stress e a saúde-doença, o qual situámos na perspectiva (bio) psicossocial da psicologia da saúde 

(Engel, 1977). Ao fazê-lo integrámos a definição tridimensional de burnout numa perspectiva 

processual mais ampla e que não entra em conflito com ela, a saber o modelo transacional de stress 

e coping de Lazarus e Folkman (1984). Nesta perspectiva, mais do que as condições objectivas de 

trabalho é a avaliação cognitiva que o indivíduo faz da situação e dos seus recursos de coping que 

determina a experiência de stress profissional. As tentativas de coping subsequentemente 

desenvolvidas para lidar com o stress percebido revelam-se disfuncionais e perversas na medida em 

que não resolvem os problemas colocados pelas exigências profissionais e contribuem para 

vivências de stress prolongado e para o desenvolvimento de sintomas de burnout.  
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  Por último e reconhecendo que o foco desta definição são os mecanismos 

psicológicos envolvidos na experiência subjectiva de stress, nas tentativas de coping desenvolvidas 

pelo sujeito para lidar com essa experiência e na vivência de burnout, propomos uma integração do 

ponto de vista inovador introduzido pela abordagem societal, dirigida ao contexto social e 

cultural em que ocorre o processo de stress-coping-burnout.  

 

  O stress, a saúde e a doença, o burnout, não são fenómenos meramente individuais. 

Têm uma marcada dimensão social, são poderosos símbolos culturais que se estribam numa tensão 

fundamental da nossa sociedade definida pela dualidade individuo / sociedade. De facto, e como 

vimos mais especificamente, os fenómenos do stress e do burnout situam-se em contextos sociais e 

culturais com os quais estabelecem relações dinâmicas, de tal forma que os padrões de cultura e as 

ideologias prevalecentes moldam e são moldadas por concepções, interpretações e acções 

individuais. Como Meyerson (1994) revelou, as diferentes expressões do fenómeno do burnout em 

diversos contextos profissionais (por exemplo na escola ou no hospital, a nível dos órgãos directivos 

ou de outros grupos de profissionais)  decorrem em grande medida das ideologias institucionais 

prevalecentes e dos pressupostos adoptados na sua conceptualização (Schaufeli & Enzamnn, 1998).  

 

 Com base nesta reflexão propomos então um modelo integrativo do burnout, cuja 

representação gráfica apresentamos seguidamente:  
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Figura nº 2.3 

Modelo integrativo do burnout 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Como podemos observar na figura, o stress profissional resultante do desajuste 

pessoa – trabalho pode conduzir o profissional ao burnout. As formas de coping utilizadas intervêm 

igualmente no processo, e embora nos modelos transacionais adoptados para a compreensão do 

burnout o coping seja conceptualizado como uma variável que interage e codetermina a experiência 

de stress e que medeia a sua relação como burnout, está no entanto por verificar empiricamente o 

seu papel mediador ou moderador na relação stress – burnout (linhas a tracejado). Este processo tem 

tendência para se auto-perpetuar quer pelo efeito do coping disfuncional no stress que tende a torná-

lo crónico, quer pelos efeitos do burnout em termos de desgaste de recursos de coping e em termos 

de stress profissional acrescido. Note-se que os fenómenos de stress, coping e burnout profissional 

se situam em contextos sociais e culturais com os quais estabelecem relações transacionais e 

dinâmicas, de tal forma que as ideologias prevalecentes em determinadas épocas e contextos podem 

Objectivos, 

motivações, 

expectativas, 

pessoais 

Condições de 

trabalho 

adversas 

STRESS 

 

COPING 
 

BURNOUT 

 
Exaustão Emocional 

 

Despersonalização 

 

Perda de Realização 

Pessoal no Trabalho 



BURNOUT PROFISSIONAL EM PROFESSORES PORTUGUESES 

 110 

moldar o burnout em função dos pressupostos adoptados quanto à sua natureza e designadamente 

quanto à legitimidade da sua expressão.  

 

  Pensamos que esta proposta de integração do processo de burnout na perspectiva 

transacional de stress e coping e sua articulação com variáveis do contexto socio-cultural se pode 

constituir como um modelo conceptual abrangente capaz de enquadrar teoricamente o estudo do 

burnout e de orientar as tão necessárias investigações dedutivas neste domínio. Este modelo retira-

nos igualmente do habitual quadro de disputa bicéfala entre as perspectivas sociológicas do burnout 

- que remetem o indivíduo em burnout para o papel passivo de vítima das condições sociais - e 

algumas perspectivas psicológicas - que ao estudarem as variáveis determinantes das diferenças 

individuais na experiência de burnout correm o risco de culpar a "vítima" - uma vez que nos permite 

não só explicar os mecanismos psicológicos e as fases de desenvolvimento do burnout a nível dos 

individuos mas simultaneamente dar conta da influência do social nesse processo.  

 

  Face à escassez e fragilidade de estudos que adoptem uma perspectiva societal no 

estudo do fenómeno do burnout (Schaufeli & Enzmann, 1998; Sleegers, 1999) propomo-nos de 

seguida, ao longo do capítulo três, contribuir para uma compreensão mais aprofundada da dimensão 

social do burnout, situando-nos para tal no quadro da Teoria das Representações Sociais 

(Moscovici, [1961] 1976).  
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Perspectiva Geral do Capítulo 

 

 

 

  Pretendendo reafirmar a importância de uma abordagem societal do burnout, 

neste capítulo propomo-nos analisar o fenómeno do burnout profissional dos professores no 

quadro da teoria das representações sociais.  

 

  Na primeira parte deste capítulo, relativa aos fundamentos teóricos, apresentamos 

uma breve caracterização da teoria das representações sociais, com particular destaque para os 

estudos efectuados no domínio da saúde e da doença e muito em especial para o trabalho levado 

a cabo por Herzlich ([1969] 1973, [1984] 1995, 1986; Augé & Herzlich, [1984] 1995).  

 

   As representações sociais situam-se na confluência de conceitos psicológicos e 

sociológicos (Moscovici, [1961] 1976) e remetem-nos para um duplo plano de análise, o dos 

processos representativos de produção de significados, e o do social implicado nesses processos 

(Vala, 1993; 2000) e definido pelos critérios fundamentais de construção, partilha e 

funcionalidade (Jodelet, 1989). 

 

 Construção, partilha e funcionalidade social são justamente os conceitos por nós 

abordados na definição das representações sociais, e em particular na caracterização da 

representação social da saúde e da doença estudada por Herzlich ([1969] 1973), e que nos 

permitem por último justificar a adopção da teoria das representações sociais como modelo 

heurístico para a compreensão do fenómeno do burnout.  

 

 A perspectiva assumida é a de que a teoria das representações sociais nos permite 

dar conta da dimensão social do burnout na docência  - dimensão social essa que, e citando Augé 

e Herzlich [1984] 1995, p. 2), não se exprime apenas na estrutura e funcionamento social "… 

mas igualmente nos modelos intelectuais de interpretação da realidade de que esta estrutura e 

funcionamento são simultaneamente a base e uma das expressões…" – mas que ao fazê-lo nos 

permite simultaneamente situar o estudo do burnout na docência num nível de análise 

psicológico. 

 

   O estudo das representações sociais do burnout na docência que apresentamos 

neste capítulo reveste-se assim de um interesse próprio. Ao destacar a funcionalidade prática das 

representações sociais em termos de construção e defesa da identidade social e de organização e 

orientação dos comportamentos a nossa proposta vai no entanto mais longe e situa as 

representações sociais do burnout na docência como variáveis sócio-cognitivas que intervêm no 

processo de stress-coping-burnout, condicionando as estratégias de coping a que o professor 

recorre em situação de stress profissional e moderando a relação entre essas estratégias e o 

desenvolvimento de sintomas de burnout. 

 

   Na segunda parte deste capítulo apresentamos o estudo empírico das 

representações sociais do burnout profissional dos professores por nós realizado, estudo esse 
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que teve como objectivos fundamentais (1) a reconstrução das representações sociais do burnout 

profissional na docência construídas pelos professores e (2) a análise do seu estatuto 

epistemológico, e que obedeceu a uma abordagem multi-método em que se articulam duas 

investigações de natureza diferente mas intimamente relacionadas:  

 

   Um estudo inicial, de índole qualitativa, visou essencialmente analisar o estatuto 

epistemológico das representações sociais do burnout na docência (objectivo 2), mediante a 

exploração, descrição e comparação do conteúdo das construções sobre burnout profissional 

identificadas em documentos científicos, em entrevistas individuais realizadas a profissionais de 

saúde mental e em entrevistas de grupo efectuadas com docentes. Ao explorar o conteúdo do 

discurso dos professores foi-nos igualmente possível traçar um esboço das representações sociais 

que estes constroem sobre o burnout na sua profissão em que se entrevêem os processos de 

objectivação e ancoragem que intervêm na sua formação e alguns elementos da sua organização 

interna e da sua funcionalidade prática (objectivo 1). Por último, os resultados obtidos foram 

ainda utilizados para a construção de um Questionário Sobre Burnout Profissional dos 

Professores. 

 

     O segundo estudo realizado, de natureza essencialmente quantitativa, baseou-

se na aplicação do referido questionário a uma amostra alargada de professores e permitiu uma 

reconstrução mais consistente e sistemática das representações sociais do burnout profissional na 

docência: burnout como doença, burnout como desadaptação e burnout como absentismo, são as 

três representações sociais identificadas. A caracterização do seu conteúdo e organização interna, 

a clarificação dos processos socio-cognitivos de objectivação e ancoragem que intervêm na sua 

formação, e a análise da sua funcionalidade prática, tendo partido da estatística descritiva dos 

resultados relativos às causas, manifestações e formas de prevenção do burnout, obedeceu 

fundamentalmente às sugestões metodológicas de Doise, Clémence e Lorenzi-Cioldi (1993) 

quanto às técnicas de análise de dados quantitativos a utilizar no estudo das representações 

sociais. 
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Fundamentos teóricos 

 

 

 

Teoria das representações sociais 

 

 

O campo de estudo das representações sociais 

 

   Segundo Farr (1990; 1998), Durkheim foi um dos primeiros autores a afirmar a 

importância da diferenciação entre o estudo das produções mentais dos indivíduos, que seria do 

interesse da psicologia, e o estudo das representações colectivas, como por exemplo a religião, 

que faria parte da sociologia.  

 

   Inaugurando uma nova tradição de estudo na psicologia social, Moscovici propõe, 

em 1961, o conceito de representação social, numa obra em que analisava a apropriação e 

difusão da teoria psicanalítica por membros da sociedade e por alguns órgãos da imprensa escrita 

francesa. Desde logo nessa primeira obra (Moscovici, [1961] 1976) bem como em alguns dos 

seus textos fundamentais ao longo das duas décadas seguintes (Moscovici, 1981; 1984; 1988; 

1989;1998), Moscovici distancia-se do conceito de representações colectivas pela afirmação da 

natureza plural e dinâmica das representações sociais existentes nas sociedades modernas e pela 

forma como são alimentadas pela ciência. Moscovici (1981, p. 181) define as representações 

sociais "…como um conjunto de conceitos, proposições e explicações criado na vida quotidiana, 

no decurso da comunicação entre os indivíduos. São o equivalente na nossa sociedade dos mitos 

e sistemas de crenças das sociedades tradicionais… a versão contemporânea do senso-

comum…".  

 

   A posição desde sempre assumida por Moscovici ([1961] 1976; [1969] 1973) 

quanto ao estatuto teórico-epistemológico do conceito de representação remete-nos para a ideia 

de construção, de remodelagem, de reconstituição. Moscovici ([1961] 1976; 1988) considera que 
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não existe uma ruptura ou mesmo uma distinção clara entre sujeito e objecto, entre o universo 

interior dos individuos ou dos grupos e o universo exterior. As representações sociais não são 

cópias fieis ou mesmo reproduções do real, mas antes uma reconstrução dos elementos desse 

real, que dá sentido aos comportamentos e prepara o individuo para a acção. Neste sentido, as 

representações sociais são "factores produtores de realidade" (Vala, 1993a, p. 356), que fazem 

parte integrante das nossas interpretações sobre a realidade e modelam as nossas respostas. 

Como afirma Moscovici, ([1961] 1976, p. 26) "…uma representação … produz e determina 

comportamentos, posto que define simultaneamente a natureza dos estimulos que nos rodeiam e 

nos provocam e o significado das respostas a dar-lhes…" 

 

  De salientar que o estudo das representações sociais enquanto forma de 

apropriação e elaboração da realidade que liga a actividade construtiva, de simbolização e 

interpretação, e expressiva, de um sujeito (epistémico, dinâmico, social ou colectivo) a um 

objecto (material, social ou virtual), incide simultaneamente sobre os processos e os produtos 

representacionais (Jodelet, 1989). 

 

   A par da actividade representativa, o conceito de representação social remete-nos 

também e fundamentalmente para um nível de análise específico, o do social de que nos dá conta 

Jodelet (1989) na sua definição exemplar de representação social: "…Uma modalidade de 

conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objectivo prático e contribuindo para 

a construção de uma realidade comum a um conjunto social…" (Jodelet, 1989, p. 36). 

 

  Efectivamente, como sublinha Vala (1993a; 2000), as representações são sociais 

em função destes três critérios fundamentais, partilha, construção e funcionalidade: "… É no 

quadro definido por uma partilha colectiva, mas sobretudo por um modo de produção 

socialmente regulado e por uma funcionalidade comunicacional e comportamental, que as 

representações sociais devem ser entendidas…" (Vala, 1993a, p. 358).  

 

    Desta forma, a análise das representações sociais privilegia o estudo dos 

elementos cognitivos que participam na construção da realidade social, e igualmente dos 
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elementos dinâmicos implicados nesses processos de produção de significados bem como na 

orientação das comunicações e dos comportamentos (Moscovici, [1961]  1976).  

 

   Nesta perspectiva, Doise (1986; 1989; 1993) considera o quadro teórico das 

representações sociais como uma teoria geral sobre as relações entre o meta-sistema de regulações 

sociais e o sistema operacional cognitivo: "…as representações sociais são princípios geradores de 

tomadas de posição ligadas a inserções específicas num quadro de relações sociais e que organizam 

os processos simbólicos intervenientes nessas relações…" (Doise, 1986, p. 85); "… as 

representações sociais são sempre tomadas de posição simbólicas, organizadas de maneiras 

diferentes, por exemplo como opiniões, atitudes ou estereótipos, de acordo com a sua imbricação 

em relações sociais diferentes…" (Doise, 1989, p. 228). 

 

   É no quadro deste binómio cognição / dinâmica social, ou mais genericamente 

individuo / sociedade, que o campo de estudo das representações sociais ganha forma e, segundo 

Vala (1993a), se organiza em torno de três domínios de questões: a inserção e a natureza social 

das representações sociais; os seus conteúdos e organização interna; e a sua função e eficácia 

social.  

 

   Contudo, e como salientam Billig (1988) e Vala (1993a; 2000), ao propor o 

conceito de representação social Moscovici ([1961] 1976) definiu-o desde logo a dois níveis: 

como um fenómeno particular das sociedades actuais que consiste na apropriação e difusão do 

conhecimento científico pelo homem comum, e como uma problemática universal na medida em 

que procura analisar os processos mediante os quais o homem constrói a realidade.  

 

   Nesta acepção mais abrangente, as representações sociais reportam-se à ciência 

mas igualmente a outras modalidades de conhecimento como os "…grandes eixos culturais, as 

ideologias formalizadas, as experiências e comunicações quotidianas..." (Vala, 1993a, pp. 353 e 

354). Nesse processo de apropriação, as representações sociais adquirem contornos próprios, 

constituindo-se como um "saber naif" ou "natural", distinto das formas de conhecimento de que 

se alimentou (Jodelet, 1989, p. 36). "... A passagem do nível da ciência ao das representações 

sociais implica uma descontinuidade, um salto de um universo de pensamento e de acção para 
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um outro, e não uma continuidade, uma variação do mais ao menos… esta ruptura é a condição 

necessária de entrada de cada conhecimento físico, biológico, psicológico, etc. no laboratório da 

sociedade. Eles reencontram-se todos, dotados de um novo estatuto epistemológico, sob a forma 

de representações sociais…" (Moscovici, [1961] 1976, p. 26). 

 

   Assim, uma quarta questão fundamental, analisada no quadro da teoria das 

representações sociais, é a do estatuto epistemológico das representações sociais (Jodelet, 

1989; Vala, 1993a). 

 

    Moscovici (1984) contrasta a ciência e o senso comum e analisa as relações 

evolutivas entre estas duas formas de conhecimento, mas toma a ciência como base do senso 

comum.  Embora seja este o foco de interesse da generalidade dos autores neste campo de 

estudo, alguns autores, designadamente Farr (1993), chamam a atenção para o papel das 

representações sociais na ciência e investigação científica: "… Não só a ciência é parte da 

cultura, como Moscovici demonstrou, mas também a cultura é parte da ciência …" (Farr, 1993, 

p. 16).  Neste sentido, sendo as representações sociais, por definição, uma apropriação pelo senso 

comum do conhecimento científico, estas duas formas de saber estabelecem entre si uma relação 

dinâmica tal que a construção da ciência e dos factos científicos (ou de "certas produções 

mentais institucionais", segundo Jodelet, 1989, p. 48) é igualmente condicionada pelas 

representações sociais.   

 

   Estamos pois perante um conceito difícil de definir porque se refere a 

problemáticas complexas, mas também pela sua multidimensionalidade ou "…posição "mista", 

na confluência de uma série de conceitos sociológicos e de uma série de conceitos 

psicológicos…" (Moscovici, [1961] 1976, p. 39), e pela sua qualidade do ponto de vista 

heurístico que viabiliza o pluralismo conceptual e o ecletismo metodológico (Breakwell & 

Canter, 1993).  

 

   Como salienta Doise (1986), desta condição das representações sociais decorre 

uma pluralidade de significados, ou polissemia, na medida em que abarcam um  grande número 

de fenómenos e processos (percepção, atitude, informação, imagem, comportamento, 
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comunicação, classificação, relação social, entre outros) e uma pluralidade de abordagens 

(psicológica, sociológica, antropológica, etc.), pluralidades estas que denotam a riqueza deste 

campo mas dificultam a sua manipulação e estudo. "…O que tem ocorrido é a produção de 

definições conceptuais que recortam no vasto mar do problema, dimensões e aspectos 

específicos, tendo presentes os propósitos também específicos de cada investigação" (Vala, 

1993a, p. 360).  

 

  A "definição" de representações sociais por nós adoptada não fugirá a este padrão. 

Com ela pretendemos essencialmente contextualizar a problemática das representações sociais da 

saúde e da doença e, assim, fundamentar a nossa proposta de estudo do burnout no quadro da 

teoria das representações sociais.  

 

   Assim, e sem qualquer pretensão de exaustividade, a caracterização conceptual 

que a seguir se apresenta situa-se na grande teoria das representações sociais (
1
) (Doise, 1989; 

1993; Sá, 1998) tal como apresentada por Moscovici na sua obra original ([1961] 1976) e em 

alguns dos seus textos fundamentais (Castro, 2000) escritos posteriormente (Moscovici [1969] 

1973; 1981; 1984; 1988; 1989; 1998), bem como nas  sistematizações elaboradas por Jodelet 

(1989) e Vala (1993a e 2000) e nos trabalhos realizados por Herzlich ([1969] 1973, [1984] 1995, 

1986; Augé & Herzlich, [1984] 1995) no domínio da saúde e da doença. 

  

   Diríamos ainda que a par desta caracterização mais fiel às posições originais de 

Moscovici e que inspirou o estudo qualitativo das representações sociais do burnout por nós 

realizado (ver primeiro estudo apresentado neste capítulo), privilegiamos igualmente os trabalhos 

de autores como Breakwell (1993; no prelo), Doise (1986; 1989; 1993; Doise et al, 1993; e 

Clémence, Doise & Lorenzi-Cioldi, 1994) e Vala (1993a, 2000) no sentido de clarificar a 

dinâmica de relacionamento entre as representações sociais e as relações sociais, objectivo este 

                                                           

(
1
) – Como refere Sá (1998), no campo de estudo das representações sociais coexistem ainda pelo menos três 

correntes teóricas complementares -  "…uma mais fiel a teoria original, liderada por Denise Jodelet, em Paris; uma 

que procura articulá-la com uma perspectiva mais sociológica, liderada por William Doise, em Genebra; uma que 

enfatisa a dimensão cognitivo-estrutural das representações, liderada por Jean-Claude Abric, em Aix-en-

Provence…" (Sá, 1998, p. 65) -  A nossa opção é, contudo, a de situarmos a reflexão conceptual na assim designada 

grande teoria das representações sociais. 
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que procurámos satisfazer em termos empíricos no segundo estudo realizado sobre as 

representações sociais do burnout (também apresentado neste capítulo). 

 

  Finalmente e no que refere à problemática da funcionalidade das representações 

sociais sentimos necessidade de complementar as abordagens habitualmente feitas com duas 

perspectivas de alguma maneira inovadoras neste domínio, a saber os estudos sobre a percepção de 

riscos (Lima, 1993 e 1998) e a teoria dos processos identitários de Breakwell (1993; no prelo), por 

forma a enriquecer a nossa compreensão, respectivamente, das funções de organização e orientação 

dos comportamentos e de construção das identidades sociais. 

  

   Esperamos, com esta proposta de reflexão teórica, ir ao encontro de Doise (1986, p. 

91) quando afirma que "…O estudo das representações sociais nunca será exaustivo, mas será mais 

completo quando recorrer à articulação de modelos e níveis de análise…".  

 

 

 

Construção, partilha e funcionalidade: critérios 

para uma definição das representações sociais 

 

    Como vimos, as representações sociais são teorias – sistemas organizadores de 

significados comuns – sociais – produzidas no quadro dos processos de interacção social – 

práticas – orientadoras dos comportamentos e comunicações (Jodelet, 1984). Ou, nas palavras de 

Jodelet (1989, p. 36) já referidas: "…Uma modalidade de conhecimento, socialmente elaborada e 

partilhada, com um objectivo prático e contribuindo para a construção de uma realidade comum 

a um conjunto social…".· 

 

   Vamos pois considerar a construção, partilha e funcionalidade como critérios 

fundamentais para uma definição das representações sociais, procurando simultaneamente dar 

conta da influência constante dos factores sociais nessas três dimensões do conceito.  
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   De acordo com o primeiro critério, as representações sociais são construídas 

socialmente. Aceite o pressuposto, a questão que importa então colocar é "Como?".  

 

  Como se formam as representações sociais?  

 

   Moscovici  ([1961] 1976) considera que na formação das representações sociais 

intervêm dois tipos de factores, a saber os processos sociocognitivos de objectivação e de 

ancoragem e os factores sociais. De facto, Moscovici ([1961] 1976) coloca a questão das inter-

relações entre representações sociais e factores sociais de forma muito mais alargada (ver por 

exemplo Moscovici, 1986; 1998), como teremos oportunidade de verificar nomeadamente a 

propósito dos problemas da partilha e da funcionalidade das representações sociais. Por agora 

vamo-nos centrar na caracterização dos processos de objectivação e ancoragem, procurando dar 

conta da influência constante que neles exercem os factores sociais. 

 

   A ancoragem e a objectivação são dois processos , comparáveis na sua dimensão 

cognitiva (segundo Vala, 1993a) aos processos universais de assimilação e acomodação 

definidos por Piaget (1963; 1966), mas claramente regulados por factores sociais (Moscovici, 

[1961] 1976), e que servem um princípio básico: transformar algo não familiar em familiar 

(Moscovici, [1961] 1976; 1981; 1988). De uma forma muito genérica podemos dizer que através 

da ancoragem categorizamos novas ideias e fenómenos em categorias que nos são familiares, já 

existentes, aceites e disponíveis no contexto sócio cultural, e que através da objectivação 

organizamos e traduzimos as ideias e conceitos abstractos em objectos ou imagens concretas. 

 

   Como Moscovici ([1961] 1976; 1981; 1988) sublinha os processos de ancoragem 

e objectivação têm uma natureza dupla e indissociável, simbólica e figurativa. Não há, portanto, 

objectivação sem ancoragem tal como não há ancoragem sem objectivação. Estes dois processos 

estão intrinsecamente ligados, mas as relações entre ambos tornam-se mais claras se 

entendermos que em certa medida a ancoragem precede e sucede a objectivação (Jodelet, 1989; 

Palmonari & Doise, 1986; Vala, 1993a; 2000).  
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   A objectivação pode ser compreendida como o processo de transformação de um 

conhecimento numa representação social, processo ao longo do qual os elementos representados 

se organizam, se estruturam e adquirem materialidade, se naturalizam (Moscovici, [1961] 1976). 

"…Naturalizar, classificar, são as duas operações essenciais da objectivação. Uma torna o 

símbolo real, a outra confere à realidade um aspecto simbólico… " (Moscovici, [1961] 1976, p. 

110).  

 

  Mas como a organização significante da informação tem de assentar – ou ancorar 

– em quadros de referência já existentes, a ancoragem precede a objectivação. "… A 

ancoragem designa a inserção duma ciência na hierarquia de valores e entre as operações 

realizadas por uma sociedade. Por outras palavras, através do processo de ancoragem, a 

sociedade transforma o objecto social num instrumento de que pode dispor, e esse objecto é 

situado numa escala de preferência nas relações sociais existentes…" (Moscovici, [1961] 1976, 

p. 171). 

 

   Neste sentido, o processo de ancoragem diz respeito ao efeito dos conteúdos e 

processos  já estabelecidos e experimentados sobre a objectivação (Vala, 1993a), efeito este que 

se torna mais visível ao analisarmos os três subprocessos que constituem a objectivação: 

construção selectiva, esquematização estruturante e naturalização (Jodelet, 1989; Vala, 1993a; 

2000).  

 

   As ideias acerca do objecto da representação começam por ser sujeitas a um 

processo de (re) construção selectiva, isto é, são descontextualizadas, seleccionadas e 

reorganizadas numa nova totalidade que tende a ser coerente. Ao longo deste processo de 

selecção ou filtragem, as normas e valores vigentes condicionam quais os elementos a reter na 

constituição da representação e quais eliminar. E neste sentido, as representações sociais "… 

exprimem e servem interesses e valores grupais…” (Vala, 1993a, p. 360)  

 

   Neste percurso de construção selectiva, as noções básicas que constituem as 

representações do objecto são sujeitas a um outro processo dito de esquematização 

estruturante, posto que são organizadas de tal forma que constituem “um padrão de relações 
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estruturadas” (Vala, 1993a, p. 361), um esquema ou modelo figurativo (Moscovici, [1961] 1976, 

p. 122), o qual compreende uma "… dimensão imagética ou figurativa…" (Vala, 2000, p. 466). 

Os princípios organizadores dos elementos constituintes da representação, que por exemplo 

opõem noções conflituais, articulam-se uma vez mais com as normas e valores vigentes nos 

quadros de referência prévios. O padrão de relações estruturadas assim constituído dá novos 

sentidos aos elementos representados, oferece novas explicações e avaliações (Vala, 1993a). 

 

   Finalmente, os conceitos e relações organizados no esquema figurativo de uma 

representação “…constituem-se como categorias naturais e adquirem materialidade…” (Vala, 

1993a, p. 361), exprimindo-se em imagens e metáforas concretas e tidas como reais. Este 

processo, uma vez mais, não é neutro, mas antes referido a um quadro de valores sociais que 

importa compreender: "… a defesa dos valores sociais passa pela sua naturalização enquanto 

categorias descritivas da natureza humana…" (Vala, 1993a, p. 362).  

 

  Ao longo desta caracterização das etapas da objectivação e da ancoragem que as 

precede foi-se igualmente entrevendo a funcionalidade das representações sociais - 

nomeadamente em termos de  classificação, explicação e avaliação social - a qual nos remete 

para um segundo plano de análise da ancoragem, enquanto processo que sucede a 

objectivação.    

 

   Efectivamente a formação das representações sociais não é apenas regulada de 

forma retroactiva pelos quadros de referências prévios mas também, diríamos, "pro-activamente"  

pelos interesses e valores que servem, designadamente ao nível da orientação dos 

comportamentos e comunicações -  "… a ancoragem permite compreender a forma como [os 

elementos representados] contribuem para exprimir e constituir as relações sociais…" 

(Moscovici, [1961] 1976, p. 173).  

 

   Neste sentido, fala-se já não só de processos de formação das representações 

sociais mas de verdadeiros processos de transformação das representações sociais, "… de 

redução do novo ao velho e reelaboração do velho tornando-o novo…" (Vala, 1993a, p. 363).  
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   Ao falarmos sobre os processos de construção das representações sociais, temos já 

vindo a aflorar os outros dois critérios de definição das representações sociais enunciados – a 

partilha / pluralidade das representações sociais e a sua funcionalidade. A segunda questão, que 

importa agora colocar, é:  

 

  Em que medida as representações são socialmente partilhadas?  

 

   Por definição, as representações sociais são partilhadas por um conjunto de 

indivíduos, sendo a partilha um dos critérios que lhes confere uma dimensão social: o que está 

em causa não são as representações próprias de um indivíduo mas sim representações comuns a 

diferentes indivíduos. 

 

    No entanto, a questão da partilha é relativa, como se foi entrevendo anteriormente 

ao caracterizarmos o processo de ancoragem. O social não é unidimensional a nível das 

representações (Jodelet, 1989) e tendo sido referido à construção das representações sociais deve 

também ser equacionado em termos da sua partilha e das suas funções.  

    

  Efectivamente, e como salienta Doise (1986), a consensualidade não é para 

Moscovici um critério fundamental no quadro das representações sociais, muito pelo contrário. 

Lembramos a este propósito que Moscovici ([1961] 1976; 1981; 1984; 1988; 1989) se distancia 

do conceito de representações colectivas justamente pela afirmação da natureza plural e dinâmica 

das representações sociais existentes nas sociedades modernas. Na análise que se segue 

procuramos clarificar a posição de Moscovici ([1961] 1976, 1988) relativamente  às fontes de 

variação ou pluralidade das representações sociais e complementá-la com as perspectivas de 

Breakwell (1993; no prelo), Doise (1986; 1989; 1993; Doise et al, 1993 e Clémence et al, 1994) 

e Vala (1993a, 2000) sobre esta temática. 

 

  Logo na analise das condições de emergência das representações sociais 

Moscovici ([1961] 1976) dá-nos conta da importância dos factores sociais na determinação e 

pluralidade das representações sociais: 
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   A dispersão da informação, isto é, a discrepância existente entre a informação a 

que os indivíduos têm acesso e que muitas vezes é insuficiente e imprecisa e a informação 

necessária à compreensão de um determinado problema, faz-se sentir diferentemente nos 

diversos grupos sociais.  

 

  De igual forma, a focalização que os indivíduos fazem em diversas formas de 

conhecimento relativamente a um objecto e que determina a construção ou não de uma 

representação bem como os seus contornos, reflecte diferenças a nível educativo, dos valores ou 

interesses profissionais.  

 

   Finalmente, a pressão à inferência, no sentido da tomada de posição 

relativamente a um dado objecto, é função dos objectivos individuais ou grupais bem como dos 

recursos que os indivíduos ou os grupos disponham nesse sentido.  

 

   Nesta análise ressalta a importância dos factores sociais na sua dupla referência à 

estrutura e à dinâmica social e ao papel que estas desempenham na determinação das 

representações sociais e na sua pluralidade: a diversidade de clivagens sócio-económicas e de 

quadros de referência normativo-valorativos próprios da estrutura social afecta as condições de 

emergência das representações sociais e conduz a uma pluralidade de representações sobre o 

mesmo objecto (Vala, 1993a; 2000). 

 

  Contudo a problemática da articulação das representações sociais com as 

diferenciações e relações sociais deve ser entendida de forma bidirecional, como aliás 

evidenciámos na caracterização do processo de ancoragem. Neste sentido, Vala (1993a; 2000) 

refere-se à posição assumida por Moscovici ([1961]  1976) e afirma que "… se a especificidade 

da situação de cada grupo contribui para a especificidade das suas representações, a 

especificidade das representações contribui, por sua vez, para a diferenciação dos grupos 

sociais…" (Vala, 1993a, p. 367). 

      

   Outra expressão do posicionamento de Moscovici sobre a partilha / pluralidade 

das representações sociais e respectiva lógica de inserção social pode ser encontrada na 
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classificação das representações sociais por ele proposta (Moscovici, 1988) em que distingue 

representações sociais hegemónicas, emancipadas e polémicas.  

 

   Assim, algumas representações sociais são tidas como hegemónicas, coercivas, 

no sentido em que impõem aos indivíduos uma ideologia dominante (Jodelet, 1989), resultando 

em grande medida homogéneas, uniformes, e intemporais. Assemelham-se a representações 

colectivas na medida em que são amplamente partilhadas. É o caso, no exemplo dado por Vala 

(1993a, p. 378), da representação do trabalho como um dever, que terá a sua origem na ética 

protestante mas que há séculos penetrou e se instalou nos diversos padrões sociais e culturais. As 

representações sociais hegemónicas inscrevem-se, desta forma, em configurações sociais e 

culturais dominantes em que ganham visibilidade agentes de controlo social como  as 

instituições religiosas ou os órgãos de comunicação social (Vala, 1993a).  

 

    Mas mesmo no caso das representações sociais hegemónicas a partilha implica 

uma dinâmica social que decorre da inserção social dos indivíduos: a posição social ou as 

funções desempenhadas pelos indivíduos determinam os conteúdos e organização das 

representações mediante a relação que estabelecem com o mundo social, com as normas 

institucionais ou com os modelos ideológicos a que obedecem (Jodelet, 1989).   

 

   Há no entanto representações sociais discutidas pelos diferentes grupos sociais. É 

o caso das representações sociais emancipadas,  que resultam da troca de pontos de vista, ideias 

ou conhecimentos sobre um determinado objecto social num quadro de alguma proximidade 

entre grupos – cada grupo constrói a sua própria perspectiva mas partilha-a com outros grupos 

com que está em contacto – e que apresentam um certo grau de distintividade (Breakwell, no 

prelo; Sá, 1996; Vala, 1993a e 2000). E é o caso das representações sociais polémicas, 

resultantes da afirmação de perspectivas mutuamente exclusivas sobre um dado aspecto da 

realidade em contexto de conflito ou controvérsia social, de relações antagónicas entre grupos 

sociais (Breakwell, no prelo; Vala, 1993a e 2000). 

 

   Assim, e como salienta Doise (1986; 1993; Doise et al, 1993), é claramente 

insuficiente definir as representações sociais em termos consensuais. Lembramos que para este 
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autor (Doise, 1986, p. 85) "…as representações sociais são princípios geradores de tomadas de 

posição ligadas a inserções específicas num quadro de relações sociais e que organizam os 

processos simbólicos intervenientes nessas relações…". Nesta perspectiva o reconhecimento dos 

princípios organizadores comuns não nega a existência de uma grande variedade de tomadas de 

posição ou expressões individuais das representações sociais, aliás facilmente compreensível à 

luz da multiplicidade de processos e funcionamentos que nelas intervêm e da pluralidade das 

inserções e contextos sociais. 

  

  Como exemplo paradigmático destes princípios organizadores das representações 

sociais, Doise (1986, 1993) refere-se aos princípios de dicotomia, adaptação e assimilação, e 

sincretismo que segundo Moscovici ([1961] 1976) "… intervêm respectivamente  nas dinâmicas 

de propaganda, de propagação e de difusão enquanto modalidades de comunicação que se 

actualizam em contextos relacionais diferentes…" (Doise, 1986, p. 89).  

 

  Efectivamente a distinção feita por Moscovici ([1961] 1976) entre estes três 

sistemas de comunicação baseia-se na identificação de diferentes tipos de relação 

comunicacional estabelecidos entre três sectores da imprensa escrita francesa e o seu público ou 

mais genericamente o meio sociocultural envolvente: a propaganda, própria da imprensa 

comunista, inscreve-se em relações sociais antagonistas e tem por objectivo diferenciar 

claramente a "verdade", isto é a sua própria visão da realidade, e o "falso", a perspectiva 

defendida por outros (dicotomia); a propagação, patente na imprensa católica,  emana de um 

grupo que procura propagar as suas visões ao resto do mundo e, desta forma, visa adaptar e 

assimilar as outras doutrinas ao seu sistema; finalmente a difusão, típica da imprensa de grande 

consumo, assenta numa relação de indiferenciação entre a fonte e o público e tem por finalidade 

criar um conhecimento comum, heterogéneo e abrangente dos diferentes interesses dos leitores 

(sincretismo). 

 

  Moscovici ([1961] 1976)  propõe ainda uma articulação entre estes três sistemas 

sociais de  comunicação e os sistemas psicológicos de organização cognitiva, de tal forma que a 

difusão corresponde à opinião, a propagação à atitude e a propaganda ao estereótipo. Ora é 

justamente nesta integração que Doise (1986, 1993) se fundamenta ao afirmar que é insuficiente 
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definir  as representações sociais em termos de consenso: "… Só os estereótipos são partilhados 

consensualmente por um determinado grupo ou  subgrupo…" (Doise, 1993, p. 160) e, 

acrescenta, "…A identidade de princípios de regulação não impede de maneira nenhuma a 

diversidade de tomadas de posição que se manifestam nas atitudes e opiniões…" (Doise, 1986, p. 

90). 

 

  Consonantemente com este ponto de vista, Vala (2000) propõe uma outra 

articulação, entre as três modalidades de comunicação e os três tipos de representações sociais 

definidos por Moscovici (1988), considerando que as representações sociais polémicas se 

inscrevem no quadro da comunicação intergrupal de propaganda, que as representações sociais 

emancipadas assentam na comunicação de  difusão e que as representações sociais hegemónicas, 

as únicas que configuram alguma homogeneidade, se alimentam de sistemas de comunicação de 

tipo propagação. 

 

  Um outro exemplo de princípio organizador é, segundo Doise (1986), o princípio 

da diferenciação categorial o qual será particularmente útil para a compreensão das 

representações sociais no contexto das relações entre grupos. Esta é também a perspectiva de 

autores como Sá (1996; 1998) e Vala (1993) que atribuem a Doise o grande mérito de clarificar a 

dinâmica de relacionamento entre as representações sociais e as relações sociais ou mais 

concretamente entre grupos. Como Vala (1993a, p. 364) sublinha, ao formular a sua teoria sobre 

a diferenciação categorial Doise distingue "… três níveis nas relações entre grupos – o nível 

comportamental, o avaliativo e o nível das representações sociais, que articula, pressupondo que 

a mudança num destes níveis será acompanhada de mudanças correspondentes nos restantes…".  

   

   A problemática da diferenciação das representações sociais remete-nos assim 

claramente para a questão da dinâmica de relacionamento entre as representações sociais e as 

relações sociais. De acordo com Vala (1993a; 2000) a compreensão dos processos de construção 

dos grupos e identidades sociais permite-nos clarificar a natureza dessa relação e a perspectiva 

de Breakwell (1993; no prelo) sobre os processos de construção da identidade constitui, do nosso 

ponto de vista, um contributo igualmente válido nesse sentido. 
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   Os grupos e identidades sociais constituem-se com base em processos de 

categorização e comparação social – ou, em última análise, e de acordo com Vala (1993a, 2000), 

com base em processos representacionais. De acordo com este autor, as representações sociais 

são de facto "anteriores" à construção dos grupos e identidades sociais:  um grupo ganha 

existência na medida em que os indivíduos integrem na afirmação da sua identidade a pertença a 

um determinado grupo ou categoria social, definido por um conjunto de normas e valores 

partilhados e distintivos (Tajfel & Turner, 1986), no quadro das relações de interdependência 

entre grupos (Tajfel, 1972; Deschamps & Clémence, 1990) ou, dito de outra forma, das "… 

diferentes representações sobre a ordem social e as relações sociais…" (Vala, 1993, p. 382). 

Assim, para Vala (1993a, p. 381)"… os indivíduos constroem representações sobre a própria 

estrutura social e as clivagens sociais, e é no quadro das categorias oferecidas por essas 

representações que se auto-posicionam e desenvolvem redes de relações…".  

 

  Desta forma, são as representações sociais construídas e partilhadas por um dado 

grupo que afirmam os seus laços sociais e a sua identidade, que caracterizam o seu campo de 

acção e definem a sua distintividade e as suas relações com outros grupos (Jodelet, 1989; Vala, 

1993a).  

 

  Dando conta da dinâmica de relação entre as representações sociais e os processos 

de construção da identidade (pessoal / social), Breakwell (no prelo) considera que as 

representações sociais constrangem, mais do que determinam, as identidades. As representações 

sociais enquanto teorias que explicam, valorizam e justificam decisões, afectos e 

comportamentos, configuram-se como um contexto elaborado ("milieu") em que se estabelecem 

as identidades possíveis, em que as identidades se constroem e desenvolvem; mas não podemos 

esquecer como salienta Breakwell (no prelo) que os indivíduos e os grupos são agentes activos 

que participam na construção da realidade social e, naturalmente, das representações sociais que 

a integram. 

 

  Efectivamente, é no interior dos grupos sociais que podemos situar a construção e 

transformação das representações sociais: "…as representações sociais, enquanto variável 
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dependente, são construídas no interior dessas categorias ou grupos sociais…" (Vala, 1993a, p. 

381). 

 

  Neste sentido, e como refere Breakwell (1993; no prelo), a pertença a um grupo 

afecta a exposição dos seus membros a determinadas representações sociais e componentes 

destas, assegurando geralmente informações sobre aquelas que são consideradas centrais para os 

objectivos e definição do grupo; afecta também a aceitação / rejeição da representação social, 

nomeadamente pelos comentários tecidos a seu propósito ou pela credibilidade atribuída à sua 

fonte; e afecta igualmente a medida em que a representação social é utilizada, isto é, a frequência 

com que é comunicada ou usada como referência. Como a autora salienta, o grau de consistência 

ou estabilidade e de centralidade da identidade social para o auto-conceito varia com as situações 

vividas e, desta forma, condiciona uma exposição, aceitação e uso diferenciais das 

representações sociais. Dito de outra forma, as representações sociais escolhidas serão 

influenciadas pelas identidades pertinentes em cada situação (Breakwell, 1993). 

 

   Assim, a consensualidade das representações sociais no interior dos próprios 

grupos vai evoluindo de acordo com a dinâmica das relações sociais e da própria actividade 

cognitivo-estratégica dos seus membros: "… Dada a multiplicidade de identificações que os 

indivíduos partilham e a diversidade dos quadros de interacção social, é de supor que um mesmo 

indivíduo possa comungar de diferentes representações sobre um mesmo objecto, que gerirá em 

função de factores situacionais e identificações contextuais…" (Vala, 1993a, p. 382).  

 

  Em suma, a construção e diferenciação dos grupos sociais e das identidades 

sociais remete-nos inevitavelmente para o quadro das representações sociais no qual assenta. Da 

mesma forma, a formação e transformação das representações sociais e a sua pluralidade  

clarifica-se por referência à sua inserção em diferentes grupos e redes de relações intergrupais. É 

neste sentido que Breakwell (1993, p. 103) afirma: "… Enquanto que as representações sociais 

desempenham um papel na modelação das identidades sociais (tanto do seu conteúdo como da 

sua avaliação) através da definição das identidades e fronteiras grupais, as identidades grupais 

por seu lado podem modelar o desenvolvimento das representações sociais pela influencia que 

exercem na sua exposição, aceitação e uso …".   
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  Resta-nos agora equacionar a questão, repetidamente aflorada nas análises 

anteriores, da funcionalidade das representações sociais, a qual constitui o terceiro e último 

critério por nós adoptado na caracterização do conceito de representações sociais:  

 

   Quais as funções das representações sociais?       

 

   Moscovici (Moscovici, [1969] 1973, p. 11) define as representações sociais 

também pela sua funcionalidade, como "…um sistema de valores, ideias e práticas com uma 

dupla função: primeira, estabelecer uma ordem que permita aos indivíduos orientarem-se no seu 

mundo material e social e dominarem-no; segunda, possibilitar a comunicação entre os membros 

de uma comunidade…".  Apesar de salientar sobretudo a produção de significados e a orientação 

dos comportamentos e comunicações,  Moscovici ([1961]  1976) refere-se igualmente ao 

contributo das representações sociais para a diferenciação social. 

 

   No entanto e como salienta Vala (1993a, p. 364), Moscovici não conceptualizou a 

questão da funcionalidade das representações sociais tão profundamente quanto seria de desejar, 

sendo necessário recorrer também às contribuições de outros autores para a clarificar.   

 

   Por exemplo, Jodelet (1989) distingue diversas funções das representações 

sociais, desde a sua função cognitiva, de familiarização ou transformação e integração do novo 

nas formas de pensamento existentes (ancoragem), às funções de  protecção da identidade social 

e de legitimação das práticas sociais, de orientação dos comportamentos e comunicações ou à 

função de justificação antecipada ou retrospectiva  das interacções sociais ou relações 

intergrupos. No essencial, Jodelet (1989) refere-se às representações sociais como um saber 

prático, com um objectivo prático: servem para agir sobre o mundo e sobre os outros, orientam e 

organizam as comunicações e os comportamentos sociais.  

 

  Por seu lado Abric (1994), atribui quatro funções fundamentais às representações 

sociais: funções de saber, na medida em que as representações sociais permitem  adquirir 

conhecimentos, compreendê-los, explicá-los e comunicá-los;  funções identitárias, de definição e 

valorização da identidade social ou pessoal, de salvaguarda da posição assumida pelos 
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indivíduos e grupos no contexto social e de controlo dos processos de socialização; funções de 

orientação, de definição e direccionamento dos comportamentos e práticas sociais; e funções 

justificatórias, de explicação e justificação a posteriori dos comportamentos e tomadas de 

posição. 

 

   De igual forma, Vala (1993a; 2000) retem quatro grandes funções das 

representações sociais: a organização significante do real; a organização e orientação das 

comunicações, por um lado, e dos comportamentos, por outro; e a construção e diferenciação dos 

grupos e identidades sociais. Adoptando esta proposta de classificação daremos um especial 

destaque às funções de orientação dos comportamentos e de construção e defesa das identidades, 

através da sua articulação com a percepção de uma invulnerabilidade ao burnout, do ponto de 

vista pessoal ou grupal. A ênfase por nós dada a estes dois aspectos da funcionalidade prende-se 

por um lado com a necessidade de enquadrar o estudo das representações sociais da saúde-doença 

realizado por Herzlich ([1969] 1973) em que, como veremos, assumem particular relevo; por outro 

lado, e recordando a tese defendida neste trabalho e que procuraremos demonstrar no capítulo 

quatro, prende-se igualmente com a possibilidade que abrem de situarmos as representações 

sociais do burnout na docência no processo de stress-coping-burnout. 

 

    As  representações  sociais  podem  ser  entendidas  como  um sistema de 

"valores, ideias e práticas" que dá sentido à realidade social e material (Moscovici, [1969] 1973, 

p. 11), como um sistema de significações no quadro do qual compreendemos, comunicamos e 

agimos sobre os objectos e acontecimentos com que nos confrontamos no quotidiano. Sendo um 

produto do nosso pensamento e interacção sociais, capaz de uma organização significante do 

real, as representações sociais exprimem-se "… na nossa linguagem, na nossa comunicação e 

nos artefactos culturais da nossa sociedade…" (Stockdale, 1995, p. 33). A atribuição de sentido 

"…é incorporada e objectivada na própria estrutura social…", de tal forma que as representações 

sociais são parte integrante dos objectos, instituições e estruturas sociais que representam (Vala, 

1993a, p. 365).   

 

   Salienta-se assim, a este nível, a compreensão das representações sociais como 

teorias práticas sobre objectos sociais relevantes, que fornecem formas de compreensão, 



CAPÍTULO  3 – REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO BURNOUT NA DOCÊNCIA 

 133 

avaliação e explicação sobre esses objectos: "…quando os indivíduos se questionam sobre 

fenómenos sociais como a pobreza, o desemprego, a saúde…, accionam as teorias que 

colectivamente construíram sobre estes mesmos fenómenos, e é no quadro dessas teorias que 

procuram e estruturam as explicações…" (Vala, 1993a, p. 377). Desta forma, o estudo das 

representações sociais e designadamente da sua função de organização significante do real, 

envolve necessariamente uma análise da sua dimensão explicativa. De igual forma, o estudo do 

discurso sobre a causalidade de determinados fenómenos, enquanto tentativa de explicação, deve 

ser referido ao "… quadro das representações específicas sobre o … fenómeno social em 

causa…" (Vala, 1993a, p. 376).   

 

    Embora na  definição  anteriormente  citada  Moscovici  ([1969] 1973) saliente o 

papel das representações sociais como estrutura viabilizadora da comunicação entre os membros 

de uma comunidade, devemos recordar a natureza bidireccional e dinâmica das  relações  entre  

as  representações  sociais  e  a  comunicação.  

 

   De facto, e como salienta Vala (1993a), se as representações sociais constituem a 

base fundamental dos actos comunicativos, o contexto significativo em que as comunicações 

ocorrem, que dá sentido às comunicações e que as modela, a comunicação e a linguagem  

participam igualmente na génese e transformação das representações sociais – "… Comunicar 

argumentando é activar e discutir representações…" (Vala, 1993a, p. 365). 

 

    A funcionalidade das representações sociais a nível da organização e orientação 

dos comportamentos prende-se, de acordo com Vala (2000, p. 483), com o facto de as 

representações sociais "… incluírem modos desejáveis de acção; proporcionarem a constituição 

do significado do objecto estímulo e da situação no seu conjunto; permitirem dar sentido e 

justificar os comportamentos…"  

 

   A clarificação desta problemática associa-se habitualmente ao trabalho de Jodelet 

([1989] 1991) sobre a representação da doença mental e a trabalhos de natureza experimental 

sobre a relação entre representações e comportamentos (por exemplo, Abric, Faucheux, 

Moscovici & Plon, 1967,  citado por Vala, 2000, p. 482).   
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    No estudo realizado por Jodelet (1986; [1989] 1991) numa comunidade rural 

francesa de colocação de doentes mentais, esta autora pode observar (observação participante) 

que os comportamentos dos membros dessa comunidade, designadamente das famílias de 

acolhimento, se baseavam em sistemas de crenças arcaicos segundo os quais a doença mental se 

pode contagiar através de alguns fluidos corporais – como a saliva – mas não de outros – como 

as fezes e a urina - e do contacto visual.   

 

   Também alguns estudos experimentais realizados vieram evidenciar que as 

representações sociais se configuram como projectos de acção. É o caso do estudo realizado por 

Abric e colaboradores, em que as representações sobre o parceiro de jogo, e não o 

comportamento deste, se revelaram claramente determinantes do comportamento estratégico (de 

defesa, de cooperação, etc.) dos sujeitos. Alguns estudos mostraram igualmente o papel das 

representações enquanto explicações a posteriori, que permitem explicar ou justificar 

comportamentos já ocorridos "… como analista… o sujeito faz corresponder, a posteriori, à 

acção uma representação que lhe permite dar sentido ao comportamento observado…" (Vala, 

1993a, p. 367). 

 

  A estes elementos de clarificação da funcionalidade das representações sociais a 

nível da organização e orientação dos comportamentos gostaríamos de acrescentar a perspectiva 

aberta pelos estudos sobre a percepção de risco ou de vulnerabilidade associada a 

determinados fenómenos sociais, por exemplo no domínio da saúde e da doença. Sem 

pretendermos entrar na polémica sobre as definições de risco objectivo e de risco subjectivo, 

gostaríamos de situar  a percepção de risco no quadro de uma perspectiva construtivista, "… 

enquanto avaliação subjectiva da possibilidade de ocorrência de um acontecimento nefasto para 

as pessoas ou para o que elas valorizam…" (Lima, 1993, p. 65) e de defender a sua articulação 

com o conceito de representação social. Alguns autores oriundos da antropologia e da sociologia, 

designadamente Douglas e Wildavsky (1982), propõem uma abordagem cultural da percepção de 

risco na qual salientam o seu carácter social e culturalmente construído, defendendo que a forma 

como os indivíduos percebem o risco é codeterminada pelas normas, valores e expectativas 

sociais. A selecção dos riscos de que é importante defendermo-nos resulta de consensos sociais 

designados por racionalidades, partilhados de forma geral ou a nível institucional, e serve a 
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defesa das crenças e valores dessa sociedade. Nesta perspectiva, o risco é tratado como uma 

construção social (Farr & Marková, 1995; Lima, 1993; 1998).  

 

  No entanto, e como salienta Lima (1993), é na relação de conceitos como os de 

identidade social (Tajfel, 1982) e de representações sociais (Moscovici, [1961] 1976) com a 

Teoria Cultural que nos podemos situar mais claramente numa perspectiva psicossociológica do 

risco: "…as representações e identidades sociais que a Psicologia Social descreve correspondem, 

num nível de análise psicossociológico, aos conceitos de culturas e suas racionalidades propostas 

pelos autores de origem antropológica…" (Lima, 1993, p. 136). Ainda de acordo com Lima 

(1993, p. 136) "… a origem do pensamento dos grupos na dinâmica social e intergrupal e a 

caracterização dos grupos sociais através de auto-identificações individuais são dois importantes 

pressupostos dos modelos das representações sociais e da identidade social…", que permitem 

responder às críticas feitas à abordagem cultural por não conceber o papel activo dos indivíduos 

e grupos sociais na construção das representações sobre os riscos. E de facto, alguns autores 

equacionam mesmo a percepção de risco como representação social. É o caso de Breakwell (no 

prelo) que refere alguns dos seus trabalhos sobre a percepção de riscos específicos – como a 

poluição ou o consumo de tabaco – como estudos das representações sociais nesses domínios. 

 

    Vimos anteriormente que o discurso sobre as causas dos fenómenos constitui 

uma tentativa de explicação dos mesmos e remete-nos para a função de organização significante 

do real desempenhada pelas representações sociais. Como salientam Farr e Marková (1995), os 

processos de atribuição causal centram-se em acontecimentos ocorridos no passado e nesse 

sentido envolvem algum grau de "certeza"; o conceito de risco, pelo contrário, associa-se ao 

futuro, a acontecimentos prováveis, que poderão acontecer ou não.  

 

   Considerando as concepções e avaliações de risco como um elemento constituinte 

das representações sociais, é então na sua associação ao futuro que entrevemos uma outra 

possibilidade de analisar as representações sociais como projectos de acção que dão sentido ao 

contexto, fornecem critérios de avaliação e selecção dos comportamentos, e organizam e 

orientam as acções tidas como adequadas à situação. Salientamos neste sentido que a percepção 

de risco tem sido frequentemente incluída como variável psicossocial por exemplo nos modelos 
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sobre crenças e comportamentos de saúde (por exemplo Becker, 1974; Leventhal et al, 1980) 

sendo considerada por alguns autores como um importante componente dos processos de coping 

e de adaptação (Leventhal et al, 1980). Como referem Farr e Marková (1995) as campanhas de 

educação para a saúde mobilizam igualmente o pressuposto de que a percepção do risco de 

determinada doença é um elemento essencial para a mudança dos comportamentos relacionados 

com a saúde.  

 

  A funcionalidade das representações sociais pode finalmente ser entendida na 

óptica da construção e diferenciação dos grupos e identidades sociais, entendimento este 

anteriormente revelado a propósito das caracterizações do processo de ancoragem e da dinâmica 

de relacionamento entre as representações sociais e as relações sociais.  

 

  Neste sentido, e como tivemos oportunidade de evidenciar, a construção e 

diferenciação dos grupos e identidades sociais remete necessariamente para o quadro das 

representações sociais no qual assenta e, da mesma forma, a formação, transformação e 

pluralidade das representações sociais clarificam-se por referência à sua inserção em diferentes 

grupos e redes de relações intergrupais.     

 

  Importa agora elucidar quais os processos básicos subjacentes à construção de 

uma identidade social positiva ou negativa e mostrar o papel que as representações sociais 

desempenham neste contexto.  

   

  Se nos situarmos estritamente na perspectiva da teoria da identidade social (Tajfel, 

1972; Tajfel, Flament, Billig, & Bundy,  1971) a construção da identidade social assenta nos 

processos de categorização e comparação social que definem as pertenças dos indivíduos a 

determinados grupos ou categorias sociais bem como o valor e significado dessas pertenças. Assim, 

considera-se que a identidade social é positiva quando, no quadro do processo de comparação 

social, os indivíduos valorizam a sua pertença ao grupo e que a identidade social é negativa se a 

comparação social for desfavorável ao próprio grupo. Neste último caso a teoria  prevê que para 

recuperarem uma auto-imagem positiva os indivíduos utilizem estratégias de mobilidade social, de 

abandono do grupo  desvalorizado e integração noutro de maior prestigio, mas igualmente 
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estratégias de  mudança social que envolvem alterações na percepção dos grupos e nos remetem 

para o quadro da teoria das representações sociais.  

 

  Mas, de uma forma mais abrangente, as tentativas de articulação da teoria da 

identidade social e da teoria das representações sociais (por exemplo Breakwell, 1993; no prelo; 

Vala, 1993a, 1993b, 2000) sublinham que os grupos e identidades sociais não decorrem de 

posições objectivas na estrutura social, e se constituem de acordo com processos 

representacionais, cognitivos e simbólicos, de tal forma que a saliência de determinada dimensão 

da identidade social decorre da saliência das normas e representações sociais partilhadas nesse 

grupo ou categoria social no quadro das relações de interdependência entre grupos (Vala, 

1993b). 

  

  De acordo com Breakwell (no prelo) os processo identitários são guiados por 

quatro princípios que definem as identidades como desejáveis: continuidade, distintividade, auto-

estima e auto-eficácia. Numa clara articulação entre a teoria da identidade social e a teoria das 

representações sociais esta autora considera que são as representações sociais "… que 

estabelecem quais as estratégias de desenvolvimento e de protecção da identidade que os 

indivíduos podem usar quando enfrentam uma ameaça." (Breakwell, no prelo, p. 22). 

 

                        Particularmente ilustrativas deste ponto de vista são as investigações realizadas pela 

autora (Breakwell, no prelo) sobre a representação social dos assistentes sociais que são atacados 

pelos seus clientes. Esta representação inclui uma imagem-perfil destes trabalhadores do serviço 

social como sendo mulheres, inexperientes, autoritárias, pouco competentes, a trabalharem em 

contextos profissionais tidos como perigosos; inclui igualmente como explicação para a violência 

exercida sobre o assistente social o facto deste não usar competências fundamentais na sua 

interação com o cliente.  Apesar das evidências que demonstram que esta representação não 

coincide com a realidade e das tentativas feitas ao nível da formação profissional para a 

desmistificar, a verdade é que persiste, e persiste mesmo no discurso dos trabalhadores de serviço 

social que foram vítimas de ataque e cuja experiência não coincide com o que a representação 

define (por exemplo, homens, com longa experiência, etc.).  
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                           Aprofundando a análise, Breakwell (no prelo) refere uma outra ideia fundamental 

nesta representação social, a saber: a ideia de que os assistentes sociais que são assaltados tendem 

a negar a sua própria responsabilidade no ataque. Assim, a representação social inclui elementos 

que determinam quais as estratégias eficazes para lidar com a ameaça à identidade – ser vitima de 

ataque é, de acordo com a representação, uma ameaça à auto-estima e à auto-eficácia – e que 

impedem que o abandono da representação social seja tido como uma estratégia válida. Desta 

forma, a rejeição total da representação social é rara, mas a modificação ou a rejeição de alguns 

dos seus aspectos determinam menores perdas em termos de identidade. Efectivamente, os 

assistentes sociais que melhor lidam com o facto de serem vítimas de um ataque são os que se 

centram nos critérios de continuidade e de distintividade e introduzem algumas nuances na 

representação social vigente - por exemplo em termos de distintividade defendem que, ao 

contrário de outros que foram atacados, não entraram em pânico (Breakwell, no prelo). 

 

  Em suma, os indivíduos e os grupos usam as representações sociais para satisfazer 

objectivos próprios no plano da identidade, afirmando, rejeitando ou modificando subtilmente 

representações sociais que ameacem algum dos critérios fundamentais para uma identidade 

desejável.  

 

 

 

Representações sociais da saúde-doença 

 

 

Saúde e doença como objectos privilegiados para o  

estudo das representações sociais 

 

   Alguns dos estudos pioneiros na área das representações sociais incidem sobre o 

problema da saúde-doença em geral (Herzlich, [1969] 1973) e da doença mental (Jodelet, (1986; 

[1989] 1991) em particular. O próprio estudo de Moscovici ([1961] 1976) sobre as 

representações sociais da psicanálise "... reflecte – pelo menos implicitamente – as mudanças que 
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se operam nas concepções correntes sobre saúde que foram inauguradas pela entrada da teoria de 

Freud no debate público, nos media e no conhecimento quotidiano…" (Flick, 1995, p.). Estes 

três trabalhos, considerados paradigmáticos por alguns autores (Farr, 1995; Flick, 1998), 

intervieram de forma fundamental na definição do campo de estudo das representações sociais e 

encetaram uma tradição de investigação empírica das representações sociais no domínio da saúde 

e da doença a qual tem permitido analisar estes fenómenos numa nova óptica e simultaneamente 

contribuído para aprofundar o estudo das representações sociais.  

 

   A saúde e a doença constituem-se pois como objectos privilegiados para o estudo 

das representações sociais. Reflectindo sobre o interesse do estudo das representações sociais da 

saúde-doença, Herzlich ([1984] 1995; 1986) enuncia quatro ordens de razões fundamentais.   

    

   1. As representações sociais da saúde e da doença satisfazem necessidades de 

interpretação colocadas por estes  fenómenos  

 

    A dimensão saúde-doença remete-nos para os aspectos orgânicos do nosso 

funcionamento individual, mas interfere também claramente na nossa vida social, no equilíbrio 

colectivo e na própria reflexão ontológica (Herzlich, [1984] 1995; 1986). Assim, para além do 

discurso decorrente do modelo médico, que defende uma perspectiva orgânica e individual da 

saúde e da doença, é necessária  "…Uma interpretação colectiva (...) um discurso da sociedade 

inteira para nos dizer qual o sentido a atribuir  à doença, à saúde, ao corpo e para orientar a nossa 

relação com eles…" (Herzlich, 1986, p. 158). As representações sociais da saúde e da doença 

nascem desse esforço de compreensão e integram não só elementos do saber biomédico, mas em 

particular crenças sobre as relações do individuo com a sociedade, algumas das quais 

profundamente enraizadas na história do homem (Herzlich, [1984] 1995; 1986). 

 

   2. As representações sociais da saúde e da doença propõem uma versão 

biopsicossocial da realidade  

 

   A antropologia, a história, a sociologia, dão-nos conta das raízes sociais e 

históricas das representações da saúde e da doença. Dão-nos igualmente conta da ligação desde 
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sempre procurada entre o biológico e o social, designadamente na reflexão sobre a relação do 

homem com a natureza e com a cidade, em que a doença surge claramente associada a um modo 

de vida estranho, não-natural (Herzlich, [1969] 1973; [1984] 1995; 1986). A doença pode, assim, 

ser tida como uma metáfora, ou como "…um significante cujo significado é a relação do 

indivíduo com a ordem social…" (Herzlich, 1986, p. 161). 

 

   Segundo Herzlich, ([1984] 1995, p. 162) as representações sociais da saúde e da 

doença estruturam-se de acordo com "… dois conjuntos de opostos: a antítese saúde-doença 

duplica e objectiva a antítese indivíduo sociedade…".  

 

   3. As representações sociais da saúde e da doença têm um papel activo na 

dinâmica colectiva   

 

    Herzlich ([1984] 1995; 1986) chama a atenção para a importância crescente, 

desde o início dos anos setenta, da saúde-doença como objectos metafóricos da relação do 

individuo com a sociedade. De facto, ao longo desse período, os deveres de saúde e de cura 

assumiram-se como fundamentais na nossa sociedade. A saúde e a acção para a saúde, em que a 

intervenção médica desempenha um papel preponderante, fazem parte de um discurso colectivo 

visível em quase todos os domínios da sociedade. "…  [a saúde e a doença] tornaram-se um 

centro de debates e de movimentos colectivos…" (Herzlich, [1984] 1995, p. 165). 

 

   As representações sociais da saúde-doença integram naturalmente a medicina, a 

qual se constitui como uma metáfora do social e da nossa relação com ele em que se cristalizam 

algumas das nossas perplexidades sobre a evolução social, designadamente sobre o lugar a 

ocupar pela ciência na sociedade ou na natureza em geral (Herzlich, [1984] 1995; 1986).  

 

    Ameaçadas pelo discurso médico, as representações sociais da saúde-doença 

impõem-se como "discurso colectivo legítimo" que se consubstancia numa diversidade de 

práticas (o aparecimento de uma disciplina como a bioética, o interesse acrescido pelas 

medicinas naturais, a constituição de grupos de auto-ajuda, associações de doentes, etc.) e que 

exprime uma recusa da relação de total dependência face à medicina e a defesa de uma visão 
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segundo a qual as armas naturais do individuo (a sua resistência, a vontade de cura, a saúde) são 

essenciais contra as agressões sociais, nomeadamente contra a intervenção médica (Herzlich, 

[1984] 1995; 1986). 

 

"…À lógica médica opõe-se uma lógica social fundada na aliança entre o saber 

técnico e a representação comum que não vê a doença apenas como estado 

orgânico, mas também como forma de vida que inclui o trabalho, o lazer e as 

relações com os outros…" (Herzlich, 1986, p. 169).   

 

   4. As representações sociais da saúde e da doença constituem-se como ponto 

de encontro privilegiado entre a ciência e o senso comum 

  

   O estudo das representações sociais é por tradição entendido como uma forma de 

análise da penetração do conhecimento científico no pensamento comum e da sua influência na 

construção da realidade (Moscovici, [1961] 1976). Assim, sendo a doença do domínio da 

medicina e constituindo esta um saber científico particularmente aceite e reconhecido na nossa 

sociedade, Herzlich (1986) defende que as representações sociais da saúde e da doença são um 

campo de estudo privilegiado para estudar as relações entre o conhecimento científico e o senso 

comum.   

 

"…Estudo que deve situar-se em dois planos: o da relação entre as representações 

sociais da doença e a doença concebida como corpo de conhecimento; e o da 

relação dos indivíduos ou grupos sociais detentores de representações profanas 

com a medicina concebida como organização social de uma "profissão", como 

conjunto de peritos capazes não só de enunciar uma verdade sobre o corpo e suas 

doenças, mas também autorizados a intervir activamente sobre ele…" (Herzlich, 

1986, pp. 161 e 162).  

 

   Neste sentido, e como vimos no ponto anterior Herzlich ([1984] 1995; 1986) 

salienta que as representações sociais da saúde-doença não se subordinam de forma linear ao 
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saber médico, muito embora integrem elementos do seu discurso e das suas práticas, 

estabelecendo-se sim uma relação complexa e dinâmica entre as duas formas de conhecimento. 

 

 

  Estudos de Herzlich sobre a representação social  

    da saúde e da doença   

 

   O que significa para nós a saúde e a doença, estar doente ou de boa saúde? são as 

interrogações de que parte Herzlich ([1969] 1973, p. 13) no estudo que realizou em França sobre 

a representação social da saúde e da doença. Na estruturação que fazemos das imagens da saúde 

e da doença intervêm, segundo a autora, elementos provenientes da nossa experiência pessoal e 

das informações que circulam na sociedade e que são modeladas pelos seus valores. Estudar a 

representação social da saúde e da doença, é então "… observar como esse conjunto de valores, 

de normas sociais e de modelos culturais é pensado e vivido por indivíduos da nossa sociedade, 

estudar como se elabora, se estrutura logicamente e psicologicamente a imagem desses objectos 

sociais que são a saúde e a doença…" (Herzlich, [1969] 1973, pp. 13 e 14).  

 

   Adoptando uma perspectiva psicossocial, Herzlich ([1969] 1973) contextualiza a 

sua abordagem numa análise da história das ideias médicas e das abordagens antropológica e 

sociológica sobre a saúde e a doença. Das análises antropológicas às teorias médicas, da reflexão 

literária à do homem comum, Herzlich ([1969] 1973) salienta que as concepções e tentativas de 

explicação da doença se articulam em torno de duas posições fundamentais: a doença pode ser 

exógena, isto é, causada pela intrusão no organismo do indivíduo de elementos nocivos 

exteriores, e pode ser igualmente endógena, ou seja determinada por factores internos, de tipo 

disposicional ou hereditário, logo proveniente do próprio individuo.  

 

   A recusa de uma concepção puramente organicista da doença e as tentativas de 

articulação dos factores sociais e psicológicos ou psicossociais na sua compreensão estão 

patentes, segundo Herzlich ([1969] 1973), na medicina psicossomática, na análise antropológica 

da relatividade cultural e em diversas abordagens da sociologia médica, por exemplo nos estudos 
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epidemológicas, nos estudos sociológicos das profissões médicas, ou nas investigações sobre os 

comportamentos de resposta à doença, com destaque para a análise  parsoniana dos papeis do 

doente e do médico na sociedade.  Estes estudos centram-se contudo em questões como o 

estatuto e o papel do doente na nossa sociedade, as variáveis que determinam o seu 

comportamento ou as suas relações com a instituição médica, ficando por analisar a dimensão 

social da saúde-doença (Herzlich, [1969] 1973; [1984] 1995). 

 

   Neste sentido e tratando-se de um trabalho pioneiro e consonante com a 

abordagem original de Moscovici ([1961] 1976),  Herzlich ([1969] 1973) optou pela realização 

de um estudo exploratório, puramente qualitativo (baseado na realização de um conjunto de 

entrevistas semidirectivas individuais a 80 sujeitos e respectiva análise de conteúdo) orientado 

para as questões fundamentais da definição dos estados de saúde e de doença, da 

conceptualização da génese da saúde e da doença e das condutas do individuo são e do doente 

face à saúde e à doença. 

 

   De acordo com a análise efectuada por Herzlich ([1969] 1973) a 

conceptualização da saúde e da doença baseia-se muito mais na sua dimensão psicossocial,  

relativa às consequências que acarretam para a pessoa e para a sua vida, do que propriamente 

numa definição da saúde e da doença em função das suas características orgânicas (Herzlich, 

[1969] 1973). Efectivamente, embora do ponto de vista do seu conteúdo as experiências da saúde 

e da doença incluam vivências e sintomas orgânicos é pela sua transcrição no plano das 

experiências e dos comportamento dos indivíduos que se formam as realidades da saúde e da 

doença (Herzlich, [1969] 1973).   

 

  Por outro lado, "…não é enquanto estados – frequentemente confusos e mal 

delimitados – que saúde e doença se distinguem e se definem verdadeiramente, mas na sua 

génese: opõe-se um "objecto" doença a uma propriedade individual, a saúde; e no plano das 

condutas: opõe-se a conduta do são (bien-portant) à conduta do doente…" (Herzlich, [1969] 

1973, p. 122). Desta forma, na análise da representação social da saúde e da doença Herzlich 

([1969] 1973) privilegia o estudo dos seus elementos cognitivos, relativos à génese e construção 
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das noções  de saúde e de doença a partir da conceptualização da experiência, e dinâmicos, 

decorrentes da avaliação da experiência e orientadores dos comportamentos.   

 

  É o que vamos poder constatar na caracterização que se segue da representação 

social da saúde e da doença estudada por Herzlich ([1969] 1973), a qual estruturamos de acordo 

com  os critérios de construção, partilha e funcionalidade sociais anteriormente adoptados na 

definição geral das representações sociais.   

 

  Uma nota, no entanto, para referir que ao analisar as relações entre a saúde e a 

doença Herzlich ([1969] 1973) refere ainda a noção de estado intermédio, sendo este 

caracterizado por sintomas frequentes ou permanentes de mal-estar, tensão e fadiga nervosa, 

intelectual ou moral, e situado numa zona de fronteira entre a saúde e a doença "…ainda não é de 

doença, mas já não é de saúde…" (Herzlich, [1969] 1973, p. 35). 

 

    Construção da representação social da saúde e da doença 

 

  A construção social é como vimos anteriormente um critério fundamental na 

definição das representações sociais e que nos remete essencialmente para a clarificação dos 

processos  de objectivação e ancoragem. Comecemos pelo processo de objectivação tentando dar 

conta dos mecanismos de construção selectiva, esquematização estruturante e naturalização 

analisados por Herzlich ([1969] 1973) no estudo da representação social da saúde e da doença. 

 

  No complexo universo em que se inserem, as ideias sobre a génese e construção 

da saúde e da doença identificadas por Herzlich ([1969] 1973) estruturam-se em torno de quatro 

termos essenciais  e das suas inter-relações: saúde, doença, indivíduo e sociedade (construção 

selectiva). A doença é provocada por factores externos relativos a um modo de vida patogénico, 

imposto pela sociedade,  enquanto que a saúde provem do indivíduo, das suas capacidades de 

resistência e de adaptação; a sociedade, através do seu modo de vida, assume-se assim como 

nociva porque portadora da doença e exigindo igualmente a saúde ao individuo. "…Para o 

individuo, a saúde é simultaneamente o potencial de resistência e a solução do conflito…" 

(Herzlich, [1969] 1973, p. 48).  
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   Desta forma, e segundo Herzlich ([1969] 1973) a representação social da saúde e 

da doença organiza-se num padrão de relações estruturadas  que se exprime por uma dupla 

oposição: a da saúde / doença  que tem na sua origem e reproduz a do individuo / sociedade 

(esquematização estruturante). Mais do que o conteúdo de cada noção são as oposições que 

funcionam como quadro de classificação que permite aos indivíduos definir e diferenciar a saúde 

e a doença, diríamos, na perspectiva de Doise (1986, 1993), como princípios organizadores de 

tomadas de posição.  

 

   Assim, a saúde surge associada ao mundo interno do indivíduo e dos seus meios 

de resistência e traduz uma relação harmoniosa entre o indivíduo e a natureza. A saúde pertence 

ao indivíduo, é um dado, e como tal não precisa de ser explicada, simplesmente existe. A doença, 

pelo contrário, é algo que acontece, que tem causas e que precisa de ser explicada. Associa-se ao 

meio externo ou mais exactamente à sociedade e a um modo de vida patogénico. Modo de vida 

a-normal e artificial que se impõe ao indivíduo e o oprime, impedindo-o de viver uma vida 

saudável consonante com a sua natureza e a sua vontade e, desta forma, o põe em conflito, em 

desequilíbrio. É justamente pelo seu carácter agressivo e constrangedor que o modo de vida, 

geralmente urbano, se revela nocivo para o indivíduo. Neste contexto, a compreensão da doença 

materializa-se na noção de intoxicação provocada pelo modo de vida patogénico, a qual se torna 

expressão concreta e real da doença (naturalização) (Herzlich, [1969] 1973).  

 

   A caracterização desta área comum de conhecimentos e dos processos  de 

construção selectiva, esquematização estruturante e naturalização que presidem à sua formação 

dão-nos conta da objectivação da representação social da saúde e da doença analisada por 

Herzlich ([1969] 1973).     

 

   Paralelamente a autora constatou que a representação social da saúde e da doença 

se ancora fundamentalemte na noção de actividade e inactividade. Efectivamente, para a 

maioria das pessoas entrevistadas por Herzlich ([1969] 1973) este é o verdadeiro critério de 

saúde e de doença, é ele que nos permite definir e diferenciar a saúde da doença: a saúde 

exprime-se pela actividade do indivíduo, isto é, pelo seu domínio do meio e das relações com os 

outros; a doença, por seu lado, traduz-se em inactividade, no sentido da interrupção da actividade 
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profissional ou familiar e respectivas implicações psicossociais - é a inactividade que condiciona 

e adultera as relações do doente com os que o rodeiam e é a inactividade, mais do que a dôr, que 

dá origem às modificações psicológicas verificadas na pessoa doente, a nível do seu carácter e do 

seu humor (Herzlich, [1969] 1973).   

 

  Embora menos preponderantes, os comportamentos de higiene e de recurso ao 

médico ou orientados para o tratamento constituem-se também como critérios de saúde e de 

doença (Herzlich, [1969] 1973).  

 

  O médico, o seu diagnóstico e os tratamentos prescritos funcionam, 

efectivamente, como uma forma de organização de significados que dá sentido aos sintomas 

orgânicos, pouco claros e ambíguos, e permite destrinçar o que é doença do que não o é. Como 

refere Herzlich ([1969] 1973, p. 110) é ao médico que frequentemente se atribui o papel de dar 

sentido aos sintomas e "definir" a doença. 

 

   Os comportamentos de higiene - sobretudo a nível da alimentação, do repouso e 

descontracção -  surgem por seu lado como elemento mediador a dois níveis: da luta pela saúde 

contra a doença e de compromisso entre o individuo e o seu modo de vida. Estes 

comportamentos sendo solicitados pelo modo de vida / sociedade constituem também uma forma 

de resposta que retira o indivíduo do seu papel passivo e que (des)constrói a doença como uma 

fatalidade, pois graças aos comportamentos de higiene do indivíduo a doença pode ser evitada 

(Herzlich, [1969] 1973).  

 

   Assim, no plano dos comportamentos, as imagens de conflito entre o indivíduo e 

a sociedade deixam entrever algumas formas de regulação e traduzem concepções de 

ajustamento "…A relação do indivíduo com a sociedade deixa de ser pura exterioridade: se ele é 

excluído pela doença, nela participa pela saúde… Paralelamente, saúde e doença perdem o seu 

carácter de realidades (…) heterogéneas, tornando-se dois pólos da experiência individual; saúde 

e doença opõem-se mas definem-se relativamente ao mesmo critério: a actividade…" (Herzlich, 

[1969] 1973, p. 123).   
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  Mas voltemos ao binómio actividade / inactividade que, como vimos, constitui o 

critério fundamental de saúde e da doença. A actividade e a inactividade permitem-nos definir e 

diferenciar saúde e doença. Permitem-nos também, como sublinha Herzlich (1969), definir saúde 

e doença como comportamentos e não mais como estados. Permitem-nos igualmente definir os 

indivíduos sãos, activos e os doentes, inactivos. "…O mundo da saúde é social: mundo do 

indivíduo activo e integrado no seu grupo. No mundo da doença, o indivíduo não se define pelo 

que faz mas pela inactividade própria do doente. As leis habituais da sociedade não vigoram, o 

indivíduo é libertado das exigências que ela [sociedade] lhe impunha, e arrisca-se também a dela 

ser excluído…" (Herzlich, [1969] 1973, pp. 117 e 118). 

 

  Por último, e como sublinha Herzlich ([1969] 1973), as interpretações feitas em 

torno das noções de actividade e inactividade, das condutas activas do individuo são e da 

inactividade do doente, determinam visões diversificadas da relação do individuo com a 

sociedade e estruturam concepções distintas da saúde – saúde no vácuo; reserva de saúde; e 

equilíbrio – e da doença – doença destruidora; doença libertadora; e doença como ofício. Note-se 

que à excepção da concepção de saúde no vácuo, definida como ausência de doença, a saúde e a 

doença são concebidas de formas relativamente independentes uma da outra, através de 

conteúdos e referências a realidades diferentes. 

 

   É justamente nas concepções ou modelos de doença identificadas por Herzlich 

([1969] 1973) que nos vamos centrar nos próximos pontos desta secção, uma  vez que se nos 

afiguram particularmente úteis para o enquadramento do estudo das representações sociais do 

burnout.  

 

   Partilha / diferenciação da representação social da doença 

 

  A partilha é, como tivemos oportunidade de ver anteriormente, um dos critérios 

que confere às representações uma dimensão social. Efectivamente, ao falarmos de 

representações sociais da saúde e da doença o que está em causa não são as representações 

próprias de um indivíduo mas sim representações comuns a diferentes indivíduos.  
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  A partilha social, se é uma questão conceptual importante, remete-nos também 

claramente para o problema das metodologias utilizadas no estudo das representações sociais. 

Ora uma das principais falhas apontadas ao trabalho de Herzlich ([1969] 1973) é justamente o 

facto de ter baseado a sua análise exclusivamente em entrevistas individuais. Como refere Farr 

(1995, p. 6) "…Esta falha deixou-a vulnerável à crítica de que não demonstrou a natureza 

colectiva das representações da saúde e da doença que tão vivamente descreveu…" 

 

  No entanto, os seus trabalhos posteriores em colaboração com Pierret (Herzlich & 

Pierret, 1984, 1987, citados por Farr, 1995), em que Herzlich teve oportunidade de adoptar uma 

abordagem histórica e social mais alargada, vieram mostrar que é mais adequado falar de 

representações sociais da doença, plurais, diversificadas, do que de representações colectivas na 

terminologia de Durkheim, ou homogéneas, amplamente partilhadas, hegemónicas na 

perspectiva de Moscovici (1988).  

 

  A questão da partilha social é portanto relativa. O social não é unidimensional a 

nível das representações, como refere Jodelet (1989), e as representações sociais da doença 

identificadas por Herzlich ([1969] 1973) parecem assumir-se como representações emancipadas, 

de acordo com a classificação de Moscovici (1988): resultam da troca de pontos de vista sobre a 

saúde / a doença, o indivíduo / a sociedade, num quadro de alguma proximidade entre grupos – 

por exemplo entre "leigos" e "médicos" – e apresentam um certo grau de distintividade.  

 

  Efectivamente e como vimos a propósito da ancoragem da representação social da 

saúde e da doença, a inactividade do indivíduo doente é interpretada de diversas formas 

determinando modelos de comportamento e de personalidade distintos Como nos refere 

Herzlich ([1969] 1973, p. 140), "… o sentido que a inactividade tem para o individuo diferencia 

três modos de organização da representação, três concepções da doença – nas quais se inserem 

modelos de comportamento face à doença, ao tratamento, aos doentes – correlativas das 

concepções sobre a relação entre o individuo e a sociedade…" (Herzlich, [1969] 1973, p. 140): 

doença destruidora, doença libertadora e doença ofício.   
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     Figura nº 3.1 

Actividade e inactividade, relações indivíduo-sociedade e concepções de doença  
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    A doença destruidora é característica de indivíduos muito activos e envolvidos 

na sociedade, os quais sublinham em particular a inactividade e a "des-socialização" (Herzlich, 

[1969] 1973, p. 141) decorrentes da doença. Este tipo de doente interpreta a inactividade e a 

perda de papéis que se lhe associa como alienação, como uma violência que lhe é imposta e que 

altera as suas relações com os outros no sentido da exclusão, da solidão e da dependência 

(Herzlich, [1969] 1973).  

 

   Os comportamentos deste indivíduo face à doença oscilam entre a recusa do 

comportamento de doente, como forma de negação, por exemplo permanecendo activo ou 

rejeitando os cuidados de saúde, e a passividade absoluta: "… se a doença se instala e dura, o 

último passo está dado. O doente é vencido pela "verdadeira" doença, aquela que o torna 

impotente face ao orgânico, e que determina plenamente a sua exclusão e a sua aniquilação…" 

(Herzlich, [1969] 1973, p. 150) 

 

  O doente sente-se aniquilado e sem futuro, como morto, social e psicológico, em 

vida e, desta forma, a doença configura-se como "destruidora". A expressão de sentimentos de 

angústia e de aniquilação face à doença é pois frequente (Herzlich, [1969] 1973). 

 

   Mas para algumas pessoas, a doença – sobretudo benigna, breve e não-dolorosa - 

pode ser libertadora justamente porque  se associa à inactividade e à "des-socialização".  

Inactividade  e "des-socialização" que tais indivíduos interpretam e sentem de forma distinta da 

que vimos a propósito da doença destruidora: como ruptura dos constrangimentos sociais, 

abandono das responsabilidades, quebra da rotina quotidiana, possibilidade de repouso, ganho de 

tempo; como forma de evasão (Herzlich, [1969] 1973).   

 

   Neste contexto, a saúde assume contornos de constrangimento social, exigência 

de participar e viver dentro dos limites impostos pela sociedade. "… A pessoa não encontra na 

vida em sociedade a satisfação das suas necessidades e aspirações. Ela afirma-se como distinta 

do seu papel social; da mesma forma a vida em sociedade não é a "verdadeira vida", que só a 

doença revela…" (Herzlich, [1969] 1973, p. 154).   
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   Assim, é na doença que o sujeito se liberta, se reencontra consigo mesmo, se 

enriquece como pessoa  e se desenvolve como uma "personalidade excepcional" (Herzlich, 

[1969] 1973). Doença que se assume como um objecto de desejo ou uma necessidade para o 

individuo, o qual desempenha assim um papel activo e facilitador da doença.   

 

   "…O doente, longe de estar aniquilado, reencontra possibilidades de vida e de 

liberdade…" (Herzlich, [1969] 1973, p. 152), a nível das actividades intelectuais, das 

oportunidades de recolhimento abertas pela solidão, ou dos privilégios e do poder ganhos junto 

das outras pessoas pelo estatuto de doente. 

 

   A aceitação social da doença aparece aqui como um determinante fundamental 

desta concepção da doença como libertadora. Efectivamente, e segundo Herzlich ([1969] 1973), 

a doença pode ser encarada pelo doente como algo de positivo, como uma pausa num modo de 

vida nocivo que o deixa perceber outras alternativas de vida, se for aceite pelo meio envolvente. 

"…  A sociedade deve possibilitar a evasão do doente para que a doença se torne libertadora…" 

(Herzlich, [1969] 1973, p. 156).   

 

    Finalmente a doença pode ainda ser concebida como um "ofício", como uma 

oportunidade de aprendizagem para o doente, o qual persiste em se orientar para a cura-saúde, 

numa atitude de luta activa.   

 

   A inactividade no plano profissional ou familiar é aqui interpretada de forma 

positiva no sentido em que disponibiliza o doente para outra forma de actividade e assegura que 

tenha "…a energia necessária para a luta contra a doença…" (Herzlich, [1969] 1973, p. 157).  

 

   Desta forma, o doente substitui o papel social activo que tinha enquanto indivíduo 

são  pela luta activa contra a doença, que assim se configura como o seu novo "ofício"  na 

sociedade (Herzlich, [1969] 1973).  

 

   Esta  concepção da doença como "ofício" assenta na imagem de um doente que 

aceita a sua doença, que se "instala na doença", se adapta a ela, e participa na sua cura eventual 



BURNOUT PROFISSIONAL EM PROFESSORES PORTUGUESES 

 152 

(Herzlich, [1969] 1973). Esta orientação para a cura, através de um conjunto de esforços de 

adaptação – por exemplo, de recurso e colaboração com o médico a nível do diagnóstico, do 

tratamento ou da prevenção -  resulta numa "…conservação dos valores sociais da saúde no 

quadro da doença: actividade, energia, vontade, definem o doente e a doença, como definem o 

individuo são e a saúde…" (Herzlich, [1969] 1973, p.  164).  

 

   É então através do seu comportamento de luta activa e persistente, orientada para 

a cura-saúde, que o doente afirma a sua identidade e a sua integração na sociedade e que a 

doença "ofício" se configura como uma forma outra de socialização (Herzlich, [1969] 1973).   

 

  Gostaríamos ainda de referir que embora a maioria das pessoas tenha revelado 

uma forma de compreensão em que as várias concepções se misturavam, Herzlich ([1969] 1973) 

explorou a relação dos três modelos de doença com a "experiência efectiva" da doença por parte 

dos sujeitos entrevistados tendo verificado que: a concepção de doença como oficio surge mais 

frequentemente em indivíduos "doentes", isto é, que se afirmavam doentes no momento da 

entrevista ou referiam já ter tido uma doença grave no passado, enquanto que a imagem da 

doença como destruidora surge menos frequentemente associada a uma experiência efectiva da 

doença; finalmente a doença libertadora surge sobretudo em indivíduos sãos, que consideravam 

não estar doentes no momento da entrevista nem terem tido qualquer doença grave no passado 

(Herzlich, [1969] 1973).   

 

  Funcionalidade da representação social da doença 

 

  A caracterização dos três modelos de doença deixou-nos entrever a questão da 

multifuncionalidade da representação social da doença, designadamente na perspectiva da 

organização significante do real e da organização e orientação dos comportamentos e 

comunicações. Herzlich ([1969] 1973) aborda no entanto mais explicitamente esta questão ao 

considerar que, do ponto de vista do indivíduo, estas três concepções de doença se assumem 

como três estratégias comportamentais coerentes relativamente aos seus objectivos de 

preservação e afirmação da identidade pessoal na relação com a sociedade. 
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   Assim, sendo a concepção de doença destruidora própria de pessoas que se 

"…definem, exprimem e realizam na participação social…" (Herzlich, [1969] 1973, p. 166),  

"não estar doente" (Herzlich, [1969] 1973, p. 168) constitui certamente um objectivo 

fundamental do ponto de vista da preservação da sua identidade e os seus comportamentos de 

negação ou recusa da doença ganham sentido.   

 

   Por seu lado, sendo a concepção de doença libertadora característica de 

indivíduos que se demarcam do seu papel social e se realizam para além das fronteiras definidas 

pelas obrigações sociais, "estar doente" (Herzlich, [1969] 1973, p. 168), sinónimo de evasão 

social, configura-se como um objectivo significativo para a afirmação da sua identidade.  

 

   Finalmente, "ser um bom doente" (Herzlich, [1969] 1973, p. 168) surge como um 

objectivo orientador de comportamentos de luta persistente no sentido da cura em indivíduos que 

adoptam uma concepção da doença como "ofício". A luta do doente assegura-lhe a sua 

integração na sociedade, permitindo ao  individuo conservar a sua identidade "…ele permanece 

"o mesmo" na saúde e na doença…" (Herzlich, [1969] 1973, p. 169)  

 

   Assim, do ponto de vista da experiência dos indivíduos as questões da 

preservação, afirmação ou manutenção da identidade e dos comportamentos com ela consonantes 

surgem como centrais  na construção das diferentes concepções de doença - identidade social 

definida pela participação social e orientadora de comportamentos de recusa / negação da doença 

ou de comportamentos de luta pela cura; ou concepção de si próprio que se exprime pela não-

conformidade ao papel social e que determina comportamentos de evasão pela doença (Herzlich, 

[1969] 1973).   
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  Estudos  sobre  a  representação  social  da doença  

  mental  

 

   Embora se refira às representações sociais da saúde e da doença em geral, o 

trabalho de Herzlich ([1969] 1973) debruça-se mais especificamente sobre o domínio da saúde e 

da doença física (Itza, Pinilla & Paez, 1987), enquanto que outros autores, designadamente 

Jodelet (1986; [1989] 1991), DeRosa (1987), Morant (1995) Itza e colaboradores (1987) 

abordam em particular as representações sociais da doença mental, nas suas diferentes 

expressões - loucura, doença de "nervos", psicose, neurose. Importa pois clarificar os aspectos 

comuns e diferenciadores das representações sociais da saúde-doença nos domínios físico e 

mental, bem como definir os contornos específicos das diversas expressões da doença mental. 

 

   Genericamente, a doença mental é definida pelo homem comum em termos 

negativos, associados às ideias de anormalidade, perigo, diferença, desvio social (Morant, 1995). 

A doença mental é tida como uma ameaça e os doentes mentais são encarados com medo e 

suspeição, suscitando nos demais indivíduos (e grupos) atitudes e práticas de rejeição e de 

exclusão (Jodelet, [1989] 1991).   

 

  Segundo Jodelet, (1986) estudar as representações sociais da doença mental e dos 

doentes mentais constitui uma oportunidade significativa para compreender "…o 

desenvolvimento de um saber espontâneo e a manutenção de um saber tradicional (...); a 

alteridade do doente mental (...); a carga afectiva e imaginária da loucura..." (Jodelet, 1986, p. 

173).   

 

   No seu estudo sobre as representações sociais da doença mental numa “colónia 

familiar” francesa (sistema de colocação de doentes mentais em famílias de acolhimento numa 

comunidade rural, sob controlo de um hospital psiquiátrico), Jodelet ([1989] 1991) verificou que 

apesar de os sujeitos (membros da comunidade rural, designadamente das famílias de 

acolhimento) terem contacto com conceitos modernos e de especialistas na área da saúde mental 

(nomeadamente o pessoal médico e de enfermagem do hospital psiquiátrico responsável pela 
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“colónia familiar”) sobre a doença mental, praticamente não usavam esses conceitos e baseavam-

se sim em sistemas de crenças arcaicos segundo os quais a doença mental se pode contagiar 

através dos fluidos corporais e do contacto visual com o doente mental.   

 

   Segundo Jodelet ([1989] 1991), os sentimentos de medo e de fragilidade gerados 

pela ameaça latente de contágio levam à construção de uma imagem dos doentes mentais como 

diferentes, como "os outros", e à adopção de práticas de exclusão. Em causa está assumir uma 

distância física e social que diminua os "riscos de contágio" e simultaneamente preserve uma 

identidade social distinta (Jodelet, [1989] 1991).  

 

   No mesmo sentido vão os resultados obtidos por DeRosa (1987) numa 

investigação em que verificou que as representações sociais da doença mental se associavam a 

imagens de estranheza, à ideia de desvio, de perigo. A loucura é objectivada em imagens de 

pessoas "mágicas-fantásticas", monstruosas e socialmente desviantes. A ancoragem da loucura é, 

assim, claramente feita em sistemas de crenças arcaicos.      

 

  Morant (1995) numa investigação sobre as representações sociais da doença 

mental realizada com profissionais de saúde mental constatou que o sentimento de medo e 

ameaça encontrado junto da população comum não é geralmente expresso pelos profissionais. 

Verificou, no entanto, que estes também criam distâncias e fronteiras na sua prática (ex: casas de 

banho separadas) as quais sugerem algum grau de receio e ameaça.    

 

  A autora encontrou duas formas de ancoragem diferentes: uma ancoragem da 

doença mental na teoria e prática médica, uma compreensão médica e psiquiátrica da doença 

mental, em que o DSM-IV surgia como elemento de ajuda na compreensão e comunicação 

profissionais; uma outra forma de ancoragem, construída a partir da questionação e renegociação 

da visão médica, em que a doença mental era encarada como inabilidade para "lidar com" e 

funcionar perante certos aspectos da realidade  e em que  o impacto dos sintomas na 

possibilidade de a pessoa viver uma vida satisfatória surgia como elemento central (Morant, 

1995).  
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   Segundo Morant (1995) a classificação dos doentes mentais como "os outros" 

(other) diferentes, ou como "nós" (same), semelhantes, é feita pelos profissionais para diferenciar 

os indivíduos que experimentam o mundo de forma diferente (diagnosticados com psicose) 

daqueles (com neuroses) cujas vivências e sentimentos suscitam empatia e reconhecimento do 

potencial doente mental que existe em todos nós (Morant, 1995). 

 

   Por último, destacamos um estudo realizado por Itza e colaboradores (1987) em 

que compararam as representações sociais (construídas por pacientes e seus familiares) da 

doença mental ou de nervos, da loucura e da doença física, do ponto de vista das causas, 

manifestações e comportamentos desenvolvidos face a esses fenómenos. No essencial, 

encontraram representações sociais bastante próximas: (1) inspiram-se no discurso médico; (2) 

recorrem essencialmente a uma interpretação em termos de causalidade externa - a doença 

associa-se ao efeito patogénico, do meio exterior sobre o sujeito; (3) utilizam a acção como 

critério de definição fundamental (a dimensão subjectiva-psicológica é secundária) - a doença 

tem manifestações concretas em termos de comportamentos socialmente desviantes e impede a 

actividade normal dos sujeitos; (4) referem-se à exclusão e marginalização social como sendo os 

comportamentos mais frequentes face à doença;  (5) a sua objectivação é feita, em termos de 

esquema figurativo, na dicotomia "interno-saúde / externo-doença"; (6)  a sua ancoragem é feita 

na noção de "actividade / inactividade"; (7) a sua funcionalidade prende-se com a 

desculpabilização do doente e família e com a defesa da sua identidade grupal já que a doença, é 

definida como inactividade involuntária, causada do exterior; prende-se ainda com a organização 

e orientação dos comportamentos e comunicações face à doença na medida em que define o 

papel do doente como passivo e impotente face ao seu problema (Itza et al, 1987).   

 

  Apesar destes contornos comuns são também de referir alguns aspectos que 

distinguem as representações sociais da doença física, da doença mental e da loucura. 

Comecemos pelas duas últimas.   

 

   Efectivamente, de acordo com diversos autores (Itza et al, 1987; Jodelet, [1989] 

1991) é importante distinguir as representações sociais da doença mental ou de nervos e da 

loucura.  A doença mental é definida principalmente por manifestações externas de mal-estar e o 
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doente mental surge como "inquieto, alterado, nervoso" (Itza, et al 1987, p. 329). O discurso 

médico naturaliza-se numa visão dos nervos como “entidade quase-tangível e autónoma” (Itza, 

1987, p. 334) e as metáforas sobre a doença mental como  doença dos nervos são diversas.    

 

  O louco, por seu lado, é sobretudo aquele que faz coisas  anormais e estranhas, 

que tem um "…comportamento descontrolado, que é incapaz de pensar a realidade…" (Itza, et al 

1987, p. 330).  A loucura aproxima-se assim dos critérios de irracionalidade, perda de auto-

controlo e comportamento anormal referidos na literatura anglo-saxónica (Itza, et al 1987).  

 

   Do ponto de vista das explicações causais, embora em ambos os casos 

predominem as causas externas, sociogénicas, a loucura associa-se também a causas físicas, 

designadamente à doença de nervos que não é tratada. Os autores referem-se ainda a uma 

dimensão avaliativa negativa face à loucura, muito relacionada com o sentimento de medo e que 

conduz essencialmente a condutas de marginalização do louco; essa dimensão avaliativa 

negativa não afecta tanto a doença mental, a qual suscita atitudes de compaixão e de ajuda, para 

além das de exclusão que no geral se associam à doença (Itza et al 1987). 

 

   Feita esta distinção entre as representações sociais de doença mental e de loucura, 

podemos traçar uma gradação das representações sociais de doença física para a de doença 

mental e desta para a de loucura. Como vimos, as alterações a nível da acção são o critério 

fundamental de definição da doença, seja ela física, mental, ou loucura, de tal forma que a 

ancoragem das três representações sociais se faz na noção de inactividade a que se associam as 

de desvio e de exclusão. No entanto, no caso da doença física encontramos uma franca 

valorização da dimensão subjectiva-psicológica relativa ao sofrimento do doente, cuja 

integridade pessoal e aceitação social podem não ser questionadas; no extremo oposto 

poderíamos posicionar a loucura, claramente associada às noções de desvio de comportamento, 

de anormalidade e a práticas de rejeição social (Morant, 1995); as representações sociais da 

doença mental situar-se-iam entre as da doença física e as da loucura, na medida em que também 

integram, pelo menos parcialmente, elementos relativos ao mal-estar subjectivo do doente o qual 

não é avaliado tão negativamente, com tanto receio, como o louco, suscitando  atitudes de 

compaixão e de ajuda a par das de exclusão (Itza, et al 1987). 
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Representações sociais: uma heurística do burnout 

 

 Como vimos no final do capítulo dois, a nossa proposta de estudo do burnout 

parte da definição tridimensional de Maslach e colaboradores  (Maslach  & Jackson, 1986; 

Maslach et al, 1996) e da sua integração no modelo transacional de stress e coping de Lazarus e 

Folkman  (1984). Como então tivemos oportunidade de referir, a abordagem integrativa que 

adoptamos dirige-se igualmente ao contexto social e cultural em que se situam os fenómenos de 

stress, coping e burnout profissional.  

 

    É nesta perspectiva que propomos a teoria das representações sociais como 

modelo heurístico para a compreensão do fenómeno do burnout, proposta esta que afirmamos 

como inovadora à luz das revisões de literatura efectuadas tanto no domínio das representações 

sociais como no domínio do burnout, e que pretendemos seguidamente defender em torno de três 

grandes argumentos: a teoria das representações sociais permite-nos distinguir e articular 

diferentes níveis de explicação do burnout na docência, desde as representações científicas às 

representações sociais e, dessa forma clarificar a natureza e limites deste fenómeno e 

compreender toda a sua complexidade e riqueza; permite-nos dar conta da dimensão social do 

burnout na docência mas ao fazê-lo situa simultaneamente o estudo deste fenómeno num nível de 

análise psicológico consonante com a perspectiva transacional sobre os processos de stress, 

coping e burnout; e finalmente constitui um quadro de referência teórico integrador, capaz de 

enquadrar o estudo do burnout dos professores e de orientar as necessárias investigações 

dedutivas. 

 

   Da  explicação científica  ao  senso  comum  e  reciprocamente:  contributo da  

  teoria das representações sociais para uma conceptualização do burnout  

 

   Sendo amplamente utilizado e estudado, a outra face da popularidade do conceito 

de burnout revela-se nas críticas de "… falta de clareza e de consistência, falta de consenso e 

abrangência excessiva..." (Cox, et al, 1993, p. 179) que surgem quando nos posicionamos num 

nível de explicação mais próximo da análise científica e dos seus critérios de definição e 

avaliação dos fenómenos.  
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   No entanto, parte da confusão quanto à natureza e limites do conceito de burnout 

prende-se justamente com a "mistura de dois níveis de explicação diferentes: o nível do discurso 

comum e o nível da definição e avaliação científica..." (Maslach e Schaufeli, 1993, p. 9): no 

discurso comum o burnout surge como um fenómeno singular, unidimensional, centrado nos 

sintomas e na sua constelação em torno da noção de exaustão, intelectual, emocional ou física; 

quando a nível científico se adopta este mesmo ponto de vista sobre o burnout resulta difícil 

distingui-lo de outros conceitos como os de stress e depressão (Cox, et al, 1993; Hallsten, 1993; 

Maslach, 1993). 

 

  Neste sentido, é nossa convicção que o campo de estudo das representações 

sociais constitui um terreno privilegiado para uma reflexão sobre o burnout na medida em 

que nos permite por um lado distinguir diferentes níveis de análise, desde as explicações 

científicas às representações sociais e, dessa forma, clarificar a natureza e limites do 

burnout; por outro, permite-nos articular esses diferentes níveis de explicação e, assim, 

compreender o fenómeno do burnout em toda a sua complexidade e riqueza. 

 

   Efectivamente e como anteriormente referimos, uma das principais questões 

analisadas no quadro das representações sociais é a do seu estatuto epistemológico, entendidas 

que são como uma forma de conhecimento natural, com contornos próprios, construída pela 

apropriação de diversas modalidades de conhecimento, desde as teorias científicas às 

experiências e comunicações quotidianas. O estudo das representações sociais da saúde-doença 

mostra mais concretamente que na compreensão destes fenómenos se integram elementos do 

saber biomédico e crenças provenientes de uma interpretação colectiva sobre a relação do 

indivíduo com a sociedade (Herzlich, 1986). Alguns estudos sobre as representações sociais que 

os profissionais de saúde mental têm sobre a doença mental mostram ainda que a par da 

compreensão médica do fenómeno surge uma explicação de tipo funcional, mais próxima dos 

modelos psicológicos (Morant, 1995). 

 

   Salientaríamos assim a pertinência, no caso particular das representações sociais 

do burnout, da recomendação feita por Herzlich (1986) relativamente ao estudo das 

representações sociais da saúde e da doença, o qual se deve situar em dois planos: “… o da 
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relação entre a representação social da doença e a doença concebida como corpo de 

conhecimento; e o da relação dos indivíduos ou grupos sociais detentores de representações 

profanas com a medicina concebida como organização social de uma "profissão", como conjunto 

de peritos capazes não só de enunciar uma verdade sobre o corpo e suas doenças mas também 

autorizados a intervir activamente sobre ele" (Herzlich, 1986, pp. 161 e 162).  

 

   A análise das representações sociais do burnout reporta-nos então para o universo 

da explicação científica, o qual deve ser também entendido nas suas interrelações com outros 

níveis de análise, designadamente o do discurso corrente e o do discurso dos profissionais de 

saúde, num processo dialético que prenuncia a complexidade e riqueza do fenómeno – Como 

veremos na segunda parte deste capítulo, este é o nosso ponto de partida para o estudo empírico 

das representações sociais do burnout profissional dos professores. 

 

   Construção, partilha e funcionalidade sociais:  três critérios para o estudo do  

  burnout  

 

   Como vimos no capítulo dois o campo de estudo do burnout é marcado por uma 

linha de tensão entre duas tradições fundamentais, a da psicologia clínica e a da psicologia social 

e das organizações, as quais têm modelado a conceptualização e a intervenção na área do burnout 

em função do maior enfase que dão, respectivamente, aos aspectos individuais ou sociais do 

problema (Cox et al, 1993). Na abordagem clínica destaca-se o estudo das variáveis de 

personalidade dos individuos em burnout. A investigação empírica tem-se no entanto centrado 

preferencialmente nos factores de trabalho estudando variáveis como o stress ou a insatisfação 

profissional. A ampla adopção do conceito de burnout pelo discurso comum e pela comunidade 

científica é justamente explicada pelo facto de permitir denunciar os problemas socio-

profissionais associados ao exercício de determinadas profissões e, desta forma, ser não-

estigmatizante  (Cox et al, 1993).  

 

   De acordo com diversos autores, em vez de se persistir na procura de relações de 

causalidade entre o burnout e as características pessoais daqueles que são as suas vítimas ou 

entre o burnout e os factores sociais, o estudo do burnout beneficiaria de um maior ênfase em 
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variáveis sociocognitivas. É a própria Maslach (1993) quem defende a necessidade de investigar 

o papel das variáveis sociocognitivas tendo em vista uma compreensão do burnout   "… a minha 

análise psico-social do burnout é a de que se trata de uma experiência individual de stress 

inserida num contexto de relações sociais complexas e que envolve as concepções da pessoa 

sobre si própria e sobre os outros…"  (Maslach, 1993, p. 28).  

 

   A este ponto de vista de Maslach (1993) nós acrescentaríamos "e que envolve as 

concepções sobre o burnout",  propondo as representações sociais do burnout como variáveis 

psico-sociais privilegiadas para uma compreensão da dinâmica social e pessoal do 

fenómeno burnout -  "…As representações são fundamentalmente psicológicas (…), bem como 

essencialmente sociais. É precisamente a conexão psico-social em que existem que lhes confere 

poder como ferramentas conceptuais…" (Canter & Monteiro, 1993, p. 227). 

  

  Nesse sentido, retomamos como referência teórica os três critérios de definição 

das representações sociais anteriormente explicitados – construção, partilha e funcionalidade 

sociais – e situamos a análise do burnout no quadro dos estudos efectuados no domínio da saúde 

e da doença e muito em especial dos trabalhos levados a cabo por Herzlich ([1969] 1973, 1986). 

 

  Lembramos, assim, que a representação social da doença se objectiva na noção de 

intoxicação provocada por um modo de vida patogénico e que as alterações a nível da acção são 

o critério fundamental de definição da doença, de tal forma que a ancoragem das representações 

sociais da doença física, mental ou da loucura se faz na noção de inactividade a que se associam 

as de desvio e de exclusão (Herzlich, [1969] 1973; Itza et al, 1987; Morant, 1995). Inactividade 

que é interpretada de formas diversas dando origem a diferentes modelos ou concepções da 

doença – doença destruidora, libertadora ou ofício (Herzlich, [1969] 1973) 

 

  Vimos ainda existir uma "gradação" das representações sociais da doença física 

para a doença mental e desta para a loucura em função de uma dimensão avaliativa, isto é da 

avaliação que é feita do sofrimento psicológico dos doentes, da ameaça oferecida pelos seus 

comportamentos desviantes e do grau de exclusão social que suscitam: a loucura associa-se 

claramente às noções de desvio e de anormalidade e a práticas de rejeição social enquanto que a 
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doença mental ou de nervos, mais próxima da doença física, não é avaliada tão negativamente, 

com tanto receio, e suscita atitudes de empatia (o doente é como ”nós”), compaixão e ajuda a par 

das de exclusão (Itza et al, 1987; Morant, 1995). 

 

  Vimos, por último, que a representação social da saúde e da doença serve 

claramente funções de organização significante do real. De facto, as concepções de saúde e de 

doença e das relações entre ambas dão sentido a uma "realidade" que as transcende, na qual têm 

origem e que reproduzem, relativa às relações individuo – sociedade (Herzlich, ([1969] 1973). 

No entanto é no plano da sua funcionalidade prática, em termos de orientação dos 

comportamentos e de construção e preservação das identidades sociais que as representações 

sociais da doença adquirem a sua expressão mais própria. Com Herzlich ([1969] 1973), 

constatamos efectivamente que os diferentes modelos de doença se assumem como estratégias 

comportamentais coerentes relativamente aos objectivos de preservação e afirmação da 

identidade pessoal na relação com a sociedade. 

 

  As  representações   sociais   como  quadro  teórico  integrador  do  estudo  do  

  burnout   

 

   Embora já tenham sido feitas algumas tentativas de integração do estudo do 

burnout num contexto teórico mais amplo, como é o caso da teoria da comparação social ou da 

teoria do stress ocupacional, na análise efectuada no capítulo dois ficou claro que subsiste a 

necessidade de se realizarem mais estudos dedutivos, derivados da teoria: "...muitos dos estudos 

(...) não têm sido fundados num quadro de referência teórico (...) do qual se derivem e testem 

hipóteses. Em muitos casos nem sequer tem sido feita uma análise racional clara da escolha das 

variáveis..." (Maslach & Schaufeli, 1993, p. 8).    

 

   A nossa perspectiva é então, e por último, a de que as representações sociais  

  constituem um conceito psicológico geral, integrador, capaz de: 

 

  Enquadrar o estudo do burnout - Consonantemente com este ponto de vista, 

verificamos que o conceito de representações sociais tem sido utilizado por investigadores de 
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diversas áreas das ciências humanas e sociais, como um "estímulo heurístico" (Vala, 1993a, pp. 

359) para a compreensão de uma grande variedade de problemas, entre os quais a saúde/doença 

(Herzlich, [1969] 1973) e a doença mental (DeRosa, 1987; Jodelet, 1989),  prendendo-se a 

qualidade heurística do conceito de representações sociais com o pluralismo conceptual e o 

ecletismo metodológico (Breakwell & Canter, 1993) permitidos por este campo de estudo. O 

estudo empírico das representações sociais do burnout na docência, que apresentamos de seguida 

na segunda parte deste capítulo, reveste-se assim de um interesse próprio. 

 

  E de orientar as tão necessárias investigações dedutivas - Ao destacar a 

funcionalidade das representações sociais em termos de construção e defesa das identidades 

sociais e de organização e orientação dos comportamentos, a nossa proposta vai contudo mais 

longe e situa as representações sociais do burnout na docência como variáveis socio-cognitivas 

que intervêm no processo de stress-coping-burnout. Ao fazê-lo, e recordando a tese fundamental 

deste trabalho que definimos no capítulo da introdução, formulamos três hipóteses teóricas sobre 

o papel que as representações sociais do burnout na docência podem desempenhar na relação 

entre o coping e o burnout profissional dos professores: (H1) incluem concepções sobre os 

modos desejáveis de acção face ao problema do burnout profissional; (H2) constituem–se como 

preditores válidos das estratégias / estilos de coping utilizadas pelos docentes face ao stress 

profissional; e (H3) funcionam como variáveis antecedentes que moderam a relação entre essas 

estratégias / estilos de coping e o burnout profissional dos professores (
2
). No segundo estudo 

empírico que apresentamos neste capítulo procuramos verificar a primeira das três hipóteses 

formuladas e operacionalizar as outras duas hipóteses por forma a analisá-las no capítulo quatro.  

                                                           

(
2
) De acordo com o "primado da regulação social" defendido pela teoria das representações sociais não faz sentido 

colocar a hipótese das representações sociais do burnout na docência serem mediadoras da relação coping – burnout, 

uma vez que essa hipótese colocaria as variáveis de coping, habitualmente tidas como factores de personalidade ou 

disposicionais, como antecedentes causais das representações sociais. 
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Estudo empírico das representações sociais do burnout 

profissional dos professores 

 

 

 

Panorâmica geral do estudo 

 

   Tendo explicitado a reflexão conceptual que nos conduziu à adopção da teoria das 

representações como modelo heurístico para a compreensão do fenómeno do burnout, passamos 

a definir os principais objectivos e opções metodológicas orientadoras do estudo empírico 

realizado. Assim definimos os seguintes objectivos gerais: 

   

1. Reconstruir  as   representações  sociais  do   burnout  profissional  na  

docência construídas pelos professores, de acordo com a identificação do seu 

conteúdo e organização interna, com a caracterização dos processos  que intervêm 

na sua formação e, muito em particular, com a compreensão da sua funcionalidade 

prática.  

 

2. Analizar o estatuto epistemológico das representações sociais do burnout 

na docência, enquanto conhecimento do senso comum construido pelos 

professores, na sua dupla referência por um lado ao discurso científico nos 

domínios médico e psicológico e por outro ao discurso dos profissionais de saúde 

mental.  

 

  No momento de tomar decisões em termos metodológicos confrontamo-nos com o 

problema, que se coloca à psicologia em geral, das relações entre a teoria e o método. No campo 

das representações sociais esta questão assume contornos particulares que se enquadram por um 

lado na já caracterizada riqueza do campo teórico, emergente de acordo com Canter e Breakwell 

(1993, p. 332), "…da ambiguidade produtiva das suas formulações teóricas…" e por outro no 

ecletismo metodológico vigente (Breakwell & Canter, 1993). 
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  Segundo Breakwell e Canter (1993), todos os métodos conhecidos nas ciências 

sociais têm sido utilizados no estudo das representações sociais, sendo este ecletismo metodológico 

prova, ainda segundo os mesmos autores, de que as representações sociais têm sido tratadas como 

um fenómeno rico e complexo. Tendencialmente, no entanto, verifica-se um predomínio de estudos 

feitos de acordo com desenhos não-experimentais, assentes do ponto de vista da recolha de dados 

nas técnica de entrevista, de questionário  ou no desenho, e em metodologias de análise qualitativa e 

quantitativa, tendo particular expressão neste último caso os métodos de análise multivariada em 

que se assume "…que os processos psicológicos fundamentais só serão revelados através da 

interacção de muitas variáveis, num sistema razoavelmente complexo…" (Breakwell & Canter, 

1993, p. 3). 

 

  A outra face deste ecletismo metodológico, indiciador do respeito do método pela 

riqueza conceptual das representações sociais, é a inexistência de critérios específicos que 

orientem as opções metodológicas de forma inequívoca. É o próprio Moscovici (1985) quem se 

opõe a tentativas de operacionalização as quais, em sua opinião, poriam em causa a qualidade 

heurística das representações sociais (Moscovici, 1985, citado por Vala, 1993). 

 

  Lembramos, no entanto, uma importante distinção introduzida por Moscovici 

([1961] 1976) e reafirmada por Breakwell (1993; no prelo) ao considerarem dois níveis de 

análise distintos no estudo das representações sociais: o processo de representação social, que 

ocorre na comunicação entre individuos e entre grupos e envolve a ancoragem e a objectivação; 

e a representação social enquanto produto gerado por aquele.   

 

  Neste contexto, uma "regra de ouro", genérica, a ter em consideração ao 

determinar a viabilidade de um método é a sua capacidade para responder às questões 

definidas no quadro teórico que pretende examinar (Breakwell, 1993; Breakwell & Canter, 

1993). Por exemplo as metodologias qualitativas são mais adequadas à descrição do conteúdo das 

representações sociais, enquanto que os métodos quantitativos de análise multivariada serão mais 

indicados para explorar a sua estrutura subjacente. As implicações teóricas do método seleccionado, 

devem assim ser cuidadosamente avaliadas, uma vez que por exemplo diferentes métodos de análise 

multivariada conduzem a concepções distintas sobre a estrutura das representações sociais  – o uso 
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da análise de clusters, por hipótese, implica que as pessoas se situam em representações sociais com 

fronteiras distintas entre si, enquanto que o recurso à análise de multidimensional scaling permite 

descrever representações sociais com características independentes mas que se dispõem ao longo de 

dimensões contínuas (Breakwell & Canter, 1993; Doise et al, 1993).  

 

   No entanto e de acordo com Breakwell e Canter (1993, p. 6) "… a questão central 

não deve ser qual o método a utilizar, mas como integrar resultados obtidos com diferentes 

métodos…", dadas as possibilidades abertas por uma abordagem multi-método em que os diferentes 

métodos de investigação disponíveis se podem complementar. Na generalidade dos estudos é 

necessário recorrer a uma variedade de métodos para responder cabalmente às questões teóricas 

definidas (Breakwell, 1993). Embora o debate metodológico esteja longe de encerrado uma vez que 

não existem procedimentos consensuais tendo em vista a integração de dados, a resposta ao 

problema da integração deve ser dirigida para o nível das conclusões teóricas: "… Os dados 

empíricos não são um fim em si mesmos. São válidos na medida em que permitam testar e 

desenvolver a teoria. A integração não se situa a nível dos resultados empíricos, mas a nível das 

conclusões teóricas…" (Breakwell, 1993, p. 199).  

 

  Neste sentido, lembraríamos a reflexão conceptual feita na primeira secção deste 

capítulo que nos conduziu à adopção da teoria das representações sociais como modelo 

heurístico para a compreensão do fenómeno do burnout, reflexão essa que fundamenta nos dois 

estudos empíricos das representações sociais do burnout profissional dos professores que a seguir 

se apresentam as opções metodológicas feitas bem como a integração dos dados obtidos.  

 

   Neste pano de fundo, o estudo empírico das representações sociais do burnout 

profissional dos professores por nós realizado obedeceu a uma abordagem multimétodo, em 

que se articulam duas investigações de natureza diferente mas intimamente relacionadas:  

 

   Um estudo inicial, de índole qualitativa, visou essencialmente analisar o estatuto 

epistemológico das representações sociais do burnout na docência (objectivo 2), mediante a 

exploração, descrição e comparação do conteúdo das construções sobre burnout profissional 

utilizadas nos discursos científico, de profissionais de saúde mental e de docentes. Ao explorar o 
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conteúdo do discurso dos professores foi-nos igualmente possível traçar um esboço das 

representações sociais que os docentes constroem sobre o burnout na sua profissão, em que se 

entrevêem os processos de objectivação e ancoragem que intervêm na sua formação, alguns 

elementos da sua organização interna e da sua funcionalidade prática (objectivo 1). Por último, 

os resultados obtidos foram ainda utilizados para a construção de um Questionário Sobre 

Representações Sociais do Burnout Profissional dos Professores. 

 

   O segundo estudo realizado, de natureza essencialmente quantitativa, baseou-se 

na aplicação do referido questionário a uma amostra alargada de professores e procurou 

responder de uma forma mais consistente e sistemática ao primeiro objectivo formulado. A 

caracterização do conteúdo e organização interna das representações sociais do burnout 

profissional dos professores, bem como a clarificação dos processos socio-cognitivos que 

intervêm na sua formação, partindo da estatística descritiva dos resultados relativos às causas, 

manifestações e formas de prevenção do burnout, obedeceu fundamentalmente às sugestões 

metodológicas de Doise e colaboradores (1993) quanto às técnicas de análise de dados a utilizar 

na clarificação da objectivação e da ancoragem. Finalmente, a compreensão da funcionalidade 

prática das diferentes representações sociais do burnout profissional na docência identificadas 

decorreu do estudo da ancoragem anteriormente feito. De salientar ainda que os dados 

qualitativos obtidos no primeiro estudo foram pontualmente integrados neste estudo, sempre que 

a sua inclusão se revelou ilustrativa ou clarificadora das relações ou padrões encontrados.  
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Estudo 1: Ciência e senso comum nas representações 

sociais do burnout profissional dos professores 

 

 

Objectivos e problemas de investigação 

 

  Tendo em vista a satisfação dos dois objectivos gerais anteriormente definidos, o 

presente estudo foi orientado pelos seguintes objectivos específicos: 

 

 explorar,  descrever  e  comparar  o  conteúdo  das  construções  sobre burnout 

profissional patentes no discurso científico do domínio médico e psicológico, no 

discurso de profissionais de saúde mental, médicos e psicólogos, e no discurso de 

docentes;  

 

 traçar   um   esboço  das   representações  sociais  que  os  docentes constroem  

sobre o burnout na sua profissão, mediante a analise dos processos de 

objectivação e ancoragem que intervêm na sua formação, a identificação da sua 

estrutura de organização interna, e a compreensão da sua funcionalidade prática; e 

 

 contribuir para a elaboração de um  questionário  sobre  representações sociais 

do burnout profissional dos professores passível de ser aplicado a uma população 

alargada de professores.  

 

  De acordo com a natureza exploratória e descritiva do estudo podemos ainda definir 

dois problemas de investigação centrais: 

 

P1 - Quais os elementos do discurso científico e do discurso dos profissionais de 

saúde presentes nas  reflexões sobre burnout na docência construídas pelos 

docentes e quais os conteúdos próprios do discurso dos professores sobre as suas 

experiências e comunicações quotidianas relacionadas com o burnout profissional 

na docência? 
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P2 – Qual a estrutura de organização interna das representações sociais do 

burnout na docência, como se formam essas representações sociais e qual a sua 

funcionalidade prática? 

 

 

Metodologia 

 

 Em consonância com os objectivos e problemas de investigação orientadores deste 

estudo e com a sua natureza exploratória e descritiva, optámos por recorrer a metodologias de 

relato verbal  (Ericsson e Simon, 1980) e a procedimentos qualitativos de análise dos dados 

(Goetz e LeCompte, 1988; Tesch, 1990; Marcelo, 1992; Miles e Huberman, 1994; Newman, 1997). 

 

  Conscientes da controversia em torno da natureza inferencial e subjectiva dos dados 

em investigação qualitativa, adoptámos aqui a perspectiva de autores como Mahoney (1991), 

segundo o qual se pensa muitas vezes em termos da "implicação dicotómica de que ou se é 

objectivo, logo científico, ou se é subjectivo, logo não-científico … [no entanto] como a 

investigação sobre os processos cognitivos tem documentado, a objectividade pura é teoricamente 

inconcebível e pragmaticamente impossível. A subjectividade descuidada não é, no entanto, a única 

alternativa" (Mahoney, 1991, pp. 55 e 56). A investigação qualitativa exige assim um esforço 

metodológico suplementar que passa pelo recurso a planos de investigação que incluam múltiplos 

métodos ou múltiplos casos e pela adopção e formalização de metodologias sistemáticas e passíveis 

de verificação (Ericsson & Simon, 1984; Marcelo, 1992; Miles e Huberman, 1994).  

 

  Desta forma, decidimos adoptar um desenho de investigação com múltiplos casos. 

Neste tipo de design aborda-se "o mesmo problema de investigação em diferentes situações, 

utilizando procedimentos de recolha e de análise de dados similares" (Fireston e Herrior, 1984, 

p.63). Optámos então por fazer uma análise das representações sociais do burnout profissional dos 

professores, à luz da recomendação de Herzlich (1986), de acordo com três níveis distintos de 

explicação do fenómeno do burnout: discurso científico, nos domínios psicológico e médico; 

discurso dos profissionais de saúde mental, psicólogos e médicos; e discurso dos professores. 
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Passamos de seguida a operacionalizar estes três níveis de explicação do burnout, mediante a 

descrição dos procedimentos de recolha e de análise dos dados utilizados. 

 

 

Nível  do  discurso científico, nos  domínios  

psicológico e médico, sobre o burnout 

 

   A este nível, da conceptualização e investigação formalizada em publicações 

científicas, tivemos por objectivo explorar o conteúdo das construções sobre burnout profissional 

patentes em grandes obras do domínio da psicologia e da medicina, enquanto disciplinas 

responsáveis pelo estudo científico deste fenómeno. Procedemos então a uma pesquisa documental 

e respectiva análise de conteúdo. 

  

   1. Para realizarmos a pesquisa documental recorremos às bibliotecas da Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, do Hospital Psiquiátrico Júlio 

de Matos em Lisboa e  da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, nas 

quais consultámos os ficheiros, organizados por títulos, dos livros publicados a partir de 1974, data 

que, como vimos anteriormente, marca o início do estudo científico do burnout.  

 

  Para além do termo "burnout", utilizámos como palavras-chave orientadoras da 

pesquisa as expressões sinónimas: "malaise" (Esteve & Fracchia, 1988), "épuisement 

(professionnel)" (Grantham, 1985; Scarfone, 1985) e "usure (professionnel)" (Pronost & Tap, 

1997), da língua francesa; "mal-estar" (Esteve, 1992) e "estar quemado" (Gil-Monte & Peiró, 1997), 

do castelhano; e "esgotamento (profissional)" (McIntyre, 1994; Silvério & Silva, 1996), do 

português. 

 

  Nesta consulta identificámos um único livro subordinado ao tema do burnout 

(documento nº 5 do quadro nº 3.1). Optámos então por consultar outras obras, designadamente 

enciclopédias, dicionários e manuais, publicadas entre 1974 e 1997, existentes nas mesmas 

bibliotecas. As palavras-chave atrás referidas foram novamente utilizadas na pesquisa, desta feita 
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realizada a partir dos índices de matérias e de assuntos. Foi-nos assim possível identificar treze 

outros documentos sobre o fenómeno de burnout (ver quadro nº 3.1). Finalmente, tendo constatado 

que a grande maioria dos documentos recolhidos era do domínio da psicologia, e embora não 

pretendêssemos alargar a pesquisa a publicações periódicas, retivemos igualmente para análise três 

artigos relativos ao tema do burnout, publicados por médicos psiquiatras numa revista "médico-

psicológica" existente na biblioteca do Hospital Júlio de Matos (ver documentos 6, 11 e 14 do 

quadro nº 3.1), de forma a incluirmos no nosso corpus documental mais algumas publicações 

científicas do domínio da medicina. 

 

 

Quadro nº 3.1  
 

Listagem dos documentos sobre burnout identificados na pesquisa documental 
 

 
1. Beigel, J. K.,  & Earle, R. H.  (1990). Sucessful Private Practice in the 1990s. NY:    

         Brunner / Mazel Publishers (burnout pp. 5, 18-19, 39 e 60) 

 
2. Beyer, J. M.  (1993). The Cultur of Work Organizations. NJ: Prentice Hall Inc. (burnout pp. 198-199). 

 

3. Corsini, R. J. (Ed.) (1987) Concise Encyclopidia of Psychology.  NY: John Wiley and Sons, Inc.  (burnout pp.158-159).  
 

4. Esteve, J. M. (1991). Mudanças Sociais e Função Docente. In António Nóvoa (org.) Profissão Professor (pp. 93-124). Porto: Porto Editora 

 
5. Esteve, J. M.  (1992). O Mal Estar Docente. Lisboa: Escher 

 

6. Grantham, H. (1985). Le diagnostic différentiel et le traitement du syndrome d`épuisement professionnel ("Burn-out"). In Annales Médico-
Psychologiques, 143, 8, 776-781. 

 

7. Hargreaves, A., & Fullan, M. G.  (1992). Understanding Teacher Development.NY: Teachers College Press (burnout  pp.23-24). 
 

8. Holly, M. L., & McLoughlin, C. S.  (Ed.) (1989). Perspectives on Teacher Professional Development. London: The Falmer Press (burnout 

pp.59, 173-174). 
 

9. Houston, W.R.,  Haberman, M., & Sikula, J. (Eds.) (1990). Handbook of Research on Teacher Education. NY: McMillan (burnout pp.425-

426 e 551). 
 

10. Kaplan, H. I., Sadock, B. J., &  Grebb, J. A. (1994) Kaplan and Sadock´s Synopsis of Psychiatry (burnout pp. 85 e 381-382). 

 
11. Lebigot, F., &  Lafont; B. (1985). Psychologie de l`épuisement professionnel. In Annales Médico-Psychologiques, 143, 8, 769-775. 

 

12. Manstead, A. S. R., & Hewstone, M. (Ed.) (1995).The Blackwell Encyclopedia of Social Psychology. Cambridge: Blackwell Pub. Ltd. 
(burnout pp.92-93). 

 

13. O´Brien, R., Dickinson, A., & Rosow, M.(Eds.) (1982).Industrial Behavior Modification: A Management Handbook. NY: Pergamon Press 
Inc.(burnout pp.292-293). 

 

14. Scarfone, D. (1985). Le syndrome d`épuisement professionnel (burnout): y aurait-il de la fumée sans feu? In Annales Médico-
Psychologiques, 143, 8, 754-761. 

 

15. Spodek, B. (1993). Handbook of Research on the Education of Young Children. NY: MacMillan Pub. Company 

 

16. Taylor, S. (1986)  Health Psychology. NY: Random House (burnout p.417) 

 
17. Triandis, Dunnette, &  Hough (Eds.) (1994).Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Palo Alto: Consulting Psychologists 

Press Inc. (burnout p.51). 
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 2. Sendo a análise de conteúdo, segundo Berelson, "…uma técnica de investigação 

que, através de uma descrição objectiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das 

comunicações, tem por finalidade a interpretação destas…", constitui igualmente "um processo 

dedutivo ou inferencial a partir de índices ou indicadores" (Berelson, citado por Bradin, 1977, p.19). 

Para Bardin (1977, p.9) a análise de conteúdo consiste "…num conjunto de instrumentos 

metodológicos cada vez mais subtís, em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (…) 

extremamente diversificados…" e cujo denominador comum "…é uma hermenêutica controlada 

baseada na dedução: a inferência…". Em alternativa à intuição imediata e aleatória, a análise de 

conteúdo impõe um tempo de latência, bem como o recurso a um conjunto de técnicas que, então 

sim, permitem a formulação de interpretações (Bardin, 1977).   

 

  Do ponto de vista do método, a análise de conteúdo dos documentos científicos 

consistiu num processo cíclico e interactivo (Miles & Huberman, 1994), ao longo do qual é 

possível, no entanto, destacar diversos momentos ou estratégias de codificação:  

 

Leitura preliminar 

 

   Realizou-se uma primeira leitura dos documentos a fim de entrar em contacto 

directo com o seu conteúdo e de ter uma percepção global deste (Bardin, 1977; Estrela, 1990). Ao 

longo desta leitura preliminar foram-se tomando notas à margem, com ideias sobre os diferentes 

tipos de informação encontrados; estas ideias forneceram pistas para a posterior construção de um 

sistema de categorias o qual foi evoluindo por adaptações sucessivas, em interacção com o próprio 

processo de categorização e seus mecanismos de validação. 

 

Determinação das regras de codificação 

 

   Dada a natureza e os objectivos do estudo, na elaboração do sistema categorial 

optou-se pela utilização de procedimentos indutivos, ligados à exploração do texto e à criação, por 

inferência, de códigos categoriais interpretativos (Miles & Huberman, 1994). Tomando cada 

documento ou sub-parte deste (sub-capítulo, parágrafo ou conjunto de parágrafos) como "unidade 

de contexto" e o tema (frase ou conjunto de frases de dimensão variável, desde o parágrafo a um 
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conjunto de parágrafos) como "unidade de registo" (Bardin, 1977, p. 104), o processo de 

categorização obedeceu ainda a um critério semântico, de analogia semântica de conteúdo, de tal 

forma que todas as unidades de registo com um determinado significado foram agrupadas na mesma 

"categoria temática" (Bardin, 1977, pp. 117 e 118) e adoptou como regra de enumeração a 

"frequência" de aparição de cada unidade de registo (Bardin, 1977, p. 109). Finalmente, ao longo de 

todo o processo de codificação procurou-se respeitar um conjunto de regras fundamentais, 

designadamente de objectividade, coerência, homogeneidade, exaustividade e exclusão mútua 

(Bardin, 1977, p. 36), no sentido de assegurar a atribuição "…consistente e sem ambiguidades de 

um fenómeno a uma e uma só categoria…" (Fleet & Cambourne, 1989, pp. 5 e 6). 

 

Codificação aberta 

 

    Uma   vez   estabelecidas   as   regras  de   codificação,  realizou-se  uma   primeira  

tentativa  de  redução da informação (Marcelo, 1992; Miles & Huberman, 1994; Newman, 1997), 

mediante a decomposição dos textos em unidades de significado e a classificação destas em função 

de códigos categoriais (Bardin, 1977). Ao longo deste percurso de condensação significativa dos 

dados, as categorias assim criadas foram sendo definidas e exemplificadas com um excerto dos 

próprios documentos.  

 

Codificação por eixos 

 

   Seguidamente, realizou-se uma segunda tentativa de codificação dentro do sistema 

categorial já organizado, mas permanecendo este fléxivel e em adaptação sucessiva mediante a 

fusão / redefinição ou mesmo introdução de novas categorias (Marcelo, 1992; Miles & Huberman, 

1994; Newman, 1997). O sistema categorial foi, assim, sendo progressivamente ajustado ao 

conteúdo dos documentos. 

 

   Codificação selectiva 

 

    Dentro das categorias criadas e fazendo uma amostragem de texto codificado, 

procedeu-se à verificação da consistência interna do processo de codificação (Marcelo, 1992; Miles 
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& Huberman, 1994; Newman, 1997). Neste sentido, o texto já codificado foi contrastado com nova 

codificação "cega", feita pelo mesmo codificador, de forma a assegurar a "consistência intra-

observador"; a seguir foi novamente contrastado com uma codificação independente realizada por 

outro codificador, de forma a assegurar também a sua "consistência inter-observador" (Goetz & 

LeCompt, 1988, p. 221). Em caso de discrepância entre duas codificações procedeu-se por 

discussão e consenso já que se pretendia "…coincidir na descrição e composição dos 

acontecimentos e não na determinação da sua frequência…" (Goetz & LeCompte, 1988, p. 221). 

Desta forma, não se utilizaram quaisquer fórmulas quantitativas de avaliação da consistência 

interna.  

 

Codificação final 

 

  Finalmente, procedeu-se à recodificação do texto dos diversos documentos, de 

forma a  adaptar as codificações anteriores ao "novo" sistema categorial progressivamente apurado 

(Marcelo, 1992; Miles & Huberman, 1994).  

 

  O sistema de categorias assim elaborado, para além de definir os contrornos do 

discurso científico sobre burnout, esteve na base da construção dos guiões das entrevistas 

individuais e de grupo posteriormente realizadas e da respectiva análise de conteúdo. 

 

 

Nível  do  discurso  dos  profissionais de saúde 

mental, psicólogos e médicos, sobre o burnout 

 

    A este nível, do discurso dos profissionais de saúde mental, tivemos por objectivo 

explorar o conteúdo das construções patentes no discurso de psicólogos e médicos sobre a sua 

conceptualização e prática de diagnóstico e intervenção na área do burnout profissional. 

 

  Sendo a psicologia e a medicina as duas disciplinas essencialmente responsáveis 

pelo estudo científico do fenómeno do burnout, ao optarmos por investigar o discurso de 
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profissionais destas duas áreas da saúde mental, pretendemos analisá-las igualmente "…como 

organização social de uma "profissão", como conjunto de peritos capazes não só de enunciar uma 

verdade sobre o corpo e suas doenças mas também autorizados a intervir activamente sobre ele…" 

(Herzlich, 1986, pp. 161 e 162). 

 

  Procedemos então à realização de entrevistas individuais, e respectiva análise de 

conteúdo, a psicólogos e médicos com formação e prática na área da saúde mental. 

 

  1. A entrevista é uma das técnicas de investigação mais respeitadas e difundidas 

em investigação qualitativa, uma vez que permite aceder aos conhecimentos e informações, valores 

e preferências, atitudes e crenças do indivíduo, tendo vindo a ser amplamente utilizada no domínio 

de estudo das representações sociais (Breakwell & Canter, 1993). 

 

  Pretendendo recolher junto de todos os entrevistados informações do mesmo tipo 

mas capazes de os diferenciar de forma válida, optámos por realizar entrevistas estruturadas, as 

quais, segundo Guba e Lincoln (1981, p. 155, citados por Marcelo, 1992) se definem por "…o 

problema ser definido pelo investigador previamente à entrevista, as perguntas serem formuladas 

com antecedência e se esperar que o sujeito que responde o faça dentro dos limites do problema 

definido…". 

 

  Desta forma, ao elaborarmos o guião da entrevista (ver anexo nº 3.1), explicitámos 

os diversos tópicos e perguntas a colocar, adoptando uma formulação coloquial e uma sequenciação 

lógica e naturalmente encadeada. 

 

  Como ponto de partida para todas as entrevistas e, de acordo com proposta de 

Jodelet (1986), começámos por solicitar a descrição / análise de um caso de burnout de que o 

entrevistado tivesse conhecimento na sua prática clínica ou mesmo noutro contexto (bloco 1).  

 

  De acordo com o desenho da investigação em múltiplos casos os restantes tópicos e 

perguntas nortearam-se essencialmente para os mesmos domínios que haviam sido identificados na 

análise documental e definidos no respectivo sistema de categorização: conceptualização, causas, 
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sintomas, consequências, formas de prevenção e intervenção, e apropriação do conceito de burnout 

profissional (blocos 1 a 6). A recolha de alguns dados pessoais do entrevistado (bloco 7), tendo em 

vista uma breve caracterização demográfica, marcou sempre o final das entrevistas, as quais foram 

integralmente registadas em gravação áudio. 

 

  As entrevistas foram agendadas e realizadas ao longo do mês de Dezembro de 

1996, numa sala de reuniões da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade de Lisboa. 

 

  Ao longo das entrevistas e apesar de o guião incluir uma série de tópicos e perguntas 

orientadoras passíveis de serem colocadas em sequência, adoptámos um modelo semi-directivo 

(Estrela, 1990, p. 356): as entrevistas centraram-se nos entrevistados, cuja expressão se procurou 

fomentar através de uma articulação da ordem de colocação das questões consonante com o 

desenvolvimento das próprias entrevistas. Por outro lado tratando-se, como vimos, de entrevistas 

estruturadas tendo em vista a exploração dos domínios previamente identificados, procurámos 

igualmente conduzi-las de acordo com uma atitude de abertura a outras reflexões. 

 

  Na selecção dos entrevistados tivemos o cuidado de escolher profissionais da 

psicologia e da medicina com formação e prática no domínio da saúde mental: psicologia clínica e 

psiquiatria. Optámos igualmente por entrevistar clínicos gerais / médicos de família, enquanto 

interlocutores privilegiados dos utentes dos serviços de saúde, assumindo frequentemente funções 

de diagnóstico e intervenção em problemas do foro da saúde mental e funcionando como elemento 

de ligação aos especialistas da psiquiatria e da psicologia clínica. Na selecção dos psicólogos 

clínicos tivemos ainda a preocupação de contemplar as duas grandes tradições da psicoterapia – 

dinâmica e comportamental-cognitivista – que geralmente orientam a sua prática clínica. 

Procurámos também assegurar que todos os profissionais entrevistados tivessem uma prática clínica 

relativamente extensa e reconhecida pelos seus pares. Por último, em cada par de profissionais 

entrevistados um dos elementos seleccionado era do sexo masculino e o outro do sexo feminino.  

 

  Desta forma seleccionámos um conjunto de entrevistados constituído por quatro 

psicólogos clínicos, dois de orientação dinâmica e dois de orientação comportamental-cognitivista, e 
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quatro médicos, dois psiquiatras e dois clínicos gerais / médicos de família, com as seguintes 

características em termos demográficos (Quadro nº 3.2): 

 

 

Quadro nº 3.2 

Dados pessoais dos profissionais da psicologia clínica e da medicina entrevistados 

 

Dados                                           Psicólogos Clínicos 

 

Sujeito 1 

 
Sujeito 2 Sujeito 3 Sujeito 4 

Sexo 

 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

Idade 

 

30 anos 37 anos 35 anos 37 anos 

Licenciatura 

 

 

Psicologia, ISPA – 

1990 

Psicologia, 

FPCEUL -1984 

Psicologia, 

FPCEUL -1984 

Psicologia, 

FPCEUL –1983 

Especialidade 

 

 

 

 

Psicologia Clínica 

(Dinâmica) 

Psicologia Clínica 

(Dinâmica) 

Psicoterapia e 

Aconselhamento 

(Comportamental-

Cognitivista) 

Psicoterapia e 

Aconselhamento 

(Comportamental-

Cognitivista) 

Principais Áreas de 

Actividade Profissional 

 

Psicoterapia e 

Ensino 

Psicoterapia e 

Formação 

Profissional 

Psicoterapia e Ensino Psicoterapia e Ensino 

 

 

Dados Médicos 

 

Sujeito 5 

 
Sujeito 6 Sujeito 7 Sujeito 8 

Sexo 

 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

Idade 

 

51 anos 41 anos 40 anos 41 anos 

Licenciatura 

 

Medicina, FML -

1970 

Medicina,  

FML -1980 

Medicina, 

FML -1980 

Medicina, 

FML -1981 

 

Especialidade 

 

 

Psiquiatria Psiquiatria Medicina Familiar Medicina 

Familiar 

Principais Áreas de 

Actividade Profissional 

 

 

Clínica e ensino 

na área 

da Psiquiatria  

Clínica na área 

da Psiquiatria 

Clínica Geral Clínica Geral 
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    2. Uma vez feita a transcrição integral das entrevistas individuais a partir do 

registo áudio, procedeu-se à análise de conteúdo dos protocolos, de acordo com uma abordagem 

que, no essencial, reproduziu o modelo de análise de conteúdo dos documentos científicos atrás 

descrito.  

 

    A principal diferença, do ponto de vista do método, entre os dois procedimentos 

de análise de conteúdo reside no facto de a análise documental ter tido um carácter 

exclusivamente indutivo, enquanto que a análise dos protocolos das entrevistas individuais, 

embora comportando alguns elementos indutivos, foi essencialmente orientada por 

procedimentos dedutivos. Efectivamente, na análise de conteúdo das entrevistas individuais 

benificiámos do facto de já dispormos do sistema de categorias anteriormente construido a partir 

da exploração dos documentos científicos.  

 

    Assim, a análise de conteúdo dos protocolos das entrevistas individuais evoluiu de 

forma cíclica e interactiva (Miles & Huberman, 1994), através de um processo que incluiu:  

 

   Leitura preliminar dos protocolos e tomada de notas orientadoras do processo de 

codificação (Bardin, 1977; Estrela, 1990). 

 

   Determinação das regras de codificação 

 

   Partindo de um sistema de categorias previamente definido, a codificação foi 

feita, por procedimentos essencialmente dedutivos, de acordo com o "método de caixas" 

(Bardin,1977, p. 119) e com o "método de comparação analítica" (Newman, 1997). Na 

perspectiva do Bardin (1977), o "método de caixas" é aplicável quando a organização do 

material decorre de fundamentos teóricos hipotéticos. E, de facto, no caso pretendia-se verificar 

em que medida as respostas dos psicólogos e médicos iam ao encontro das  categorias 

identificadas na análise documental e definidas no respectivo sistema de categorização e agora 

exploradas nas perguntas das entrevistas. Tomando como "unidade de contexto" (Bardin, 1977, 

p.104)  a pergunta e como "unidade de registo" (Bardin, 1977, p. 104)  o tema ( frase ou conjunto 

de frases de dimensão variável, desde o parágrafo a um conjunto de parágrafos), o processo de 
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categorização obedeceu ainda a um critério semântico, de analogia semântica de conteúdo, de tal 

forma que todas as unidades de registo com um determinado significado foram agrupadas na 

mesma "categoria temática" (Bardin, 1977, pp.117 e 118) e adoptou como regra de enumeração a 

frequência de aparição de cada unidade de registo (Bardin, 1977, p. 109). Finalmente, ao longo de 

todo o processo de codificação procurou-se respeitar as regras fundamentais de objectividade, 

coerência, homogeneidade, exaustividade e exclusão mútua (Bardin, 1977; Fleet & Cambourne, 

1989). 

 

Codificação por eixos 

 

    Uma vez estabelecidas as regras de codificação,  realizou-se  uma  primeira  

tentativa  de  codificação dentro do sistema  categorial  previamente definido, adoptando para tal o 

"método de caixas" (Bardin,1977) - dentro de cada categoria de análise definida pelo sistema de 

categorização (e correspondente a uma questão da entrevista), os protocolos das oito entrevistas 

individuais foram  decompostos em unidades de registo, as quais por sua vez foram agregadas e 

classificadas de acordo com os diversos códigos categoriais – e o "método de comparação 

analítica" (Newman, 1997) – dentro de cada categoria analizaram-se transversalmente as 

entrevistas dos profissionais de cada área,  procurando semelhanças e diferenças conceptuais. Ao 

longo deste percurso de codificação, o sistema categorial permaneceu fléxivel e em adaptção 

sucessiva, mediante a fusão / redefinição ou mesmo introdução de novas categorias (Marcelo,1992;  

Miles & Huberman, 1994; Newman, 1997),  transformando-se progressivamente num modelo 

mais preciso e adequado à globalidade dos dados das entrevistas. As novas  categorias assim 

(re)criadas foram sendo (re)definidas e exemplificadas com um excerto dos próprios documentos. 

Desta forma, embora a categorização inicial, tenha servido como grelha de fundo orientadora de um 

processo de análise dedutivo, contemplaram-se também procedimentos indutivos na medida em que 

da reflexão dos psicólogos e médicos entrevistados emergiram categorias próprias, inexistentes à 

partida. 

 

    Codificação selectiva, visando a verificação da consistência interna do processo 

(Goetz  &  LeCompte, 1988; Miles & Huberman, 1994; Newman, 1997), a qual seguiu as 
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mesmas estratégias e critérios adoptados anteriormente na análise de conteúdo dos documentos 

científicos.  

 

    Codificação final do conteúdo integral dos protocolos das entrevistas individuais, 

de forma a  adaptar as codificações anteriores ao sistema categorial progressivamente apurado 

(Marcelo, 1992; Miles & Huberman, 1994). 

 

    O segundo sistema de categorização assim apurado permitiu-nos caracterizar o 

discurso dos profissionais de saúde mental sobre burnout, tendo igualmente contribuido para a 

elaboração do guião das entrevistas de grupo e respectiva análise de conteúdo. 

 

  

Nível do discurso dos professores sobre o burnout 

profissional na docência  

 

  A este nível, do discurso comum, tivemos por objectivo explorar o conteúdo das 

construções sobre o burnout profissional na docência patentes nas conversas, trocas de ideias, 

discussões entre professores. Neste sentido procedemos à realização de entrevistas de grupo, e 

respectiva análise de conteúdo, a professores a leccionarem nos segundo e terceiro ciclos do ensino 

básico e no ensino secundário. 

 

 1. No quadro de um estudo sobre representações sociais do burnout profissional, por 

definição socialmente construídas no contexto das trocas e comunicações de uma determinada 

comunidade ou grupo social, considerámos particularmente relevante a inclusão de uma peça de 

investigação de entrevista de grupo. Como refere Farr (1995, p. 6) "… A discussão em grupo é 

uma forma útil de fazer uma amostragem do stock de argumentos disponíveis numa determinada 

cultura quando o investigador está interessado nos argumentos produzidos mais do que nos 

indivíduos que produzem os argumentos. As dinâmicas das conversas em grupo são semelhantes às 

que, num contexto mais alargado, conduzem à formação da opinião pública … A discussão em 

grupo é a "sociedade pensante" (Moscovici, 1984) em miniatura…". 
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  As entrevistas de grupo foram planeadas, conduzidas e analisadas de acordo com a 

proposta de Krueger (1994) para os focus groups. Como refere Krueger (1994, pp. 3 e 6), este tipo 

de entrevistas permite a interacção grupal e viabiliza um maior insight, relativamente às entrevistas 

individuais e aos questionários, sobre as formas de compreensão dos fenómenos e sobre porque é 

que as diversas opiniões são dadas – são realizadas num ambiente permissivo, num contexto 

informal de partilha e troca de ideias, e conduzidas de forma a estimular a produção de diferentes 

pontos de vista. Paralelamente, a repetição das entrevistas com vários grupos de participantes 

possibilita a identificação de temas, tendências, padrões de compreensão dos fenómenos (Krueger, 

1994, p. 6). 

  

   Desta forma, a realização de entrevistas de grupo de acordo com a abordagem dos 

focus groups, afigurou-se como particularmente adequada à consecução dos dois objectivos 

definidos para este estudo: a exploração de construções sobre o burnout, fenómeno complexo, 

que se relaciona com comportamentos multifacetados e que gera opiniões condicionais; o 

levantamento, baseado na população, de temas, linhas de análise, vocabulário, etc., tendo em 

vista a construção do questionário a utilizar na fase "quantitativa" da investigação com uma 

amostra mais alargada da população (Krueger, 1994). 

 

   A planificação das entrevistas de grupo envolveu diversas tarefas, 

designadamente a selecção e preparação do local de realização das entrevistas, a calendarização 

de tarefas e a preparação de recursos como o guião de tópicos e perguntas.  

 

  De referir que na elaboração do guião das entrevistas (ver anexo nº 3.2) optámos 

por utilizar a expressão "esgotamento profissional" a par do termo burnout por ser a tradução que 

mais frequentemente encontrámos na literatura em língua portuguesa (por exemplo, McIntyre, 

1994; Silvério & Silva, 1996). Nas entrevistas aos médicos e psicólogos anteriormente 

realizadas, constatámos igualmente que a expressão "esgotamento" é utilizada coloquialmente 

por estes profissionais de saúde, na relação com os pacientes, para designar um estado de 

burnout. 
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   As entrevistas foram agendadas e realizadas em dias e horários diferentes, ao 

longo do mês de Janeiro de 1997, numa sala de reuniões da Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. 

 

  A condução das entrevistas, delineada de acordo com as diversas estratégias de 

moderação preconizadas na abordagem dos focus groups (Krueger, 1994), esteve a cargo de duas 

das investigadoras, tendo uma a incumbência da moderação enquanto a outra  assumia funções 

de assistente, tomando notas e fazendo pontualmente algumas questões. 

 

  De acordo com o desenho em múltiplos casos da investigação, as entrevistas de 

grupo nortearam-se para os mesmos seis domínios identificados e explorados nos dois níveis de 

explicação anteriores (ver anexo nº 3.2): conceptualização, sintomas, causas e consequências, 

formas de prevenção e intervenção e apropriação do conceito de burnout profissional (blocos 1 a 5).  

 

  Feitas as apresentações e preenchido um questionário sobre dados pessoais, 

iniciámos as entrevistas de grupo, de acordo a estratégia sugerida por Jodelet (1986) e já utilizada 

nas entrevistas individuais, pedindo às participantes para pensarem num caso de burnout 

(esgotamento profissional) com que tivessem contactado no contexto profissional e reflectirem 

sobre "a imagem que as outras pessoas (colegas, alunos, pais…) têm do professor em burnout" 

(bloco 1, questão 1).  Pretendemos assim marcar o início da discussão / troca de ideias com um 

duplo movimento de reflexão – partindo das experiências concretas do quotidiano, reflectir sobre 

elas de forma simultaneamente distanciada e afectiva – o qual procurámos depois manter ao 

longo de toda a entrevista. 

 

   De acordo com a mesma lógica de estruturação referida a propósito das entrevistas 

individuais, os restantes tópicos e questões abertas das entrevistas de grupo foram cuidadosamente 

predeterminados e sequenciados, no respectivo guião, de forma a parecerem naturais e lógicos, 

espontâneos, do ponto de vista das participantes (Krueger, 1994, p. 20). Neste sentido, a reflexão 

sobre as causas e consequências do burnout profissional dos professores (bloco 2, questões 2 e 3), 

prevista para o meio das entrevistas, foi colocada "a propósito" de situações e ideias anteriormente 

referidas pelas participantes.  
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   No entanto, e igualmente de acordo com sugestão de Krueger  (1994) para os focus 

groups, procurou-se estimular a diversidade de pontos de vista e formas de compreensão sobre o 

tema, mediante a entrega às participantes de um documento escrito em que se podiam ler alguns 

textos sobre causas e consequências do burnout profissional dos professores, os quais foram 

apresentados como respostas dadas por outras professoras em entrevistas anteriormente realizadas. 

Na realidade as "respostas" foram elaboradas pelas investigadoras de forma a funcionarem como 

estímulo para uma discussão alargada sobre algumas questões chave decorrentes: dos nossos 

pressupostos teóricos sobre as representações sociais da doença como heurística do burnout; da 

análise do discurso cientifico e dos profissionais de saúde mental sobre o burnout profissional feita 

nas fases precedentes deste estudo; e do próprio discurso das professoras sobre o burnout 

profissional na docência produzido durante a primeira entrevista de grupo realizada. 

 

   Uma vez feita a reflexão sobre os sintomas (bloco 3) e as formas de prevenção e 

intervenção (bloco 4) do burnout profissional dos professores, e tendo constatado que as questões 

sobre apropriação do conceito de burnout pelos professores (bloco 5) já tinham sido anteriormente 

respondidas, passou-se directamente para a síntese das principais ideias surgidas ao longo da 

discussão (bloco 6), a qual marcou o final das entrevistas de grupo, integralmente registadas em 

gravação áudio. 

  

   Tanto a selecção dos participantes como a organização dos vários grupos de 

entrevista foram norteadas por critérios de ordem prática, designadamente a acessibilidade dos 

professores – todas eles ex-alunos ou ex-formandos de diversos cursos de formação de 

professores realizados pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade 

de Lisboa, a leccionar na zona da grande Lisboa e com contacto telefónico – o interesse 

manifestado, uma vez contactados, em participarem no estudo e a sua disponibilidade de tempo 

para integrarem um dos diversos grupos organizados. Sendo a população docente, e 

designadamente a população de docentes que frequentam cursos de formação profissional, 

maioritariamente feminina, optou-se por uniformizar os grupos em relação à variável sexo, 

incluindo neles apenas professoras.  
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  A dimensão ideal dos grupos de entrevista preconizada por Krueger (1994) para 

os focus groups, é de seis a nove participantes. Desta forma, convocaram-se sempre oito 

professoras para cada grupo, o que nos permitiu ter grupos com cinco a sete participantes 

efectivas. Por outro lado, o número total de grupos a utilizar é variável; no entanto e de acordo 

com a sugestão do mesmo autor realizámos, numa primeira fase, três entrevistas de grupo, as 

quais analisamos sumariamente no sentido de avaliar a "saturação teórica" (Krueger, 1994) 

obtida, tendo decidido então utilizar um quarto e último grupo de discussão.  

 

  Desta forma, nas entrevistas de grupo participaram vinte e duas professoras, cujas 

características demográficas podem ser visualizadas no Quadro nº 3.3 (
3
). 

 

 

     Quadro nº 3.3 

Dados pessoais das professoras que participaram nas entrevistas de grupo  

 

Dados Pessoais  Frequência (N = 22) Percentagem 

Idades              31 – 35 anos 

                         36 – 40 anos 

                         41 – 45 anos 

 

7 35.0 

5 25.0 

8 40.0 

Licenciatura LLM 

Humanísticas 

Ciências Exactas 

C. Sociais  Human. 

 

12 54.5 

4 18.2 

3 13.6 

3 13.6 

Anos de 

Carreira 

  6 – 15 anos 

16 – 25 anos 

26 – 35 anos 

 

9 45.0 

9 45.0 

2 10.0 

Categoria 

Profissional 

Provisório 

Efectivo 

 

1 4.5 

21 95.5 

Ciclo de  

Ensino 

2º ciclo 

3º ciclo  

secundário 

 

2 10.0 

8 40.0 

10 50.0 

Já esteve (está) 

em burnout? 

Sim 

Não 

5 

17 

22.7 

77.3 

 

 

                                                           

(
3
) – Todas as análises estatísticas incluídas neste capítulo bem como as que se podem encontrar no capítulo 4 foram 

efectuadas com base no programa SPSS for windows 10.0 (SPSS inc., 1999). 
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    Pela leitura do quadro e tomando as professoras que participaram nas entrevistas 

de grupo como um todo, constata-se que: se distribuem de forma relativamente equilibrada pelos 

escalões etários dos 31 aos 35, dos 36 aos 40 e dos 41 aos 45 anos de idade; têm 

maioritariamente licenciaturas na área das línguas e literaturas modernas (LLM); têm uma 

experiência profissional relativamente longa (entre 6 e 15 anos de carreira) ou mesmo muito 

longa (16 a 25 ou mesmo 26 a 35 anos de carreira) e, consonantemente estão, na maioria dos 

casos, na categoria profissional dos "efectivos"; finalmente, metade lecciona no ensino 

secundário. De acrescentar ainda que cerca de uma em cada cinco professoras afirma já ter 

estado em burnout. 

 

 

 2. Na análise de conteúdo dos protocolos das entrevistas de grupo, obtidos por 

transcrição dos registos audio, utilizou-se uma abordagem em tudo identica à adoptada na análise 

das entrevistas individuais, excepto no facto de o "método de comparação analítica" não ter sido 

utilizado como estratégia de codificação. Assim, a análise de conteúdo dos protocolos das 

entrevistas de grupo foi feita através de um processo cíclico e interactivo (Miles & Huberman, 

1994), o qual evoluiu de acordo com as mesmas etapas estruturadoras da análise de conteúdo das 

entrevistas individuais, designadamente leitura preliminar; determinação de regras de codificação, 

codificação por eixos, codificação selectiva, e codificação final (Bardin, 1977; Estrela, 1986; Goetz 

& LeCompte, 1988; Marcelo, 1992; Miles & Huberman, 1994); recorreu aos mesmos 

procedimentos,  essencialmente dedutivos, de acordo com o "método de caixas", mas 

comportando elementos de indução mediante a emergência de novas categorias a partir da reflexão 

dos professores entrevistados (Bardin, 1977; Marcelo, 1992; Miles & Huberman, 1994; Newman, 

1997); e respeitou as mesmas regras - de objectividade, coerência, homogeneidade, exaustividade e 

exclusão mútua (Bardin, 1977; Flet & Cambourne, 1989) - e critérios -  a pergunta como "unidade 

de contexto", o tema (frase ou conjunto de frases) como "unidade de registo", a analogia 

semantica como critério de categorização, a frequência como regra de enumeração e o consenso 

como critério para assegurar a consistência interna do processo (Bardin, 1977; Goetz & Le Compte, 

1988). 
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  Desta forma foi-nos possível elaborar um terceiro sistema de categorização, 

caracterizador do discurso dos professores sobre burnout.  

 

 

  Para finalizar, gostaríamos de salientar que os procedimentos de recolha e de análise 

dos dados adoptados em cada um dos níveis de análise do burnout visaram satisfazer alguns 

critérios que fundamentam a confiança (trustworthiness) nos projectos de investigação 

qualitativa (Guba, 1981 e Lincolon & Guba, 1985, citados por Spitzer, Webster-Stratton & 

Hollinsworth, 1991):  

 

 a  credibilidade  (credibility)  dos  resultados  foi  salvaguardada  pela selecção de  

documentos e de sujeitos detentores de  informações fiáveis e de perspectivas 

relevantes para a problemática em questão, bem como pelas diversas estratégias 

adoptadas tendo em vista o controlo e a sistematicidade dos processos de recolha e de 

análise dos dados;  

 

 a  possibilidade  de  transferência  (transferability)  dos  resultados foi pensada ao  

adoptarmos uma perspectiva abrangente na selecção dos documentos para análise 

(documentos de diversos tipos e orientações conceptuais, existentes em três 

bibliotecas distintas) e dos sujeitos a entrevistar individualmente (profissionais de 

saúde, de diferentes especialidades da medicina e da psicologia clínica) e em grupo 

(professores com características socio-demográficas e profissionais diversificadas);  

 

 a  fidedignidade  (dependability)  das  conclusões  extraídas  foi assegurada  pelos  

diversos procedimentos de verificação da consistência do processo de codificação 

(intra e inter codificador);  

 

 finalmente  a  possibilidade  de  confirmação  (confirmability)  foi  salvaguardada  

pela operacionalização e formalização dos procedimentos metodológicos adoptados. 
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Resultados 

 

  Apresentamos de seguida os resultados obtidos nos três níveis de análise do burnout 

estudados. 

 

                        Os sistemas de categorização emergentes de todo o processo de codificação, 

desenvolvido sequencialmente desde o discurso científico, ao discurso dos profissionais de saúde 

mental e finalmente ao discurso das professores, estruturam-se de acordo com seis domínios de 

análise, compreendendo subpartes - categorias e sub-categorias - e uma relação semantica 

(Newman, 1997): conceptualização do burnout; causas do burnout; sintomas de burnout; 

consequências do burnout; medidas de prevenção e intervenção; e apropriação do conceito de 

burnout. 

 

 

Conceptualização do burnout 

 

  As quatro categorias relativas à conceptualização do burnout emergentes da 

análise de conteúdo dos documentos científicos - populações atingidas por burnout; definições de 

burnout; burnout como estado / processo; e diferenciação do burnout face a outros quadros 

clínicos – foram igualmente utilizadas na análise do discurso dos profissionais de saúde mental. 

A reflexão solicitada às professoras restringiu-se ao burnout na docência, não tendo por isso 

surgido referências relevantes a outras "populações atingidas por burnout"; as restantes quatro 

categorias de conceptualização do burnout revelaram-se igualmente adequadas à compreensão do 

burnout expressa no discurso das docentes. 
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Quadro nº 3.4 

Populações atingidas por burnout – discursos científico e dos profissionais de saúde mental 

 

 

 

Subcategorias e Indicadores 
 

 

DOCUMENTOS  

CIENTÍFICOS 

 

 

Frequências (Doc.) 

 

PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE 

MENTAL 

Psi. 

(Suj.nº) 

Med. 

(Suj.nº) 

Profissionais de saúde  20 (1; 2; 3; 10; 11;  

      12; 14; 16) 

 

4 (3;4) 4 (5; 6) 

Professores 10 (4; 5; 7; 8; 9; 11;  

      12; 14; 15) 

 

4 (1; 2;  

    3;4) 

4 (5: 6:  

    7; 8) 

Grupos não profissionais 5 (11; 12; 14) 

 

5 (1; 3;  

    4) 

9 (7;8) 

Profissionais de justiça / segurança 4 (2; 11; 12) 

 

2 (4)  

Profissionais do mundo empresarial 3 (11; 12; 13) 

 

3 (1) 3 (6; /) 

Outros trabalhadores 

 

3 (11; 17)  2 (7; 8) 

 

 

   Constatamos assim no discurso científico um esforço de delimitação do conceito 

de burnout às profissões de ajuda posto que a maioria das populações referidas como sendo 

afectadas pelo síndroma de burnout são profissionais desta área – profissionais de saúde (20), 

professores (10) e profissionais de justiça / segurança (4). No entanto, o discurso científico deixa 

em aberto a possibilidade de alargamento do conceito a outros grupos profissionais – do mundo 

empresarial (3) e outros (3) - ou mesmo não profissionais (5). Diríamos, desta forma, que o 

discurso científico comporta diversas posições, desde as mais dominantes que consideram o 

burnout como um fenómeno particularmente relevante para as profissões de ajuda, às que 

propõem uma extensão do conceito a outros domínios profissionais ou mesmo não-profissionais.  

Por seu lado, das 40 referências feitas por psicólogos e médicos a populações atingidas por 

burnout, 22 são relativas a grupos profissionais do mundo empresarial (6), ou outros (2),  ou não-

profissionais (14), sendo apenas 18 as que incidem sobre profissionais de ajuda – profissionais 

de saúde (8), professores (8) e profissionais de justiça / segurança (2). Assim, mais do que 

reflectir a posição dominante a nível científico, o discurso dos psicólogos e dos médicos 

entrevistados revela-se abrangente nas descrições de populações atingidas por este síndroma.  
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Quadro nº 3.5 

Definições de burnout – discursos científico, dos profissionais de saúde mental e das 

professoras 

 
 

 

Subcategorias e Indicadores 
 

 

DOCUMENTOS  

CIENTÍFICOS 

 

 

Frequências 

(Doc. nº) 

 

 

PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE 

MENTAL 

 

PROFESSORES 

 

 

 

Frequências 

(Grupos nº) 

 

Psi. 

(Suj.nº) 

 

Med. 

(Suj.nº) 

DEFINIÇÃO DE MASLACH, 1976 

 
"… modelo em três componentes… conceptualizado 

em termos de exaustão emocional, 

despersonalização e reduzida gratificação pessoal…" 
(Doc.nº 12, p. 92). 

 

5 (12; 14; 16)    

DOENÇA PROFISSIONAL 
 

"…é uma patologia fundamentalmente profissional, 

com sintomas físicos e psicológicos, persistente no 
tempo e com uma intensidade que inibe quase 

totalmente a resposta a funções profissionais 

mínimas…" (Suj. nº 3) 

 

5 (3; 8; 11; 12; 16) 2 (3; 4) 3 (5; 6)  

DOENÇA PROFISSIONAL DOS PROFESSORES 

 

"…Um último grupo (de professores) acaba por se 
afectar pessoalmente em consequência da evolução 

negativa do contexto: o "mal-estar docente" acaba 

"queimando" (burnout) estes professores em graus 
distintos… " (Doc.nº 5, p. 66) 

 

5 (4; 5)   2 (2) 

CRISE DE ADAPTAÇÃO 

 
"…situação de crise… quando surge uma crise e a 

pessoa entra em descompensação e perde o controlo, 

então há burnout…" (Suj. nº 1) 
 

4 (12; 13; 17) 1 (1) 1 (8) 1 (3) 

SINTOMAS 

 
"…a pessoa perde contacto com a realidade… há um 

certo alheamento…" (Grupo.nº 3). 

 

4 (3; 10; 14) 1 (2) 1 (7) 2 (3) 

DEFINIÇÃO DE FREUDENBERGER, 1974 
 

"…(condição de) estar exausto devido a exigências 

excessivas a nível das energias, forças ou 
recursos…" (Doc.nº 9, p. 426). 

 

3 (3; 9; 14)    

MITO DAS PROFISSÕES DE AJUDA 

 
"…tipo particular de mito muito recentemente 

nascido nas profissões de ajuda que aspiram a um 
estatuto profissional… " (Doc.nº 2, p. 199). 

 

1 (2)    
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  Assim, no discurso científico encontramos uma grande variedade de definições 

de burnout: desde as definições históricas de Freudenberger e de Maslach às que fazem apelo ao 

contexto profissional em que o burnout se desenvolve, mas também definições que se referem 

aos mecanismos geradores de burnout – uma "crise de adaptação" – ou aos sintomas de burnout. 

Neste quadro de pluralidade conceptual sobressai, no entanto, claramente o enquadramento 

profissional do burnout - implícito nas referências à definição de Maslach (5) e explícito nas 

definições de burnout como doença profissional (5), doença profissional dos professores (5) e 

mito das profissões de ajuda (1). Uma nota ainda para esta última definição, do burnout como 

mito das profissões de ajuda que "aspiram a um estatuto profissional" (Doc. nº 2) a qual nos 

remete desde já para a questão da funcionalidade das representações sociais do burnout. 

 

  As definições de burnout patentes na reflexão dos profissionais de saúde mental, 

não são tão variadas como as encontradas a nível científico, assumindo dois contornos principais: 

por um lado encontramos definições do burnout como crise de adaptação (2) ou como conjunto de 

sintomas (2) as quais reflectem o entendimento dos psicólogos de orientação dinâmica e dos 

médicos de clínica geral sobre este fenómeno; por outro lado surgem definições que salientam a 

dimensão profissional do burnout (5) e que são propostas pelos psicólogos de orientação 

comportamental-cognitivista e pelos médicos psiquiatras. De salientar a proximidade existente entre 

esta perspectiva dos psicólogos de orientação comportamental-cognitivista e dos médicos 

psiquiatras e a visão dominantemente expressa no discurso científico sobre o carácter profissional 

do síndroma de burnout. 

 

  Finalmente, no discurso das docentes encontramos três critérios de definição do 

burnout já identificados nos discursos científico e dos profissionais de saúde mental: o contexto 

profissional em que o burnout se desenvolve (2), a crise de adaptação enquanto mecanismo gerador 

de burnout (1) e os sintomas próprios deste síndroma (2). 
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Quadro nº 3.6 

Perspectivas sobre o burnout como estado / processo - discursos científico, dos profissionais 

de saúde mental e das professoras 

 
 

 

Subcategorias e Indicadores 

 

 

DOCUMENTOS  

CIENTÍFICOS 

 

 

Frequências 

(Doc. nº) 

 

 

PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE 

MENTAL 

 

PROFESSORES 

 

 

 

Frequências 

(Grupos nº) 

 

Psi. 

(Suj.nº) 

 

Med. 

(Suj.nº) 

BURNOUT COMO FASE DE UM 

PROCESSO MAIS ALARGADO 

 

Depressão            BURNOUT 

 

                                   Fase de  

                                   Entrada   

                                          
                                   Burnout 

                                   Instalado 

(Grupo  nº 1) 

 

4 (5; 11; 13; 16) 2 (2; 4) 2 (7; 8) 5 (1; 2; 3; 4) 

BURNOUT COMO PROCESSO  

 

Exaustão   Despersonalização 

 
Perda de sentimentos de realização  

 

(Doc. nº 12) 

 

2 (17; 12) 1 (3) 2 (5; 6)  

BURNOUT COMO ESTADO 

 

"… há uma ruptura abrupta com o estado 

habitual da pessoa… a pessoa entra em 

descompensação e perde o controlo…"  

 

(Suj. nº 1) 

 

 1 (1)   

 

 

  O discurso científico é assim dominado por uma visão processual sobre o 

fenómeno de burnout. Dois dos modelos identificados propõem uma compreensão do processo 

de burnout de acordo com uma evolução por fases, definidas por sintomas diferenciados – por 

exemplo a exaustão emocional, conduz à despersonalização, enquanto em paralelo se verifica 

uma perda de sentimentos de realização pessoal. Os restantes quatro modelos sugerem também 
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um entendimento processual, mas desta vez do burnout como fase de um processo mais alargado, 

precedido por e / ou conduzindo a outras fases.  

 

  Na reflexão dos psicólogos e médicos sobre o burnout predomina igualmente uma 

visão processual deste fenómeno. De facto, dos oito modelos identificados apenas um, da 

responsabilidade de um psicólogo de orientação dinâmica, propõe o burnout como um estado a que 

se chega por "ruptura abrupta" (Suj. nº 1) com o estado habitual da pessoa. Quanto aos restantes 

modelos começamos por destacar aqueles, propostos por dois médicos psiquiatras e por um 

psicólogo de orientação comportamental-cognitivista, que concebem o próprio processo de burnout 

como uma sequência de fases. Em quatro outros modelos o burnout é enquadrado num processo 

mais amplo, com diversos antecedentes, e / ou com a possibilidade de evoluir para outras fases. 

Constatamos novamente alguma proximidade de pontos de vista entre psicólogos de orientação 

comportamental-cognitivista e médicos psiquiatras, designadamente numa visão processual do 

próprio fenómeno de burnout. 

 

   Por ultimo, o discurso das professoras é, tal como os anteriores, dominado por 

uma perspectiva processual sobre o burnout. Efectivamente este síndroma é encarado pelos 

quatro grupos de discussão como componente de um processo mais alargado – a titulo de 

exemplo, um dos modelos propostos (Grupo nº 1) considera a depressão como antecedente do 

processo de burnout e destaca neste duas fases, uma dita "de entrada"  em burnout e outra em que 

o burnout se encontra já instalado, na sua expressão mais pesada e incapacitadora.  
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Quadro nº 3.7 

Diferenciação do burnout face a outros quadros clínicos - discursos científico, dos 

profissionais de saúde mental e das professoras 

 

 

 

 

Subcategorias e Indicadores 

 

 

DOCUMENTOS  

CIENTÍFICOS 

 

 

Frequências 

(Doc. nº) 

 

 

PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE 

MENTAL 

 

PROFESSORES 

 

 

 

Frequências 

(Grupos nº) 

 

Psi. 

(Suj.nº) 

 

Med. 

(Suj.nº) 

DIFERENCIAÇÃO BURNOUT / STRESS 
 

"…Stress refere-se às forças ambientais que 

colidem com o trabalhador criando strain. Stress é 
também encarado como uma causa do burnout, 

uma consequência frequente do strain 

prolongado… Burnout refere-se a sentimentos de 
exaustão emocional associados a strain prolongado 

e a duas formas de lidar com ele – 

despersonalização… e learned helplessness…" 
(Doc.nº 17, p. 51). 

 

6 (5; 6; 14; 16; 17) 1 (3)  1 (4) 

DIAGNÓSTICO POSITIVO E DIFERENCIAL 

DE BURNOUT 

 

"… o manual (DSM3)… não reconhece 
explicitamente este sindroma. O clínico tem a 

possibilidade de … aplicar os critérios de 

diagnóstico das perturbações de adaptação…esta 
entidade refere-se precisamente às repercussões no 

funcionamento social ou profissional e identifica 

um subgrupo em que a dominante é justamente a 
inibição no trabalho ou nos estudos… permite 

situar o "sindroma de esgotamento" ("Burnout") na 

entidade "perturbações da adaptação com inibição 
no trabalho ou nos estudos"… um diagnóstico 

diferencial possível em que sublinhamos como 

entidades dominantes a excluir as perturbações de 
personalidade e as perturbações depressivas e 

ansiosas…" (Doc. Nº 6, p. 778-779). 

 
 

2 (5; 6) 1 (4) 3 (5; 6)  

BURNOUT COMO SINÓNIMO DE 

DEPRESSÃO  

 
"… para mim burnout é sinónimo de depressão 

reactiva por "surmenage", sobrecarga, uma 

categoria de diagnóstico da psiquiatria…se envio a 
pessoa para a psiquiatria ou para a psicologia 

escrevo na guia "surmenage"… se passar baixa 

escrevo o mesmo…" (Suj. nº 8) 
 

2 (14)  7(5;6;8)  

 

 
 

 

 
 

 

 
              (continua) 
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DIFERENCIAÇÃO BURNOUT / NEUROSES 

 

"…"a neurose aparece quando as exigências do 
meio ultrapassam as capacidades de adaptação do 

sujeito, isto é, quando as relações com o meio são 

insatisfatórias e não-tranquilizadoras. Porém, estas 
inadaptações aparecem mais facilmente quando, 

por um lado, as estruturas mentais do indivíduo são 

pouco diferenciadas e rígidas e, por outro, quando 
o meio é complexo e mutante" (Amiel e Lebigre, 

1980, p. 181)…"  (Doc.nº 5, p. 174). 

 

4 (5; 6; 14)    

DIFERENCIAÇÃO BURNOUT / DEPRESSÃO 

 

"… o burnout passa sobretudo por um sindroma 
profissional / motivacional e não tanto por 

depressão… o burnout pode evoluir para uma 

situação de depressão, mas não preenche todos os 
critérios de diagnóstico da depressão. Quando os 

sintomas são mais leves do que os da depressão e 

não há uma avaliação negativa de si mesmo o 
diagnóstico é de burnout… faço o diagnóstico de 

burnout e posso até usar o termo "burnout" se para 

a pessoa significar alguma coisa, mas de qualquer 
forma prefiro sempre explicar-lhe o que tem: que 

está cansada do trabalho, desmotivada, etc…" 

(Suj.nº 6). 
 

1 (5) 4 (3; 4) 11 (5; 6;  

       8) 

8 (2; 3; 4) 

BURNOUT NÃO É UMA CATEGORIA DE 

DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO 

 
"… é uma queixa inicial das pessoas que vêm à 

consulta e a quem alguém disse, geralmente o 

médico, que estava em burnout…  não corresponde 
a nenhuma categoria de diagnóstico… " (Suj.nº 2) 

 

 8 (1; 2;  

    4) 

5 (5; 6;  

    7) 

 

DIFERENCIAÇÃO FASE DE ENTRADA EM 
BURNOUT / BURNOUT INSTALADO 

 

"…é um processo cumulativo… tem diferentes 
níveis de gravidade: uma coisa é a pessoa que está 

mal, pede ajuda mas continua a funcionar, outra é a 

pessoa que não consegue assumir nenhuma das 
rotinas mais habituais, que está alheada da 

realidade…" (Grupo nº 3) 

 
 

   12 (1;  2;  3;  4) 

DIFERENCIAÇÃO  BURNOUT / CANSAÇO 

 

"…não é apenas cansaço… é um problema sério 
que implica que as pessoas procurem ajuda 

profissional, do psiquiatra, do psicólogo…" (Grupo 

nº 2) 
  

   4 (1;  2;  3;  4) 
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   As referências ao tema da diferenciação do burnout face a outros quadros clínicos, 

encontradas no discurso científico, e que se nos afiguram com um reflexo da natureza científica e 

das preocupações conceptuais dos documentos analisados, estruturam-se em torno da possibilidade 

de fazer um diagnóstico positivo e diferencial do burnout (ver capítulo 2), já que este síndroma não 

é reconhecido explicitamente pelo manual de diagnóstico da associação americana de psiquiatria. 

De acordo com dois dos documentos analisados, um do domínio da  psicologia outro do domínio da 

medicina / psiquiatria, é no entanto adequado situar o burnout na entidade "perturbações da 

adaptação com inibição no trabalho ou nos estudos"  deste manual e, desta forma, fazer um 

diagnóstico de burnout positivo e diferenciado relativamente a outras perturbações. No mesmo 

sentido, vários autores / documentos apresentam explicitamente critérios de diferenciação do 

burnout relativamente ao stress (6), a diversas "neuroses" (4) e à depressão (1). No entanto, a 

diferenciação burnout / depressão não é consensual já que num dos documentos do domínio da 

medicina  estudados o burnout é equacionado como sinónimo de depressão. Recordamos a este 

propósito a polémica mais alargada, a que nos referimos no capítulo 1, em torno da distintividade do 

conceito de burnout relativamente ao de depressão.  

 

  A reflexão dos profissionais de saúde mental sobre a diferenciação do burnout 

relativamente a outros quadros clínicos parece-nos ser marcada por uma clara duplicidade de 

perspectivas. De facto a maioria dos psicólogos e dos médicos entrevistados considera que o 

burnout não é uma categoria de diagnóstico psiquiátrico; no entanto, um psicólogo 

comportamental-cognitivista e os dois médicos psiquiatras referem-se a critérios de diagnóstico 

positivo e diferencial do burnout face a outros quadros clínicos. Esta dualidade de posições 

assume contornos mais específicos em torno da possibilidade de diferenciar burnout de 

depressão - designadamente como sindroma profissional / motivacional critério este que embora 

não conste nos manuais de diagnóstico psiquiátrico é fornecidos por outra literatura psicológica e 

médica - possibilidade esta defendida pelos dois psicólogos de orientação comportamental-

cognitivista, pelos dois psiquiatras e por um médico de clínica geral, num dos momentos da sua 

reflexão sobre este tema; noutro momento os mesmos médicos afirmam, no entanto, que burnout 

e depressão são sinónimos  –  "… para mim burnout é sinónimo de depressão reactiva por 

"surmenage", sobrecarga, uma categoria de diagnóstico da psiquiatria…se envio a pessoa para a 

psiquiatria ou para a psicologia escrevo na guia "surmenage"… se passar baixa escrevo o 
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mesmo…" (Suj. nº 8). Este desfasamento entre a possibilidade conceptual e clínica de 

diferenciação do burnout relativamente à depressão e o que é a prática de diagnóstico, parece-nos 

fazer uma vez mais apelo ao conceito de funcionalidade das representações sociais e deixar em 

aberto as razões para a duplicidade de perspectivas identificada no discurso dos profissionais de 

saúde mental, as quais nos parecem ir para além de um mero eco da polémica existente a nível 

científico. 

 

  Por ultimo, na reflexão das professoras sobre esta temática encontramos um 

posicionamento muito mais claro, se bem que mais simplista, do que o encontrado nos outros 

dois níveis de discurso, uma vez que se afirma inequivocamente a possibilidade de diferenciar 

burnout de outros quadros clínicos, designadamente da depressão (8), do stress (1), ou do 

simples cansaço (4). Ainda de referir a necessidade sentida em todos os grupos de entrevista 

realizados, e já constatada nos modelos do burnout como processo, de diferenciar o que pode ser 

uma fase de entrada em burnout – "a pessoa … continua a funcionar" – do burnout instalado, 

incapacitador – "a pessoa não consegue assumir… rotinas… está alheada da realidade" (12). 

   

 

Concepções sobre as causas do burnout 

 

  Como constatamos pela análise dos quadros que se seguem, os discursos 

científico e dos profissionais de saúde mental sobre as causas do burnout  organizam-se em torno 

de uma enunciação de causas externas ou internas e de uma reflexão sobre mecanismos 

patogénicos mais complexos, contemplando frequentemente a interacção de factores.  A reflexão 

das professoras, por seu lado, oferece uma variedade de explicações sobre o fenómeno do 

burnout igualmente categorizáveis de acordo com uma causalidade externa / interna, mas não 

propõe mecanismos patogénicos específicos como acontece nos documentos científicos e nas 

entrevistas feitas a psicólogos e médicos. Assim, das três categorias consideradas, representando 

três formas de explicação do fenómeno do burnout –causas externas; causas pessoais / internas; e 

mecanismos patogénicos – a última não se adequa ao discurso das docentes entrevistadas. 
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Quadro nº 3.8 

Causas externas do burnout – discursos científico, dos profissionais de saúde mental e das 

professoras 

 

 
 

Subcategorias e Indicadores 

 

 

 

DOCUMENTOS  

CIENTÍFICOS 

 

 

Frequências 

(Doc. nº) 

 

 

PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE 

MENTAL 

 

PROFESSORES 

 

 

 

Frequências 

(Grupos nº) 

 

Psi. 

(Suj.nº) 

 

Med. 

(Suj.nº) 

PROFISSÕES DE AJUDA  

 

"… trabalhar com base numa relação social de 
ajuda… é uma actividade que exige muito esforço, 

implica uma dinâmica activa… e isso esgota…" 

(Suj. nº 2) 
 

16 (3;5;9;12;13; 14;16) 7 (1; 2; 3;  

    4) 

3 (7; 8) 21 (1; 2; 3; 4) 

SISTEMA PROFISSIONAL 

 

"… e temos a reforma para pôr em pratica, já para 
não falar da habitual sobrecarga de trabalho… e 

ninguém nos dá uma medalha no final…" (Grupo 

nº 2) 
  

12 (5;10;11;12;13;16; 

       17) 

5 (1; 2; 3;  

    4) 

2 (7; 8) 30 (1; 2; 3; 4) 

MUDANÇAS SOCIAIS / CULTURAIS 

 
"…(como resultado das condições psicológicas e 

sociais em que exerce a docência, devido à 

mudança social acelerada) … a mudança acelerada 
do contexto social influi fortemente no papel a 

desempenhar pelo professor…" (Doc.nº 4, p. 98). 

 

12 (3;4;5;9;11; 12; 16) 5 (1;2; 3;4)  3 (7; 8) 9 (1; 2; 3; 4) 

APOIO SOCIAL A NÍVEL PROFISSIONAL 
 

"… o apoio do grupo disciplinar devia ser muito 

mais do que é … às vezes o grupo não existe senão 
formalmente, não funciona como fonte de apoio…" 

(Grupo nº 3) 

 

3 (9; 12) 1 (2)  8 (1; 2; 3; 4) 

UTENTES DOS SERVIÇOS (ALUNOS) 

 

"… turmas com alunos difíceis em termos de 

indisciplina…" (Grupo nº 1) 
 

 

2 (5; 9)   6 (1; 2; 3; 4) 

FAMILIARES 
 

"…relações familiares esgotadas…" (Suj.nº 2). 

 

1 (12) 2 (2; 4) 2 (5; 6) 4 (1; 2; 3; 4) 

INSTITUCIONAIS  
 

"… a escola não tem quaisquer estruturas de apoio 

ao professor com problemas… o clima humano da 
escola é importantíssimo, pode fazer a diferença 

para o professor que está à beira de um 

esgotamento…" (Grupo nº 4) 
 

   10 (1; 2; 3; 4) 
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   As explicações do burnout mais frequentemente encontradas nos documentos 

científicos analisados fazem apelo à intervenção de factores externos: socioculturais, 

profissionais e familiares. Destacamos em particular as causas profissionais relativas às 

características das profissões de ajuda (16) e dos sistemas profissionais (12) bem como outras 

causas mais abrangentes em termos sociais e culturais (12), designadamente a "mudança 

acelerada do contexto social" (Doc.nº 4). Entre os factores externos de burnout referidos, embora 

com menor frequência, incluem-se ainda outras causas profissionais referentes às redes de apoio 

social (3) e aos utentes dos serviços (2) e causas familiares (1). 

 

   Quanto aos factores externos enunciados pelos profissionais de saúde mental, 

começamos por chamar a atenção, por contraste com o que acontece no discurso científico sobre 

este tema, para o facto de surgirem com uma frequência relativamente mais baixa do que os 

factores pessoais. De qualquer forma, dos factores externos referidos por médicos e psicólogos 

destacam-se, como mais frequentes e tal como acontece no discurso científico, as causas 

profissionais referentes às características das profissões de ajuda (10) – "exigem um grande 

esforço, uma dinâmica activa" (Suj. nº 2). Outros determinantes externos referidos, são factores: 

sociais e culturais (8); profissionais relativos aos sistemas profissionais (7) e ao apoio social (1) 

dado pelos colegas de trabalho; e familiares (4). 

 

   As explicações do burnout na docência mais frequentemente dadas pelas 

professoras apelam, tal como acontece no discurso científico, para causas externas, 

socioculturais, profissionais e familiares. Paralelamente, enquanto que nos outros dois níveis de 

análise se destacam as características das profissões de ajuda como determinante profissional do 

burnout, no discurso das docentes  surgem em primeiro plano os factores próprios do sistema de 

ensino (30) – reforma educativa, sobrecarga de trabalho, falta de reconhecimento pelo trabalho 

desenvolvido, são alguns exemplos dados. Em segundo lugar surgem então os factores referentes 

à docência como profissão de ajuda (21). As restantes causas externas apontadas pelas 

professoras - institucionais (10), relativas às mudanças sociais e culturais (9), ao apoio social a 

nível profissional (8) aos utentes dos serviços (6) e familiares (4) - já haviam surgido nos outros 

dois planos de discurso analisados, com excepção das causas relativas à  instituição escola.  
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Quadro nº 3.9 

Causas pessoais / internas do burnout – discursos científico, dos profissionais de saúde 

mental e das professoras 

 

   
 

Subcategorias e Indicadores 

 

 

  

DOCUMENTOS  

CIENTÍFICOS 

 

 

Frequências 

(Doc. nº) 

 

 

PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE 

MENTAL 

 

PROFESSORES 

 

 

 

Frequências 

(Grupos nº) 

 

Psi. 

(Suj.nº) 

 

Med. 

(Suj.nº) 

CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDADE 

 
"…neuróticos, sobretudo numa vertente 

obsessional, estados limite, patologias de carácter, 

personalidades sensitivas…" (Doc.nº 11, p. 773). 
 

10 (11; 12; 13; 14) 18 (1; 2;  

      3; 4) 

11 (5; 6;  

      7; 8) 

25 (1; 2; 3; 4) 

ATITUDE PERANTE A PROFISSÃO 

 

"… as pessoas que aprenderam a ter atitudes de 
vítima, e que se vitimizam perante as situações 

profissionais problemáticas…" (Suj. nº 8) 

 

4 (1; 5; 12; 13)  3 (5; 7;  

    8) 

12 (1; 2; 3; 4) 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

"…professores com mais experiência (…) correm 
menos riscos de burnout…" (Doc.nº 9, p. 426). 

 

2 (9)   11 (1; 2; 3; 4) 

CRISE DE VIDA / DE CARREIRA 

 
"… muitos professores vão para o ensino porque 

não têm outra saída profissional… ser professor 

não era bem aquilo que a pessoa gostaria de 
fazer…" (Grupo nº 1) 

 

1 (13) 4 (1; 3)  8 (1; 2; 3) 

CAPACIDADES DE GESTÃO DA SAÚDE 

MENTAL 
 

"… estilo ocupacional muito intenso… pouco 

tempo dedicado a coisas básicas como as refeições, 

contacto com a família, actividade 

social…dificuldade de reconhecimento e aceitação 

do problema e decorrente tratamento atempado…" 
(Suj. nº 4). 

 

 8 (2; 4)  7 (1; 2; 3;4) 

CAPACIDADES DE RELAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

 

"… estamos muito envolvidos na relação 
pedagógica, investimos, investimos, investimos…" 

(Grupo nº 1) 

 

 1 (2) 1 (8) 5 (1; 2; 3) 

ESTILO DE ENSINO 
 

"… também tem muito que ver com o professor 

que chama tudo a si e que encara o ensino na 
vertente da transmissão de conhecimentos… não 

aguenta a discrepância dos resultados…" (G. nº 2). 

 

   1 (2) 
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   No discurso científico encontramos explicações do burnout que apelam para 

causas pessoais, internas, de diversos tipos, salientando-se pela sua frequência mais elevada (10) 

o recurso a características de personalidade – por exemplo, "patologias de carácter, 

personalidades sensitivas" (Doc. nº 11) - como factores causais do burnout. Outros factores 

internos igualmente surgidos são a atitude perante a profissão (4), as características 

sociodemográficas (2) e a vivência de uma crise de vida / carreira (1). 

 

   As características de personalidade são também a causa interna mais 

frequentemente referida pelos psicólogos e médicos como factor explicativo do burnout (29). 

Outras causas pessoais referidas pelos psicólogos entrevistados são as capacidades de gestão da 

saúde mental (8) e o facto de se estar em crise de vida / carreira (4), enquanto que os médicos 

apontam sobretudo para a atitude perante a profissão (3). Um psicólogo de orientação dinâmica e 

um médico de clínica geral referem ainda as capacidades de relação e comunicação como factor 

pessoal determinante do burnout, Estas capacidades juntamente com as de gestão da saúde 

mental, sugeridas pelos profissionais de saúde mental,  permitem-nos alargar a compreensão do 

fenómeno do burnout para além das explicações já apontadas pelo discurso científico. 

 

   Quanto à reflexão feita pelas professoras sobre as causas internas do burnout 

profissional na docência, gostaríamos de destacar a consonância com os outros dois níveis de 

análise na importância atribuída às características de personalidade (25) como determinante deste 

síndroma. Outras causas internas igualmente partilhadas com os discursos científico e / ou dos 

profissionais de saúde mental são, a atitude perante a profissão (12), as características 

sociodemográficas (11), o enfrentar uma crise de vida / carreira (8), as capacidades de gestão da 

saúde mental (7),  e as capacidades de relação e comunicação (5). O discurso das docentes 

afigura-se desta forma como o mais abrangente, apontando para todas as causas referidas nos 

outros dois níveis de análise e sugerindo ainda que o estilo de ensino – "o professor que chama 

tudo a si…" (Grupo nº  2) (1) pode ser um factor explicativo do burnout.  
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Quadro nº 3.10 

Mecanismos patogénicos – discursos científico e dos profissionais de saúde mental sobre o 

burnout 

 

 

 

 

Subcategorias e Indicadores 

 

 

DOCUMENTOS  

CIENTÍFICOS 

 

 

Frequências 

(Doc. nº) 

 

 

PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE 

MENTAL 

 

Psi. 

(Suj.nº) 

 

Med. 

(Suj.nº) 

MECANISMOS PATOGÉNICOS DE 

INSPIRAÇÃO PSICODINÂMICA 

 

"…mecanismos subjacentes: ideal do eu a 

satisfazer, negação, manutenção da ilusão 

de completude narcísica… a ética do 

trabalho mudou…num contexto de 

individualismo levado ao extremo e de 

isolamento afectivo, o individuo espera 

cada vez mais do seu trabalho gratificação 

narcísica… nas profissões que relevam de 

uma "vocação" que absorvem energia e 

não emitem nenhuma em retorno, eis-nos 

perante o fenómeno… de burnout…" 

(Doc.nº 14, p. 760). 

 

6 (11; 14)   

MECANISMOS PATOGÉNICOS DE 

INSPIRAÇÃO COMPORTAMENTAL 

 

"…Para Meier, o burnout assenta num 

mecanismo comportamental relativo às 

expectativas quanto… aos reforços… aos 

resultados… à eficácia…" (Doc. Nº 14, p. 

757) 

 

2 (14)   

FACTORES PESSOAIS X FACTORES 

EXTERNOS 

 

"… a pessoa que tem padrões e critérios 

de avaliação elevadíssimos, irrealistas 

face às situações…numa situação que 

geralmente se caracteriza por exigências e 

solicitações excessivas… vai fazer uma 

avaliação de si própria muito negativa …" 

(Suj. nº 3) 

 

1 (6) 4 (3; 4) 1 (6) 
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   No plano do discurso científico sobre o burnout encontramos diversas tentativas 

de explicação que fazem apelo a mecanismos patogénicos complexos e frequentemente 

multicausais. Note-se que todas estas referências surgem em publicações científicas do domínio 

médico / psiquiátrico analisadas. Note-se igualmente que a maioria dos mecanismos referidos se 

reportam a um quadro conceptual próximo da psicanálise (6) – " ideal do eu a satisfazer, 

negação… completude narcísica" (Doc. nº 14) é o exemplo de indicador retido. Outros 

mecanismos patogénicos identificados apelam para conceitos próprios da perspectiva 

comportamentalista (2) – expectativas de reforço e de eficácia pessoal no exemplo dado – ou 

para uma causalidade envolvendo a interacção entre factores pessoais e factores externos (1). 

 

  Em contraste com o discurso científico, os mecanismos patogénicos propostos 

pelos profissionais de saúde mental, são na sua maioria  propostos por psicólogos (apenas um 

decorre do discurso de um médico psiquiatra) e apresenta-se relativamente despida de 

concepções teóricas muito marcadas, apelando para a interacção de factores internos e externos 

bastante genéricos na explicação do burnout (5). 

 

 

Concepções sobre os sintomas de burnout 

 

  A reflexão sobre a sintomatologia do burnout patente nos três tipos de discurso 

analisados estrutura-se em torno de dois grandes temas: os diversos tipos de sintomas de burnout; 

e os problemas que, não podendo ser considerados como sintomas directos de burnout, se 

associam habitualmente a este síndroma. Na reflexão das docentes surge ainda uma terceira 

categoria relativa à gravidade dos sintomas de burnout. 
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Quadro nº 3.11 

Tipos de sintomas de burnout – discursos científico, dos profissionais de saúde mental e das 

professoras 

 

 

 

Subcategorias e Indicadores 

 

 

DOCUMENTOS  

CIENTÍFICOS 

 

 

Frequências 

(Doc. nº) 

 

 

PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE 

MENTAL 

 

PROFESSORES 

 

 

 

Frequências 

(Grupos nº) 

 

Psi. 

(Suj.nº) 

 

Med. 

(Suj.nº) 

MOTIVACIONAIS 
 

"… Se o que você faz deixa de ser divertido, isto é, 

de o satisfazer, dar energia e motivar… " (Doc. nº 1, 
p. 19). 

 

9 (1; 3; 5; 10; 12; 
     16; 17)  

2 (3; 4) 2 (5; 8) 6 (1; 2; 3) 

COMPORTAMENTAIS / DE DESEMPENHO 

 
"… tinha um comportamento inaceitável, incorrecto, 

com os miúdos nas aulas, com os colegas, com a 

delegada… atirava com o apagador pelos ares… 
dava respostas descabidas… faltava muito…" 

(Grupo nº 4). 

 

8 (3; 5; 11; 13;  

     14) 

2 (2; 3) 2 (5; 8) 21 (1; 2; 3; 4) 

EMOCIONAIS 
 

"…Exaustão emocional refere-se às sensações de 

estar emocionalmente para além dos limites usuais e 
de ter esgotado os recursos emocionais…" (Doc.nº 

12, p. 92). 
 

7 (9;11; 12; 14;  
    16; 17) 

5 (1; 2;  
     3; 4) 

5 (5; 6; 
     8) 

14 (1; 2; 3; 4) 

RELACIONAIS/COMUNICACIONAIS 

 

"… estão esgotados os recursos, há qualquer coisa 
que chega ao fim e que pode ser uma relação – 

surgem problemas nas relações familiar e 

profissional… dificuldades de comunicação…" 
(Suj.nº 2). 

 

6 (3; 5; 12; 16;  

     17) 

6 (2; 4) 3 (6) 19 (1; 2; 3; 4) 

FÍSICO/FISIOLÓGICOS 

 
"… em geral, perturbações do sono… o primeiro 

sintoma é frequentemente a insónia, mas pode haver 

também sono em excesso… cefaleias… 
palpitações… hepigastralgias…" (Suj.nº 7). 

 

5 (5; 11; 14; 16;  

      17) 

13 (2; 3; 

       4) 

11 (5; 6; 

       7;8) 

12 (1; 2; 3; 4) 

COGNITIVOS 
 

"…falhas de memória, dificuldades de concentração, 

… era-me difícil assimilar a informação… ficava 
confusa com as situações mais banais…dificuldade 

de raciocínio… " (Grupo nº 4). 

 

3 (5; 11; 17) 11 (1; 2; 
       3;4) 

8 (5; 6; 
     7;8) 

21 (1; 2; 3; 4) 

ATITUDIONAIS 
 

"…atitudes defensivas, tais como rigidez, resistência 

excessiva à mudança, atitude negativa, pessimista, 

veja-se niilista; pseudo-activsmo…" (Doc. Nº 14, p. 

755) 

 

2 (11; 14)    
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   O discurso científico sobre a sintomatologia do burnout caracteriza-se, pela 

diversidade de sintomas associados a este síndroma: os sintomas motivacionais (9) são os 

referidos com maior frequência seguindo-se-lhes os comportamentais / de desempenho (8), 

emocionais (7), relacionais / comunicacionais (6), físico-fisiológicos (5), cognitivos (3) e 

finalmente atitudionais (2). Note-se que os sintomas atitudionais são exclusivamente referidos 

neste plano do discurso. 

 

   A reflexão dos profissionais de saúde mental acompanha o discurso científico 

na diversidade de sintomas de burnout que enuncia. No entanto, assume contornos próprios no 

destaque que dá aos sintomas de tipo físico/fisiológico (24) e cognitivo (19) e na menor 

relevância atribuída aos sintomas motivacionais (4) e comportamentais / de desempenho (4), 

privilegiados nos documentos científicos.  

 

  Finalmente, dos diversos tipos de sintomas de burnout enunciados pelas 

professoras destacam-se, com as frequências mais elevadas, os sintomas comportamentais / de 

desempenho (21), também privilegiados nos documentos científicos, e cognitivos (21), 

igualmente salientados pelos profissionais de saúde mental. A sintomatologia referida pelas 

docentes como característica do burnout na sua profissão inclui ainda, e por ordem decrescente 

de importância, sintomas relacionais / comunicacionais (19), emocionais (14), físico / 

fisiológicos (12) e motivacionais (6), todos eles já identificados nos outros dois planos de 

discurso.  
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Quadro nº 3.12 

Problemas associados ao burnout – discursos científico, dos profissionais de saúde mental e 

das professoras 

 

 

 

Subcategorias e Indicadores 

 

 

DOCUMENTOS  

CIENTÍFICOS 

 

 

Frequências 

(Doc. nº) 

 

 

PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE 

MENTAL 

 

PROFESSORES 

 

 

 

Frequências 

(Grupos nº) 

 

Psi. 

(Suj.nº) 

 

Med. 

(Suj.nº) 

 

"…verificações obsessivas …fobias… 

depressão… vertente persecutória " 

(Doc.nº 11, p. 771). 

 

 

9 (3; 5; 11; 14) 3 (4) 1 (8) 3 (1; 2; 3) 

 

 

   Nos três níveis de discurso sobre a sintomatologia do burnout surgem diversas 

referências a problemas que, não podendo ser considerados como sintomas directos do burnout, 

se associam a este. Vejam-se, a título de exemplo, outros quadros clínicos por vezes associados 

ao burnout,  como as "obsessões", "fobias", "depressões", ou mesmo as psicoses, cuja 

formulação como categorias de diagnóstico complexas e autónomas nos levou a considerá-los 

numa categoria distinta e não como sintomas de burnout. 

  

 

Quadro nº 3.13 

Gravidade dos sintomas de burnout - discurso das professoras 

 

 

 

Subcategorias e Indicadores 
 

 

PROFESSORES 

 

Frequências 

(Grupos nº) 

 

 

"…tive de recorrer a um especialista para recuperar… só 

funcionava à custa de medicação… " (Grupo nº 4). 

 

8 (1; 2; 3; 4) 
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   O discurso das docentes inclui ainda uma outra reflexão sobre sintomatologia, 

designadamente sobre a gravidade dos sintomas de burnout. Esta construção configura-se como 

específica das docentes, uma vez que estas se lhe referem consensualmente e de forma inovadora 

relativamente aos discursos científico e dos profissionais de saúde mental. A imagem do burnout 

como um fenómeno com sintomas graves surge associada à dependência que o professor em 

burnout tem de formas de apoio diversas – apoio de especialistas e medicamentoso são dois dos 

exemplos dados. 

 

 

Concepções sobre as consequências do burnout  

 

   As duas categorias decorrentes da análise do discurso científico sobre as 

consequências do burnout, designadamente "tipos de consequências" e "funcionalidade" do 

burnout – para que serve o burnout, às pessoas atingidas por este síndroma e às pessoas que as 

rodeiam? – mostraram-se igualmente adequadas à análise das reflexões feitas pelos profissionais 

de saúde mental e pelas professoras a propósito desta temática. 
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Quadro nº 3.14 

Tipos de consequências do burnout – discursos científico, dos profissionais de saúde mental 

e das professoras 

 

 

 

Subcategorias e Indicadores 

 

 

DOCUMENTOS  

CIENTÍFICOS 

 

Frequências 

(Doc. nº) 

 

PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE 

MENTAL 

 

PROFESSORES 

 

 

Frequências 

(Grupos nº) 
Psi. 

(Suj.nº) 

Med. 

(Suj.nº) 

PROBLEMAS ASSOCIADOS 

 

"…Reacções neuróticas; depressões; ansiedade, como 

estado permanente associado em termos de causa-efeito a 

diagnósticos de doença mental…" (Doc.nº 4, p. 113). 

 

14 (3; 4; 16) 4 (3) 7 (5; 6;  

     7) 

4 (1; 2) 

DESEMPENHO PROFISSIONAL / QUE AFECTAM 

TERCEIROS 

 

"… o burnout tem sido relacionado com absentismo, 

transferências profissionais frequentes e intervalos 

prolongados durante as horas de trabalho. …" (Doc.nº 16, 

p. 417). 

 

10 (3; 10; 13; 16) 2 (1; 2) 3 (5; 6) 11 (1; 2; 3; 4) 

FORMAIS 

 

"… entrou em baixa, por atestado …ao fim de algum 

tempo foi chamada à junta médica… ficou com redução de 

horário lectivo… às vezes tem-se mesmo isenção total, 

noutras  vai-se para a biblioteca ou fica-se a dar apoio a 

outros serviços "neutros" na escola… há quem tenha 

reforma antecipada…" (Grupo nº 4) 

 

5 (2; 3; 13; 16)   3 (6; 7) 23 (1; 2; 3; 4) 

RESOLUÇÃO / RESULTADOS DA CRISE: 

POSITIVOS 

 

"… aprende-se a reagir de outra maneira quando surgem 

problemas… maior distância… mudar de atitude em 

relação à escola, à profissão… em geral em relação à 

vida… mudar de vida: tenho uma amiga que largou tudo… 

eu gostaria de parar por uns tempos, pedir licença 

sabática… crescer como professora e como pessoa… " 

(Grupo nº 2) 

 

3 (13; 16) 2 (1; 4) 1 (8) 16 (1; 2; 3; 4) 

RESOLUÇÃO/RESULTADOS DA CRISE: 

NEGATIVOS  

 

"… dificuldade em recuperar o equilíbrio…" (Suj. nº 7). 

 

1 (11)  2 (1; 2) 1 (7) 4 (1; 2; 3) 

ACEITAÇÃO PELOS OUTROS 

 

"… habitualmente as outras pessoas … ter pena dela, diria 

mesmo comiseração e desculpabilizá-la e protegê-la 

excessivamente, com mais atenção, carinho e afecto…" 

(Suj.nº 3). 

 

 2 (3; 4) 2 (7; 8) 6 (2; 3; 4) 

TRATAMENTO ADOPTADO 

 

"…  a pessoa vai recorrer aos médicos, a vários médicos… 

vai recorrer às medicinas naturais e até mesmo a bruxos e 

médios… " (Suj.nº 7). 

 

  3 (7) 11 (1; 2; 3; 4) 

REJEIÇÃO PELOS OUTROS 

 

"…são marginalizados, ficam marcados na escola por 

terem problemas psíquicos … e nos casos mais graves, 

acho que realmente não deviam poder voltar a dar aulas 

aos miúdos…" (Grupo nº 4) 

 

 2 (2; 3)  20 (1; 2; 3; 4) 
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  Na reflexão sobre as principais consequências do burnout, o discurso científico 

destaca quatro tipos de consequências: umas mais imediatas, ligadas aos problemas associados a um 

quadro de burnout (14), ao desempenho profissional e que podem afectar terceiros (10), ou aos 

aspectos formais da vivência do burnout (5); outras mais dilatadas no tempo, relacionadas com a 

resolução ou com os resultados dessa crise, positivos (3) ou negativos (1). Assim, e do ponto de 

vista da frequência, as consequências que mais se salientam são as relativas a problemas associados, 

tais como "reacções neuróticas" (Doc. nº 4), e as que se manifestam a nível do desempenho 

profissional / que afectam terceiros, designadamente "absentismo" e "transferências profissionais" 

(Doc. nº 16). Uma chamada de atenção para o facto de alguns dos fenómenos anteriormente 

referidos como sintomas de burnout serem igualmente identificados, no discurso científico, como 

consequências deste síndroma. Veja-se, a título de exemplo, o fenómeno da "depressão" referido a 

propósito da sintomatologia do burnout mas igualmente como uma consequência deste síndroma. 

Por esta razão, alguns autores optam (ver capítulo 2) pelo conceito de "manifestações" do burnout 

em que incluem tanto sintomas como consequências deste síndroma. A nossa opção foi a de 

explorar as construções sobre sintomas e consequências do burnout separadamente nos diversos 

níveis de análise, mas tendo o cuidado de designar de forma semelhante as subcategorias relativas a 

sintomas e a consequências coincidentes: "problemas associados" é a designação da categoria 

relativa à sintomatologia em que se inserem os sintomas depressivos e também da subcategoria de 

consequências em que se incluiu o fenómeno de depressão. 

 

   O discurso dos profissionais de saúde mental sobre as consequências do 

burnout aproxima-se do discurso científico relativo a esta temática, na medida em que refere 

consequências mais imediatas, por exemplo ligadas aos  aspectos  formais da vivência de 

burnout (3),  e a consequências mais dilatadas no tempo relativas, nomeadamente, aos seus 

resultados, positivos (3) ou negativos (3) . Também do ponto de vista da frequência se verifica 

algum paralelismo entre os dois tipos de discurso, destacando-se pela sua maior expressão, em 

ambos, os problemas associados (11) e a as alterações no desempenho profissional que afectam 

terceiros (5). De acrescentar ainda, e novamente como no discurso científico, o facto de alguns 

dos fenómenos referidos como sintomas de burnout serem igualmente identificados pelos 

profissionais de saúde mental como consequências deste síndroma. A reflexão dos profissionais 

de saúde mental vai no entanto para além  do discurso científico na medida em que enuncia 
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outras consequências do burnout: a ideia de que o individuo em burnout ganha em termos de 

aceitação (4); ou pelo contrário é rejeitado (2) pelas outras pessoas; e pode recorrer a diversas 

formas de tratamento (3) .  

 

  Por último, o discurso das professoras sobre as consequências do burnout 

aproxima-se dos discursos científico e dos profissionais de saúde mental pelas referências que 

faz a consequências mais imediatas, como os aspectos formais da vivência de burnout,  e a 

consequências mais dilatadas no tempo relativas, nomeadamente, aos seus  resultados, positivos 

ou  negativos. Aproxima-se também pelo facto de alguns dos fenómenos referidos como 

sintomas de burnout – por exemplo a depressão – serem igualmente identificados como 

consequências deste síndroma.  

 

    Já no que  refere à análise de frequências,  verificamos que as professoras 

destacam  as consequências formais (23) e a rejeição pelos outros (20), enquanto que nos outros 

dois tipos de discurso  os problemas associados  e as consequências a nível do desempenho 

profissional que afectam terceiros são as que têm uma maior expressão. Paralelamente, a 

reflexão das docentes sobre as consequências do burnout dos professores pauta-se pela 

abrangência relativamente aos demais níveis de explicação e organiza-se em torno de seis tipos 

essenciais:  

 

1. Consequências formais – as mais frequentemente referidas -  que se associam à 

vivência do burnout pelo professor e em que se incluem a baixa por atestado 

médico, a ida a junta médica, a redução de horário de trabalho, a isenção de 

horário lectivo e apoio a serviços  neutros na escola e a reforma antecipada. 

 

2. Consequências a que o professor em burnout está sujeito em termos da 

avaliação e da aceitação (6) ou rejeição pelos que o rodeiam: marginalização 

pelos colegas, estigmatização pelo meio profissional por ter problemas psiquicos, 

ao ponto de ser tido como incapaz de voltar a dar aulas são exemplo das 

consequências em termos de rejeição referidas, as quais apresentam a segunda 

frequência mais elevada; aproximação empática e condescendente por parte de 
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colegas, reacção de pena manifestada por colegas e apoio dado por colegas, são 

alguns dos exemplos de aceitação dados pelas professoras.  

 

3. As consequências relacionadas com a resolução / resultados da crise de burnout 

do professor variam em grau de pessimismo / optimismo: num extremo (16) 

salientam-se como consequências possíveis, aprender a reagir perante situações 

difíceis com maior distanciamento, mudar de atitude perante a profissão / a vida, 

crescer em termos pessoais / profissionais, fazer uma pausa para reencontro 

consigo próprio ou mesmo mudar de vida; no outro extremo destacam-se, embora 

com uma frequência mais baixa (4), o conflito interior ( entre parar para descansar 

e continuar a assumir as tarefas de sua responsabilidade) e a vulnerabilidade, no 

futuro, para reagir com sintomas de burnout a situações de tensão. 

 

4. Consequências em termos do tratamento adoptado (11) na situação de burnout, 

em que se destaca o acompanhamento psiquiátrico ou psicológico e a medicação. 

 

5. O discurso das professoras salienta ainda consequências a nível do desempenho 

profissional dos docentes, como sejam faltar frequentemente, ter dificuldade em 

controlar a disciplina na sala de aula  e  em criar muitas rotinas nas aulas, e que 

afectam os que o rodeiam no seu meio profissional, sejam alunos ou  colegas (11).  

 

6. Problemas associados (4) que os professores em burnout podem manifestar, 

designadamente apatia devido à medicação, acidentes de automóvel, consumos 

excessivos de álcool e tabaco, entre outros. 
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Quadro nº 3.15 

Funcionalidade do burnout – discursos científico, dos profissionais de saúde mental e das 

professoras 

 

 

 

Subcategorias e Indicadores 

 

 

DOCUMENTOS  

CIENTÍFICOS 

 

 

Frequências 

(Doc. nº) 

 

 

PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE 

MENTAL 

 

PROFESSORES 

 

 

 

Frequências 

(Grupos nº) 

 

Psi. 

(Suj.nº) 

 

Med. 

(Suj.nº) 

BENEFÍCIOS SOCIAIS E / OU LABORAIS 

 

"…certos trabalhadores…reclamam de 

alguma forma o seu "direito" a um período de 

fadiga e de esgotamento causado pelo 

trabalho, …alguns querendo que lhes seja 

concedido um longo período de invalidez 

com os respectivos benefícios sociais, outros 

reclamando algum privilégio ou modificação 

das condições de trabalho…" (Doc. Nº 6, p. 

776). 

 

3 (6; 11)   4 (1; 2; 3; 4) 

VIRTUDES SIMBÓLICAS 

 

"…  a pessoa obtem um aval para os seus 

problemas e sofrimento, vê o seu estatuto de 

doente reconhecido socialmente…" (Suj.nº8)  

 

2 (2; 11) 4 (3; 4) 7 (5; 6;  

     7; 8) 

9  (1; 2; 3; 4)  

DESPSIQUIATRIZAR  

 

"… dizer que a pessoa tem um 

esgotamento… acho que é uma expressão 

que está na moda, que se usa para não usar 

outras expressões mais depreciativas… para 

não dizer que a pessoa não está boa da cabeça 

e que devia ir ao psiquiatra…" (Grupo nº 3). 

 

 

1 (6) 2 (4)  2 (3; 4) 

PARA O MÉDICO: DIAGNOSTICO 

FÁCIL, DE RECURSO, DE 

SUBSTITUIÇÃO 

 

"… "esgotamento" faz parte da linguagem 

corrente e não é necessário dar grandes 

explicações …para o médico fazer um 

diagnóstico quando não sabe o que se passa 

com a pessoa…ou quando quer encobrir um 

diagnóstico mais pesado…" (Suj.nº 1) 

 

 7 (1; 2; 

    4) 

11 (5; 6)  

FORMA DE EXPRESSÃO DO 

SOFRIMENTO 

 

"…  serve para a pessoa expressar uma forma 

de sofrimento que é difícil de exprimir…" 

(Suj.nº 2). 

 

 5 (1; 2) 3 (7; 8)  
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    No discurso científico sobre as consequências do burnout, e em especial nos 

documentos do domínio da medicina analisados, encontramos igualmente algumas reflexões 

sobre a sua funcionalidade: para que serve o burnout, às pessoas atingidas por este síndroma e a 

quem as rodeia? A resposta a esta questão aponta, por um lado, para os benefícios sociais e / ou 

laborais (3) solicitados e frequentemente obtidos pelos trabalhadores em burnout e para as 

virtudes simbólicas (2) que este síndroma confere aos profissionais / profissões atingidos; por 

outro lado, o conceito de burnout surge igualmente como funcional para o exterior, no sentido 

em que serve aos profissionais de saúde mental e à sociedade em geral para despsiquiatrizar (1) o 

diagnóstico e o relacionamento com as pessoas em burnout. Estas reflexões vão ao encontro da 

questão sobre a funcionalidade das representações sociais do burnout, anteriormente colocada a 

propósito da definição, surgida no discurso científico, do burnout como mito das profissões de 

ajuda que "aspiram a um estatuto profissional" (Doc. nº 2). 

 

    A questão da funcionalidade do burnout configura-se no discurso dos 

profissionais de saúde mental com dois tipos de resposta. De acordo com os psicólogos e 

psiquiatras entrevistados, o burnout serve ao médico fornecendo-lhe um diagnóstico fácil  –  

"esgotamento" faz parte da linguagem corrente e não é necessário dar grandes explicações" – de 

recurso – "quando não sabe o que se passa  com a pessoa" – e de substituição – "quando quer 

encobrir um diagnóstico mais pesado" (Suj. nº 1) (18). Serve também às pessoas em geral, 

segundo os diversos profissionais de saúde mental, como forma de expressão do sofrimento (8), 

conferindo virtudes simbólicas (11) aos seus problemas, e despsiquiatrizando (2) o seu estatuto. 

Estas expressões da funcionalidade do burnout vêm acrescentar novos pontos de vista aos 

formulados no discurso científico. 
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    Ao reflectirem sobre a funcionalidade do burnout na docência, as professoras 

referem-se a três funções essenciais: o burnout serve aos docentes para conferir virtudes 

simbólicas (9) aos seus problemas; e serve-lhes para terem acesso a benefícios sociais e laborais 

(4) como baixa, redução de horário e reforma antecipada; serve também às pessoas que rodeiam 

o professor em burnout para despsiquiatrizar (2) o seu estado, isto é, para não o conotar com um 

quadro psicopatológico mais grave. Assim, o discurso das docentes sobre a funcionalidade do 

burnout para o professor e para aqueles que o rodeiam faz eco de construções sobre esta temática 

encontradas nos outros dois níveis de análise do burnout: por um lado, conferir seriedade ao 

exercício docente, validando como doença profissional o desgaste que provoca e, desta forma, 

dando acesso a diversos benefícios sociais e laborais; por outro lado evitar uma estigmatização 

excessiva do docente afectado, retirando a carga de doença psiquiátrica.  

 

 

Concepções  sobre   prevenção   e   intervenção  no  

domínio do burnout 

 

   A análise dos três tipos de discurso revela-nos uma reflexão sobre a prevenção do 

burnout que é feita em simultâneo e indiscriminadamente da reflexão sobre as formas de 

intervenção a utilizar neste síndroma. Desta forma, consideramos uma única categoria em que 

incluímos as medidas de prevenção e intervenção propostas. 
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Quadro nº 3.16 

Medidas de prevenção e de intervenção em situações de burnout – discursos científico, dos 

profissionais de saúde mental e das professoras 

 

 

 

Subcategorias e Indicadores 

 

 

DOCUMENTOS  

CIENTÍFICOS 

 

 

Frequências 

(Doc. nº) 

 

 

PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE 

MENTAL 

 

PROFESSORES 

 

 

 

Frequências 

(Grupos nº) 

 

Psi. 

(Suj.nº) 

 

Med. 

(Suj.nº) 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – COMPETÊNCIAS 

PESSOAIS 

 

"…formação profissional a diversos níveis… da resolução 

de problemas…da planificação das actividades 

profissionais… das práticas de higiene mental a instalar 

desde o início da actividade… assertividade…" (Suj.nº 4). 

 

9 (3; 4; 9; 13; 16; 17) 12 (3;4) 6 (5; 6; 

     8) 

3 (1; 2; 3) 

 

REEQUILÍBRIO DO INVESTIMENTO NA 

ACTIVIDADE PROFISSIONAL / OUTRAS ÁREAS DE 

VIVÊNCIA 

 

"… fazer exercício físico… ter hobbies… ir ao cinema… 

fazer viagens… procurar um equilíbrio entre o corpo, a 

mente e o espírito…" (Grupo nº 3). 

 

7 (1; 6) 6 (2; 3; 

     4) 

3 (8) 7 (3; 4) 

APOIO SOCIAL  

 

"… salas de trabalho para cada grupo disciplinar ou, pelo 

menos, salas de professores em todos os pavilhões… não 

deixar que as pessoas se isolem… criar um clima de apoio 

na escola… " (Grupo nº 1). 

 

7 (1; 3; 4; 6; 9; 16) 2 (2; 4) 3 (6) 24 (1; 2; 3; 4) 

MUDANÇAS OBJECTIVAS NAS CONDIÇÕES 

PROFISSIONAIS 

 

"… algumas (intervenções) tinham por objectivo a 

modificação objectiva do meio, através de vias como o 

aumento da participação e o redesenho do trabalho …" 

(Doc.nº 17, p. 51) 

 

7 (4; 6; 17)   10 (1; 2; 3; 4) 

RECONCEPTUALIZAÇÃO DA FILOSOFIA E 

ATITUDES FACE À ACTIVIDADE PROFISSIONAL 

 

"…distanciamento emocional… distanciamento 

físico…humor…" (Doc. n º  6, p. 779). 

 

5 (1; 4; 6) 3 (2; 3)  5 (2; 3) 

APOIO ESPECIALIZADO  

 

"… acompanhamento psicológico, individual ou em grupo 

…" (Suj. nº 3) 

 

4 (3; 6) 18 (1; 2;  

      3; 4) 

6 (5; 7;  

     8) 

1 (3) 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

"… melhorar a gestão de recursos humanos na escola… 

envolver os professores, que têm uma formação de elite, 

em projectos adequados…" (Grupo nº 2) 

 

2 (4; 6) 1 (3)  5 (2; 3) 

APOIO PEDAGÓGICO 

 

"… quando o colega tem problemas, podia-se preparar 

umas aulas e dá-las ao colega, se for do mesmo grupo… 

haver um espaço no horário, destinado mesmo, para os 

professores partilharem as suas experiências pedagógicas, 

por exemplo dentro do grupo disciplinar…" 

(Grupo nº 2). 

 

   6 (1; 2; 3; 4) 
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  Começaríamos por sublinhar, neste quadro sobre a prevenção e intervenção na área 

do burnout, a variedade de propostas surgidas no discurso científico, entre as quais destacamos, 

pela sua maior expressão, a formação profissional (9) visando essencialmente a aquisição e 

desenvolvimento de competências pessoais. Bastante frequentes são também as recomendações no 

sentido: do reequilibrio do investimento na actividade profissional / outras áreas de vivência (7); de 

uma melhoria das redes de apoio social (7) nomeadamente no contexto profissional; e da realização 

de mudanças objectivas nas condições profissionais (7). Outras medidas apontadas, embora com 

menor frequência, incluem; a reconceptualização da filosofia e atitudes face à actividade 

profissional (5); o apoio especializado (4), psicológico e médico / psiquiátrico; e a gestão de 

recursos humanos (2). Um outro comentário a propósito das propostas de prevenção e intervenção é 

o de que estas nos dão simultaneamente um outro olhar sobre o entendimento das causas do 

burnout. Assim, a explicação do burnout em função de determinantes essencialmente externos e de 

natureza socio-profissional, anteriormente surgida no discurso científico a propósito da reflexão 

sobre as causas do burnout, parece-nos agora ser complementada por um reforço das possibilidades 

que o próprio individuo tem no sentido de se proteger activamente de um quadro de burnout:  

reconceptualizar a sua filosofia e as suas atitudes face à actividade profissional,    reequilibrar o seu 

investimento na actividade profissional com as outras áreas de vivência, recorrer às redes  de apoio 

social disponíveis, são algumas das estratégias que poderá utilizar. Da mesma forma, a formação 

profissional e o apoio especializado  preconizados  visam essencialmente dotar o individuo de 

competências pessoais. Mais modestas são as propostas de prevenção e intervenção visando 

directamente as condições externas, socio-profissionais ou deixando à pessoa um papel mais 

passivo face ao burnout -  mudanças objectivas nas condições profissionais e gestão de recursos 

humanos. 

 

   Da mesma forma, a reflexão dos profissionais de saúde mental sobre a prevenção 

e intervenção no domínio do burnout devolve-nos a imagem de um sujeito com amplas 

possibilidades de se proteger activamente de um quadro de burnout: as duas medidas mais 

frequentemente preconizadas por psicólogos e médicos, designadamente  apoio especializado (24) e  

formação profissional (18) visam primordialmente dotar a pessoa / profissional de competências 

pessoais, designadamente nos domínios  da resolução de problemas,  da assertividade e das práticas 

de higiéne mental. Reequilibrar o investimento na actividade profissional com as outras áreas de 
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vivência (9), recorrer às redes  de apoio social (5) disponíveis e  reconceptualizar a filosofia e 

atitudes face à actividade profissional (3) são outras estratégias que a pessoa poderá desenvolver 

activamente no sentido de prevenir ou recuperar de um quadro de burnout. A proposta de prevenção 

e intervenção preconizada e que atribui ao individuo um papel mais passivo face ao burnout – 

gestão de recursos humanos – é a que reune menos consenso entre os profissionais de saúde mental 

e que apresenta uma menor frequência (1). Lembremos ainda a este propósito o predomínio de 

causas internas encontrado nas explicações do burnout dadas pelos  psicólogos e médicos, o qual 

acompanha claramente este reforço do papel do sujeito, como agente activo do seu próprio 

equilibrio, leia-se da sua própria saúde.  

 

   Um primeiro aspecto a salientar no discurso das professoras sobre a prevenção e 

intervenção na área do burnout é o conjunto alargado de propostas surgidas, o qual inclui a maioria 

das sugestões contidas nos discursos científico e dos profissionais de saúde mental e lhes acrescenta 

ainda medidas ao nível do apoio pedagógico. Das diversas estratégias assim propostas destacamos, 

pela sua frequência mais elevada,  a dinamização de redes de apoio social (24) designadamente 

através da construção de  salas de trabalho para cada grupo disciplinar ou de salas de professores 

em todos os pavilhões e da criação de um clima de apoio na escola.  Igualmente merecendo 

destaque na reflexão das professoras são as sugestões no sentido de se realizarem mudanças 

objectivas nas condições profissionais (10): mais férias, menos turmas diferentes por dia, intervalos 

mais longos entre as aulas e um ordenado mais condigno, são alguns dos exemplos dados neste 

sentido. Um outro comentário, já feito igualmente nos dois níveis de análise anteriores, é o de que 

estas propostas nos dão simultaneamente um outro olhar sobre o entendimento que as professoras 

têm das causas do burnout. Assim, a explicação do burnout anteriormente delineada, em que as 

causas externas assumem um papel relevante, é agora reforçada no discurso das professoras pelo 

destaque dado a diversas medidas de prevenção / intervenção visando justamente os determinantes 

externos, de natureza socio-profissional: dinamização pela "escola" de redes de apoio social, 

realização de mudanças objectivas nas condições profissionais, gestão de recursos humanos (5), são 

as principais estratégias apontadas nesse sentido. Paralelamente, é também referido um conjunto de 

medidas que vem abrir a possibilidade de o próprio docente se proteger activamente de um quadro 

de burnout, designadamente e por ordem decrescente de frequência: o reequilibrio, pelo professor, 

do investimento na actividade profissional / noutras áreas de vivência (7); o recurso aos colegas em 
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termos de apoio pedagógico (6); e a reconceptualização, pelo professor, da sua filosofia e atitudes 

face à actividade profissional (5). Finalmente, a formação profissional (3) e o apoio especializado 

(1) preconizados visam também dotar o docente de competências pessoais que lhe permitam fazer 

uma melhor gestão da sua saúde mental e proteger-se de um quadro de burnout.  

 

 

Concepções  sobre  a  apropriação  do  conceito  de 

burnout 

 

   A apropriação do conceito de burnout estrutura um último domínio de análise do 

burnout: numa primeira categoria enquadram-se as referências feitas nos três tipos de discurso à 

apropriação pelo senso comum; na segunda categoria, relativa à apropriação do conceito de burnout 

pelos profissionais de saúde mental, inserem-se apenas os comentários patentes nos discursos 

científico e dos psicólogos e médicos, posto que nas reflexões das docentes não surgem referências 

a este tema - a orientação dada às entrevistas de grupo foi especificamente virada para o burnout na 

docência. 
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Quadro nº 3.17 

Apropriação do conceito de burnout pelo senso comum - discursos científico, dos profissionais 

de saúde mental e das professoras 

 

 

 

Subcategorias e Indicadores 

 

 

DOCUMENTOS  

CIENTÍFICOS 

 

 

Frequências 

(Doc. nº) 

 

 

PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE 

MENTAL 

 

PROFESSORES 

 

 

 

Frequências 

(Grupos nº) 

 

Psi. 

(Suj.nº) 

 

Med. 

(Suj.nº) 

QUEIXAS DOS TRABALHADORES 

 

"… Alguns trabalhadores – tipicamente 

quadros ou profissionais de ajuda  - 

apresentam-se (aos médicos de trabalho e 

aos médicos de família) dizendo-se 

afectados por este síndroma. Conhecem as 

suas manifestações e apresentam-se com o 

"diagnóstico "… tendo por vezes um 

discurso explícito sobre o "carácter 

patológico" da actividade profissional…" 

(Doc.nº 6, p. 777).  

 

4 (6; 11)    

TROCAS  E  COMUNICAÇÕES 

QUOTIDIANAS 

 

"… acho que está um bocado na moda 

dizer que se está com um esgotamento… 

perguntamos por uma colega que já não 

vimos há tempos e dizem-nos que está 

com um esgotamento… outro dia uma 

colega minha dizia-me que estava muito 

cansada e que ia meter baixa antes de ficar 

pior …" (Grupo nº 1) 

 

 

2 (6; 14) 

 

 

 

 

 

1 (1) 1 (7) 4 (1; 2; 4) 

A PARTIR DO DIAGNÓSTICO 

MÉDICO 

 

"… é frequente as pessoas irem ao médico 

porque não andam bem, andam cansadas, 

com falta de apetite, sem paciência para 

nada… e vêm de lá com baixa a dizer que 

estão com um esgotamento…" (Grupo nº 

2). 

 

 12 (1; 2;  

       3;4) 

15 (5; 6; 

       8) 

8 (1; 2; 3; 4) 
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  O discurso científico, designadamente alguns documentos do domínio da medicina, 

afirma a apropriação do conceito de burnout pelo senso comum ao referir as queixas de "burnout" 

apresentadas por alguns trabalhadores nas consultas médicas (4), e aponta as trocas e comunicações 

quotidianas como mecanismo responsável por essa apropriação (2). 

 

  A reflexão dos psicólogos e médicos sobre esta questão é bastante consistente e 

estrutura-se em torno da origem desse conhecimento prático: para todos os entrevistas, com 

excepção de um dos médicos de clínica geral, a apropriação faz-se  "a partir do diagnóstico médico" 

(27); para esse médico de clínica geral e também para um dos psicólogos de orientação dinâmica as 

trocas e comunicações quotidianas (2) são igualmente tomadas como mecanismo de apropriação do 

conceito de burnout pelo senso comum. Estas reflexões dos profissionais de saúde mental, deixam 

entrever de novo a questão da funcionalidade do diagnóstico de burnout para os médicos. 

 

  Por ultimo, a reflexão das professoras sobre a apropriação do conceito de burnout 

pelo senso comum é consonante com o ponto de vista dos psicólogos e médicos na medida em que 

considera o diagnóstico médico (8) e as conversas e trocas de ideias quotidianas entre professores 

(4) como veículos fundamentais de apropriação do conceito de burnout.  

 

 

Quadro nº 3.18 

Apropriação do conceito de burnout pelos profissionais de saúde mental – discursos científico 

e dos profissionais de saúde mental 

 

 

Indicadores 

 

DOCUMENTOS  

CIENTÍFICOS 

 

 

Frequências 

(Doc. nº) 

PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE 

MENTAL 

Psi. 

(Suj.nº) 

Med. 

(Suj.nº) 

FORMAÇÃO CIENTIFICA E EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

 

"…em leituras na licenciatura na àrea da psicoterapia e 

aconselhamento, na prática privada, e na formação de 

professores e psicoterapeutas…" (Suj. nº 3) 

 

2 (6) 4 (1; 2;  

    3; 4) 

4 (5; 6;   

    7; 8) 
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  Finalmente, o discurso sobre burnout patente nos documentos científicos, e mais 

concretamente numa das publicações do domínio da medicina analisadas, faz referencia (2) à 

apropriação do conceito de burnout pelos médicos. As reflexões feitas pelos profissionais de saúde 

mental permitem-nos ainda entrever algumas formas de apropriação do conceito de burnout pelos 

psicólogos (4) e pelos médicos (4): as leituras de carácter científico, respectivamente do domínio da 

psicologia e da psiquiatria, e a experiência profissional, designadamente a prática clínica. 

 

  Fica assim completo o sistema de categorias emergente da análise dos documentos 

científicos, das entrevistas individuais a profissionais de saúde mental e das entrevistas de grupo a 

professores. 

 

 

   Conclusões do estudo 

 

   Uma vez operacionalizados os procedimentos metodológicos e referidos os 

resultados obtidos nos três níveis de análise do burnout profissional na docência, nesta secção do 

capítulo apresentamos as conclusões gerais do estudo organizadas em torno dos problemas de 

investigação definidos. 

   

P1 – Quais os elementos do discurso científico e do discurso dos profissionais de 

saúde presentes nas  reflexões sobre burnout na docência construídas pelas 

docentes e quais os conteúdos próprios do discurso das professores sobre as suas 

experiências e comunicações quotidianas relacionadas com o burnout profissional 

na docência?    

 

  Os seis domínios de conteúdo emergentes do discurso científico, relativos à 

conceptualização do burnout, às suas causas, sintomas e consequências, às medidas de prevenção 

e intervenção a adoptar e ainda às formas de apropriação deste conceito,  revelaram-se no 

essencial adequados à análise das entrevistas sobre burnout feitas aos profissionais de saúde e às 

professoras. Para além dos elementos comuns ao ponto de vista científico, no discurso dos 

médicos e psicólogos, por um lado, e no discurso da professoras, por outro, surgem igualmente 
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conteúdos com contornos próprios que se adivinham decorrentes de um conhecimento prático, 

associado às suas respectivas actividades profissionais.   

 

  A conceptualização do burnout na docência, expressa no discurso das 

professoras é genericamente consistente com a sua definição a nível da literatura científica e do 

discurso dos profissionais de saúde: predomina uma visão processual do burnout, o qual é tido 

como um fenómeno complexo, cuja compreensão apela para uma reflexão sobre o contexto em 

que se desenvolve –   burnout como "doença profissional" - os mecanismos que o desencadeiam 

- burnout enquanto "crise de adaptação" - e os sintomas que lhe são próprios. As docentes não se 

limitam no entanto a utilizar construções encontradas nos outros dois planos de análise sendo 

possível identificar formas de compreensão específicas. 

  

  Uma particularidade da sua perspectiva é a distinção que fazem entre a fase de 

entrada em burnout, dita de "princípio de esgotamento" em que a pessoa continua a funcionar, e 

o burnout instalado tido como um problema sério, incapacitador – "a  pessoa não consegue 

assumir… rotinas… está  alheada da realidade" (Grupo nº 3). Salientaríamos neste ponto de vista 

das docentes a consonância com os estudos de Herzlich ([1969] 1973) no que refere à 

importância atribuída às alterações a nível da acção como critério de diferenciação entre a saúde 

e a doença ou, no caso presente, as duas expressões do burnout, de tal forma que embora na 

primeira já possam estar presentes alguns sintomas que se traduzem em mal-estar subjectivo para 

o professor, é a inactividade que permite definir o limiar da doença, um quadro de burnout-

doença.  

  

  Uma outra particularidade do discurso das docentes é o facto de afirmar 

inequivocamente a possibilidade de diferenciar o burnout de outros conceitos, distinguindo-o 

explicitamente do stress, do cansaço e da depressão, os quais consideram como estados menos 

graves. Pelo contrário, o problema do estatuto do burnout como categoria de diagnóstico e, mais 

especificamente, a possibilidade de diagnóstico positivo e diferencial do burnout, por exemplo 

em relação à depressão, é colocado com algumas reservas no discurso científico.  
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  Embora na perspectiva da teoria das representações sociais estas se constituam 

como uma forma de apropriação da ciência, entre outras modalidades de conhecimento, pelo 

senso comum, para Moscovici ([1961] 1976) a passagem do nível da ciência para o das 

representações sociais implica uma descontinuidade entre os dois universos, os quais são 

governados por lógicas próprias. Reconhecemos assim no discurso científico sobre burnout 

preocupações de objectividade e rigor numa análise que se baseia em evidências empíricas, ao 

passo que no discurso das docentes o consenso em torno da distintividade e maior gravidade do 

burnout face a outros quadros clínicos se assume como um saber "naif" ou natural (Jodelet, 

1989). A gravidade do burnout é aliás sublinhada pelas professoras de diversas outras formas, 

designadamente nos modelos processuais propostos que enquadram este síndroma como fase 

última, limite, de um processo mais alargado.  

 

  Farr e Marková (1995) salientam com pertinência que no domínio do 

conhecimento científico sobre a saúde e a doença raramente se verifica um contacto directo entre 

os leigos e o mundo da investigação e construção científica. Como Herzlich (1986) também estes 

autores destacam o papel mediador dos profissionais de saúde e das suas próprias representações 

sociais entre os dois mundos: "… Os profissionais de saúde actuam como agentes intermediários 

entre o mundo da ciência médica e os homens e mulheres leigos… A relação entre os dois 

[mundos] é geralmente mediada por um médico ou outro tipo de profissional de saúde 

clinicamente responsável pelo paciente…" (Farr & Marková, 1995, pp. 95-97). 

 

  Desta forma, enquanto que a ciência e o senso comum correspondem a dois 

universos qualitativamente distintos (Farr & Marková, 1995), a dinâmica de interacção entre as 

representações dos profissionais de saúde e as representações sociais do homem comum 

determinam diferentes graus de proximidade entre ambas: "…Quanto mais próximos os 

profissionais de saúde estiverem de pessoas leigas "inteligentes", tanto maior será o grau de 

sobreposição entre as respectivas representações… " (Farr & Marková, 1995, p. 97). 

 

  Neste sentido salientaríamos as posições assumidas pelos médicos psiquiatras as 

quais são particularmente ilustrativas do ponto de vista expresso pelos profissionais de saúde 

entrevistados sobre a possibilidade de diferenciar o burnout de conceitos afins: embora afirmem 
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que burnout e depressão são sinónimos, enunciam diversos critérios de diagnóstico positivo e 

diferencial do burnout relativamente a outros quadros clínicos e defendem que o burnout se pode 

diferenciar da depressão nomeadamente enquanto síndroma profissional / motivacional. Esta 

reflexão sugere-nos um uso do diagnóstico de burnout na sua prática clínica, determinado por 

critérios positivos e diferenciais mas igualmente possível face a quadros de depressão, o qual 

seguramente orienta o seu comportamento e comunicação com os "pacientes".  

 

   O diagnóstico de burnout comunicado pelos médicos e outros profissionais de 

saúde e que, como veremos adiante, pode justificar a atribuição de baixa, a ida a junta média ou a 

reforma antecipada, constitui-se pois como um elemento que nos parece clarificar a perspectiva 

defendida pelas professoras, enquanto testemunho de um saber leigo, sobre a distintividade e 

gravidade do burnout.  

 

   A  reflexão das professoras  sobre  as   causas  do burnout na docência aproxima-

se em termos gerais das explicações expressas no discurso científico, em que o burnout sendo 

concebido como um  fenómeno multideterminado se associa maioritariamente a determinantes 

externos de natureza socioprofissional, e não tanto do ênfase numa causalidade interna defendido 

pelos profissionais de saúde.   

 

  Apesar da proximidade verificada nos discursos científico e das professoras sobre 

uma causalidade predominantemente externa do burnout, diríamos que estas perspectivas de 

facto se fundamentam em lógicas próprias e distintas uma da outra. Assim, no caso da reflexão 

cientifica, são os resultados da investigação empírica que justificam o maior relevo dado às 

causas externas, uma vez que estas se têm revelado melhores preditoras do burnout do que os 

factores internos. A perspectiva das docentes, por seu lado, parece-nos fundamentar-se num 

conhecimento prático da realidade profissional da docência e orientar-se para a denúncia das 

condições de trabalho ou de certas formas de exercício profissional. 

 

  Efectivamente as tentativas de explicação do burnout na docência feitas pelas 

professoras comportam contornos próprios ao apontarem as condições institucionais, da escola, e 

o estilo de ensino do professor como causas do burnout. Desta forma não se limitam a alargar 
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quantitativamente o leque de determinantes relativamente aqueles identificados no plano da 

análise científica, uma vez que traduzem uma realidade específica da vivência dos docentes. 

   

   O tema da causalidade do burnout parece-nos constituir ainda uma boa 

oportunidade para percebermos as relações entre a perspectiva científica e as representações 

sociais de uma forma bidirecional e dinâmica. De facto, e como vimos no capítulo dois, o 

interesse pelo estudo científico do burnout tem uma raiz pragmática e não académica, isto é, 

nasceu das dificuldades práticas, de natureza socioprofissional, sentidas e relatadas pelos 

profissionais de ajuda. Consonantemente, a maioria dos modelos explicativos progressivamente 

construídos e dos estudos empíricos realizados tem-se orientado para uma compreensão social, 

organizacional e interpessoal que permita dar conta dessa realidade. Mas esta ênfase dada a uma 

causalidade externa na explicação do burnout torna-o num conceito pouco estigmatizante e 

propício para a crítica socioprofissional, e muito tem contribuído para a sua aceitação e uso não 

só pela comunidade científica mas igualmente pelos profissionais atingidos e pela opinião 

pública em geral.  

 

  Finalmente, uma nota sobre o maior destaque dado pelos profissionais de saúde 

entrevistados aos determinantes internos do burnout, para dizermos que nos parece ser atribuível 

à formação e preocupações essencialmente clínicas destes profissionais, que orientam a sua 

reflexão para o individuo e para a mobilização dos seus recursos pessoais, e não tanto para 

questões "cientificas" relativas aos resultados das investigações sobre burnout, ou para questões 

"profissionais" relacionadas com o conhecimento e denuncia das condições de trabalho. 

Estaremos assim perante construções do burnout em que se identificam claramente contornos 

próprios da conceptualização e prática clínica destes profissionais de saúde. "…As 

representações profissionais da doença … situam-se algures num contínuo entre as explicações 

puramente científicas e as explicações leigas… O médico ou profissional de saúde está 

geralmente mais próximo do mundo das vivências do paciente do que o investigador científico. 

No decurso de uma consulta médica, por exemplo, os resultados científicos… precisam de ser 

interpretados em termos… do paciente individual…" (Farr & Marková, 1995, p. 97). 
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  O  discurso   das   professoras  sobre   a   sintomatologia   do  burnout apresenta 

características comuns aos outros dois planos de discurso analisados, designadamente pela 

diversidade de tipos de sintomas referidos, pelo destaque dado aos sintomas cognitivos e aos 

sintomas comportamentais / de desempenho e pela referência aos problemas de depressão e 

consumo excessivo que se lhe associam.   

 

  A reflexão das docentes sobre este tema inclui no entanto uma referência à 

gravidade do síndroma de burnout que se afigura decorrente das suas experiências e 

comunicações a nível profissional, e que é equacionada em função da dependência que o 

professor em burnout manifesta relativamente a diversas formas de apoio - de especialistas e 

medicamentoso são dois dos exemplos dados. Tal como nas representações sociais da saúde e da 

doença estudadas por Herzlich ([1969] 1973), também aqui os comportamentos de recurso ao 

médico ou orientados para o tratamento constituem-se, a par das alterações a nível da acção, 

como um importante critério de definição da doença  e sua distinção face a um quadro de saúde 

ou a um estado intermédio. 

 

  Vimos anteriormente que as representações dos profissionais de saúde e as 

representações sociais do homem comum que os consulta podem interagir e influenciar-se 

mutuamente (Farr & Marková, 1995). Neste sentido vale a pena mencionar o ênfase dado pelos 

profissionais de saúde aos sintomas físicos e cognitivos do burnout, o qual nos parece construído 

na dinâmica da interacção clínica e por referência às queixas feitas pelos pacientes em burnout - 

queixas estas que, na tradição e cultura do modelo de ajuda médica que continua a funcionar 

como referência dominante (Herzlich, 1986), se circunscrevem habitualmente às vivências mais 

imediatas do corpo e da mente.  

 

  A reflexão das docentes sobre as consequências que o burnout dos professores 

acarreta é consistente com as concepções científicas e dos profissionais de saúde mental: um 

fenómeno que compromete não só o bem-estar e equilíbrio físico e psicológico do docente como 

influencia negativamente a relação que estabelece com os alunos e a qualidade do seu ensino. 

Vejam-se neste sentido, os problemas de consumo excessivo associados ao burnout ou as 
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consequências a nível do desempenho profissional, como o absentismo, que afectam os que o 

rodeiam no seu meio profissional, e que foram referidos nos três planos de discurso analisados.  

 

  No entanto, as reflexões construídas pelas professoras não se limitam a fazer eco 

dos outros discursos, destacando-se muito em particular o relevo dado às consequências formais 

que a vivência do burnout acarreta para o professor, à rejeição pelos outros a que está sujeito, 

mas igualmente à possibilidade de a "crise de burnout" ser bem resolvida e ter resultados 

positivos para o docente. A análise mais pormenorizada das consequências referidas pelas 

docentes revela efectivamente um conhecimento prático resultante das suas experiências e 

comunicações quotidianas a nível profissional. A título de exemplo, ao apontarem as 

consequências formais que se associam à vivência do burnout, mencionam a baixa por atestado 

médico e a reforma antecipada igualmente indicadas no discurso científico e no discurso dos 

médicos, mas referem também a ida a junta médica, a redução de horário de trabalho, a isenção 

de horário lectivo e o apoio a serviços  “neutros” na escola, como a biblioteca.  

 

   A reflexão das professoras sobre as consequências do burnout profissional na 

docência integra ainda construções sobre a funcionalidade deste fenómeno semelhantes às 

encontradas nos outros dois níveis de análise, as quais se orientam em sentidos distintos.  

 

  Por um lado, o burnout serve para conferir virtudes simbólicas aos docentes e à 

profissão docente, validando o desgaste que provoca como doença profissional, e assim, dar 

acesso a diversos benefícios sociais e laborais. Uma vez mais se entrevê nesta perspectiva o 

papel mediador dos profissionais de saúde – bem como o seu poder – entre o conhecimento 

científico sobre o burnout e as representações sociais das professoras (Farr & Marková, 1995; 

Herzlich  ([1969] 1973): o seu diagnóstico funciona como uma forma de organização de 

significados que dá sentido às queixas apresentadas, frequentemente ambíguas, e define o 

burnout como doença, face à qual prescreve determinados tratamentos, concede baixas, etc. É 

neste sentido que Herzlich (1986, p. 162) se refere à classe médica "… como conjunto de peritos 

capazes não só de enunciar uma verdade sobre o corpo e suas doenças mas também autorizados a 

intervir activamente sobre ele…"  
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  Um olhar para o ponto de vista expresso pelos profissionais de saúde 

entrevistados sobre a questão da funcionalidade do burnout vem confirmar essa mediação. 

Efectivamente, os médicos e psicólogos do nosso estudo referiram que o burnout serve 

geralmente ao médico como forma de diagnóstico fácil -  "… "esgotamento" faz parte da 

linguagem corrente e não é necessário dar grandes explicações…"  - de recurso - "… quando não 

sabe o que se passa  com a pessoa…" - e de substituição – "…quando quer encobrir um 

diagnóstico mais pesado…" (Suj. nº 1).  A denuncia feita pelos psicólogos e psiquiatras 

entrevistados de que "...a pessoa chega à consulta, vinda do clínico geral ou do neurologista, 

dizendo que está com um esgotamento (em burnout) quando na realidade o diagnóstico que lhe 

foi feito foi o de depressão reactiva por surmenage…" (Suj. nº 5) vem confirmar a ideia 

anteriormente sugerida de que os (alguns) profissionais de saúde usam frequentemente (mas nem 

sempre correctamente) o diagnóstico de burnout como elemento orientador do seu 

comportamento e da sua comunicação a nível clínico. 

 

    Voltando às construções das professoras encontramos um segundo ponto de vista 

sobre a funcionalidade do burnout  - o burnout é tido como "…uma expressão que está na moda, 

que se usa…para não dizer que a pessoa não está bem da cabeça e que devia ir ao psiquiatra…" 

(Grupo nº 3), isto é, serve para despsiquiatrizar, para retirar a carga de doença psiquiátrica aos 

comportamentos socialmente desviantes do professor, e, ao evitar a sua estigmatização, 

possibilitar a denuncia das condições externas de exercício docente. As funções 

despsiquiatrizante e de crítica social do burnout surgem assim em consonância com o ênfase 

dado pelas docentes aos determinantes socioprofissionais nas suas explicações sobre o burnout e 

a que já tivemos oportunidade de nos referir.  

 

  O  discurso   das   professoras   inclui    uma   grande   diversidade   de propostas 

de prevenção e intervenção no domínio do burnout, não se limitando a fazer eco da reflexão 

científica ou dos profissionais de saúde mental sobre esta temática, nomeadamente pelo destaque 

e importância atribuída à alteração das condições de trabalho.  

 

  Com efeito, o discurso científico é marcado pela constatação da quase total 

inexistência de estudos avaliativos dos programas de prevenção e intervenção nesta área, pelo 
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que as referências feitas a uma diversidade de estratégias são indicadoras do que habitualmente 

se faz e não do que é mais eficaz.  Estratégias estas que se traduzem genericamente numa 

afirmação do papel a desempenhar pelo indivíduo no sentido de se proteger activamente de um 

quadro de burnout. 

 

  A reflexão dos profissionais de saúde, por seu lado, acentua esta perspectiva de 

uma prevenção e intervenção no domínio do burnout mais centrada no indivíduo do que nas 

variáveis externas. Este ponto de vista é aliás plenamente consonante com as explicações do 

burnout dadas por estes profissionais a que nos referimos anteriormente e que atribuímos à 

formação e preocupações clínicas que orientam a sua reflexão. 

 

  Em contraste com estas perspectivas, as professoras privilegiam medidas de 

prevenção e intervenção centradas na alteração das condições de exercício profissional. Assim, 

as duas estratégias mais frequentemente referidas são a criação pela escola de redes de apoio 

social e a realização de mudanças objectivas nas condições objectivas de trabalho; e a 

acrescentar a estas surgem ainda o apoio pedagógico e a gestão de recursos humanos na escola. 

Estas propostas remetem-nos claramente para um saber prático, "ingénuo" relativamente à 

informação científica (aliás inexistente) sobre a eficácia das medidas preconizadas, mas 

consonante com a explicação do burnout e com a análise das suas consequências feita pelas 

professoras e, que se reporta certamente às suas vivências quotidianas.  

 

   Uma nota final sobre o tema da apropriação do conceito de burnout pelos 

docentes. Circunscrevendo-se a esta população, a reflexão das professoras entrevistadas revela 

no entanto uma grande consonância com o ponto de vista expresso pelos médicos e psicólogos,  

na medida em que considera que a apropriação do conceito de burnout pelo professor é feita a 

partir do diagnóstico médico e das experiências e comunicações quotidianas a nível profissional. 

Este ponto de vista surge naturalmente organizado de acordo com a realidade específica dos 

professores, à qual fazem alusão directa, por exemplo, ao referirem que o termo burnout parece 

ser "moda" nas suas conversas.  
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   De salientar que no  discurso científico a referência feita à apropriação do 

conceito de burnout pelo senso comum, visível por exemplo nas queixas dos trabalhadores ou na 

utilização da palavra burnout nas trocas e comunicações quotidianas, serve também para alertar 

para os perigos, do ponto de vista científico, da "sobre-utilização" do termo burnout: a 

abrangência excessiva e a perda de utilidade do conceito. 

 

    Sendo a "mistura de dois níveis de explicação diferentes: o nível do discurso 

comum e o nível da definição e da avaliação científica" (Maslach & Schaufeli, 1993, p. 9), uma 

razão fundamental para a confusão existente quanto ao conceito de burnout, o objectivo da 

análise que temos vindo a fazer é precisamente distinguir diferentes níveis de análise do burnout 

e, dessa forma, clarificar a natureza e limites deste conceito.  

 

   Podemos concluir, em suma, que nas reflexões sobre burnout na docência 

construídas pelas professoras interagem de forma complexa e dinâmica conteúdos 

provenientes do discurso científico, do discurso dos profissionais de saúde e da 

comunicação quotidiana entre docentes, mas que cada um destes discursos obedece a 

lógicas próprias.  

 

   Como vimos na fundamentação teórica deste capítulo, embora o papel da ciência 

no senso comum seja o foco de interesse de Moscovici ([1961] 1976) e da generalidade dos 

autores no campo de estudo das representações sociais, alguns autores chamam a atenção para o 

papel das representações sociais na ciência (Farr, 1993; Farr & Marková, 1995). Vimos também 

que no domínio do conhecimento científico sobre a saúde e a doença raramente se verifica um 

contacto directo entre os leigos e o mundo científico, sendo a relação entre ambos mediada pelos 

profissionais de saúde (Farr & Marková, 1995; Herzlich, 1986), de tal forma que a dinâmica 

interactiva ciência – senso comum se estende às relações com as representações sociais destes 

profissionais. 

 

   Ao longo da análise dos resultados tivemos efectivamente oportunidade de 

exemplificar diferentes formas de interpenetrarão entre estes três planos de análise do 

fenómeno do burnout profissional dos professores.  
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   Lembramos por último que para Moscovici ([1961] 1976) a passagem do nível da 

ciência para o das representações sociais implica uma descontinuidade entre os dois universos, os 

quais são governados por lógicas próprias. 

 

  Neste sentido tivemos oportunidade de dar conta, na análise realizada, da lógica 

científica, de objectividade, rigor e fundamentação empírica evidenciada pelo discurso científico 

sobre burnout; de a contrastar com a lógica clínica, de reflexão orientada para o individuo, para a 

interpretação dos seus sintomas, formulação de um diagnóstico e mobilização dos seus recursos 

pessoais, presente no discurso dos profissionais de saúde; e de contrastar estas duas com a lógica 

profissional de consenso em torno da gravidade do burnout e da denuncia das condições de 

trabalho que o determinam, identificada no discurso das professoras e que nos remete para um 

saber prático, naif, ou seja para o estudo da sua representação social. 

 

   Procuraremos de seguida traçar um esboço da representação social que as 

docentes constroem sobre o burnout na sua profissão, respondendo para tal ao último problema 

de investigação por nós definido. Embora até aqui nos tenhamos referido aos resultados obtidos 

como "construções", "reflexões", "afirmações", etc, gostaríamos de salientar que em diversos 

momentos do texto que se segue utilizamos a expressão representação social do burnout na 

docência. A metodologia adoptada na análise do discurso das docentes sobre este fenómeno, 

designadamente a realização de sucessivas entrevistas de grupo até à satisfação do critério de 

"saturação teórica" oferece-nos alguma segurança quanto ao substrato social e à abrangência dos 

resultados obtidos (Farr, 1995); a teoria das representações sociais, por seu lado fornece-nos o 

quadro de referência necessário a uma interpretação integradora desses resultados. 

 

 

P2 – Qual a estrutura de organização interna da representação social do burnout 

na docência, como se forma essa representação social e qual a sua funcionalidade 

prática?  
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Organização interna da representação social do burnout na docência 

 

   Da análise dos conteúdos do discurso das docentes ressalta uma 

conceptualização do burnout que, pela sua consensualidade, coerência e capacidade 

organizadora de significados, se nos afigura central e estruturante da representação social do 

burnout na docência: um processo de desgaste gradual conducente a uma doença 

profissional e no qual é possível distinguir duas fases: (a) uma fase inicial, dita de 

"…princípio de esgotamento…",  caracterizada por um conjunto de sintomas que se traduzem 

em mal-estar para o professor, o qual embora possa pedir ajuda continua a ser capaz de funcionar 

no contexto profissional; e (b) uma fase em que o burnout já está instalado como doença grave 

uma vez que incapacita o professor de realizar as suas actividades normais,  o distancia e alheia 

da realidade e o torna dependente de apoios externos especializados (designadamente médico). 

 

   Parece-nos interessante chamar a atenção para a proximidade entre a fase de 

"princípio de esgotamento" e a noção de "estado intermediário" identificada por Herzlich  

([1969] 1973), proximidade tanto do ponto de vista do conteúdo como na perspectiva das suas 

relações com a saúde e a doença. Como vimos, o estado intermédio define-se em termos de 

conteúdo por sintomas frequentes ou permanentes de mal-estar, tensão nervosa e fadiga nervosa, 

intelectual ou moral e situa-se numa zona de fronteira entre a saúde e a doença, de tal forma que 

ainda não é doença, mas já não é saúde (Herzlich, [1969] 1973, p. 35). A noção de "princípio de 

esgotamento", tal como a de estado intermédio, parece-nos assim afirmar-se no contínuo saúde-

doença, constituindo-se como um prenúncio de burnout, um estado de perda de equilíbrio que 

vulnerabiliza o indivíduo ao burnout, ou  mesmo um estado de burnout em menor grau (Herzlich 

([1969] 1973).  

 

  A fase de burnout como doença é, por seu lado, definida de acordo com critérios 

que se aproximam dos identificadas no estudo de Herzlich  ([1969] 1973) a propósito da noção 

de doença: a inactividade e a dependência do apoio médico. Como vimos, para esta autora a 

realidade da doença decorre da transcrição dos sintomas orgânicos e das vivências mais 

subjectivas como a fadiga no plano das consequências psicossociais, como é o caso dos 

comportamentos de recurso ao médico, e muito especialmente da inactividade profissional ou 
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familiar, que assim se constituiem como critérios fundamentais de doença, distinguindo esta da 

saúde e do estado intermédio (Herzlich, [1969] 1973). 

 

 Desta forma, a diferenciação das fases de evolução do processo de burnout, ou 

dos seus níveis de gravidade, pode-se fazer de acordo com os critérios de inactividade e de 

dependência definidos por Herzlich ([1969] 1973). 

 

   A par da imagem consensual, e que consideramos central, do burnout como 

processo de desgaste conducente a um quadro de doença profissional, surgem duas outras 

imagens não consensuais e mais periféricas do ponto de vista da estruturação da representação 

social do burnout na docência: o burnout como crise de adaptação e o burnout como um estado 

definido por sintomas diversificados.  

 

   Uma análise detalhada dos conteúdos do discurso das docentes sobre as 

manifestações do burnout revela um conjunto de formas de compreensão consensuais que se 

estruturam coerentemente em torno da imagem do burnout como um processo de desgaste 

gradual conducente a uma doença profissional: os sintomas de burnout sucedem-se ao longo 

do tempo, evoluindo em gravidade até assumirem contornos de doença que acarreta novas 

consequências para o professor.  

 

 Assim, inicialmente verificam-se alterações no bem-estar físico e psicológico do 

professor que se traduzem essencialmente em sintomas cognitivos, físico-fisiológicos e 

emocionais e que diríamos da ordem da exaustão; posteriormente surgem alterações a nível do 

desempenho profissional do professor e dos seus relacionamentos e que poderíamos enquadrar 

nas dimensões de despersonalização e de perda de realização profissional. Uma vez instalado um 

estado de burnout-doença, destacam-se igualmente as consequências formais (por exemplo a 

baixa médica), em termos dos tratamentos feitos e da rejeição social que se lhe associa; 

finalmente a representação social do burnout na docência perspectiva ainda a possibilidade de 

essa vivência ter resultados positivos para o professor designadamente em termos de crescimento 

pessoal e profissional.  
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 Esta caracterização dos sintomas de burnout ao longo de um processo de desgaste 

gradual conducente a uma doença profissional afigura-se semelhante ao processo de intoxicação 

lento e cumulativo, cujos efeitos só serão conhecidos a longo termo, definido por Herzlich 

([1969] 1973) como o mecanismo mediante o qual um modo de vida nocivo pode conduzir à 

doença. 

 

  Outras manifestações não-consensuais e mais periféricas do ponto de vista da 

estruturação da representação social do burnout na docência são: os sintomas motivacionais do 

burnout; os problemas que por vezes se lhe associam como é o caso da depressão; as 

consequências em termos da aceitação social acrescida que podem decorrer de um diagnóstico de 

burnout profissional; e os resultados negativos que a vivência de burnout pode acarretar, 

nomeadamente a vulnerabilidade para no futuro reagir com sintomas de burnout a situações de 

tensão. 

 

  Um aspecto que gostaríamos de salientar, neste esboço da representação social do 

burnout na docência, é o facto de a análise das consequências do burnout contemplar três 

imagens sobre este fenómeno que se aproximam dos três modelos de organização da doença - 

libertação, destruição e ofício - propostos por Herzlich ([1969] 1973): 

  

1. Encontramos   uma   imagem   do   burnout  como  pausa  para  reencontro  do 

professor consigo próprio ou mesmo para mudar de vida a qual, a par dum 

entendimento do burnout como um problema bem aceite pelos outros, nos sugere 

uma representação muito próxima do modelo de organização da “doença como 

libertação”. 

 

2. Uma    outra   perspectiva   sobre    o    burnout   encontrada    aproxima-se  do  

modelo de organização da “doença destruidora” posto que o burnout é  encarado 

como capaz de vulnerabilizar o professor de uma forma quase estrutural, 

conduzindo-o a situações de dependência e de profunda estigmatização e  

marginalização ou  mesmo de afastamento da actividade docente. 
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3. Finalmente,   surge   no   discurso   das   professoras  uma  terceira perspectiva  

sobre o burnout que o concebe, de forma semelhante à da “doença como ofício”, 

como uma oportunidade de aprendizagem e de crescimento pessoal e profissional 

para o professor. 

 

"…de facto, não existe nem na experiência vivida nem na conceptualização 

espontânea um fenómeno saúde, um fenómeno doença únicos. Saúde e doença 

são vividos como multiplicidade …" (Herzlich, [1969] 1973, p. 75).    

 

   Nas explicações dadas para o burnout na docência e na reflexão sobre as 

medidas de prevenção / intervenção a adoptar encontramos novamente uma zona de 

significados comuns que nos permite refocar a imagem do burnout na docência como um 

processo de desgaste profissional que conduz determinados professores a um quadro de 

doença profissional.    

 

 Efectivamente, as concepções causais emergentes privilegiam consensualmente 

uma causalidade externa para o burnout em que predominam determinantes socioprofissionais 

que diríamos da ordem do stress profissional – definido por um cenário em que a par de elevadas 

expectativas e exigências profissionais feitas pela sociedade, pelo sistema de ensino, pela própria 

actividade profissional, pela instituição escola, pelos alunos, o professor se confronta com 

condições de trabalho adversas, baixos recursos profissionais e redes de apoio social 

(profissional, pedagógico) deficitárias. 

  

  Simultaneamente surge um outro grande consenso em torno de uma via de 

causalidade interna para o burnout revelada pelo apelo a variáveis disposicionais, de tipo 

demográfico ou de personalidade, bem como pela sugestão de medidas de prevenção / 

intervenção direccionadas para as competências pessoais (de gestão da saúde mental) e para as 

atitudes profissionais do professor. Estas concepções sobre as variáveis que determinam 

diferentes graus de resistência e de vulnerabilidade pessoal à doença-burnout incluem assim 

claras referências aos modos desejáveis de acção face ao burnout. 
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 As concepções causais dominantes nas explicações do burnout dadas pelas 

docentes fazem espelho das ideias sobre a génese da doença e da saúde identificadas por 

Herzlich ([1969] 1973) no seu estudo das representações sociais: a doença é provocada por 

factores externos relativos a um modo de vida patogénico, enquanto que a saúde provem do 

indivíduo e das suas capacidades de resistência. 

 

  Algumas outras causas do burnout na docência referidas de forma menos 

consensual e mais periférica são de natureza interna: a existência de uma crise de vida / carreira; 

a falta de capacidades de relação/comunicação; e o estilo de ensino do professor. 

 

   Finalmente, o tema da funcionalidade do burnout profissional dos professores, 

directamente abordado pelas docentes a propósito das consequências deste síndroma, deixa-nos 

perceber que a representação social do burnout na docência assume contornos diversificados de 

acordo com os seus diferentes "utilizadores".  

  

  Assim, a representação social do burnout como uma doença profissional é 

consensualmente tida como vantajosa para os professores em burnout: sendo socialmente 

reconhecido como doença profissional o burnout confere virtudes simbólicas (empenhamento, 

dedicação profissional) aos professores por ele atingidos e simultaneamente permite-lhes aceder 

a um conjunto de benefícios sociais e/ou laborais como por exemplo a baixa médica ou a reforma 

antecipada. 

 

  Menos consensual, mas igualmente reveladora, é a noção de que para os "outros" 

que se relacionam com os professores em burnout – colegas, médicos – é mais funcional uma 

representação social do burnout como denuncia das condições socioprofissionais 

subjacentes ao exercício docente: o burnout é apontado como uma expressão da moda, 

despsiquiatrizante, que permite denunciar as condições socioprofissionais da docência. 

 

  Em suma, as representações sociais do burnout na docência estruturam-se em 

torno de um conjunto de conteúdos que, pela sua consensualidade, coerência e capacidade 

organizadora de significados configuram como central a seguinte imagem deste fenómeno: um 
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processo de desgaste profissional gradual, resultante de causas externas da ordem do stress 

profissional, marcado no seu início por sintomas de mal-estar ditos de "princípio de 

esgotamento", e que em determinados professores, menos resistentes / mais vulneráveis pode 

resultar num quadro extremo de doença profissional. A representação social do burnout como 

doença profissional socialmente reconhecida perfila-se como particularmente útil para os 

professores por ele atingidos, enquanto que aos "outros" que se relacionam com os docentes em 

burnout parece servir melhor uma representação social do burnout como denuncia das condições 

socioprofissionais da docência.  

 

           Processos de formação da representação social do burnout na docência 

 

  Ao longo da análise anteriormente feita, foi-nos possível entrever os processos  

de objectivação e ancoragem que participam na formação da representação social do burnout 

na docência.  

  

  Ao ser apropriado pelas docentes o conceito de burnout é reconstruído e 

reorganizado como um processo de desgaste gradual que adquire materialidade na explicitação 

das duas fases que o balizam: "princípio de esgotamento" e doença profissional. A diferenciação 

das fases de evolução do burnout assenta, como vimos, em critérios de inactividade e de 

dependência, enquanto que a compreensão da sua génese nos remete para factores externos da 

ordem do stress profissional em situação de perda de capacidades de resistência / aumento da 

vulnerabilidade pessoal do professor. 

 

 Assim parece-nos reencontrar no caso específico do burnout o quadro de 

objectivação da representação da saúde e da doença definido por Herzlich ([1969] 1973) em 

torno da dupla oposição saúde / doença  e  individuo / sociedade e da sua expressão ao nível da 

actividade / inactividade do individuo na sociedade: "… É a partir destes quatro termos e das 

suas inter-relações que a representação se organiza: o conflito entre o indivíduo e a sociedade 

actualiza-se nos estados de saúde e de doença. Reciprocamente, estes só se definem como saúde 

ou doença de um indivíduo na sociedade …A experiência vivida da saúde representa a 
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integração na sociedade através da actividade; a experiência da doença, pelo contrário acarreta a 

sua exclusão pelo enviusamento da inactividade …" (Herzlich, [1969] 1973, pp. 121 e 122).  

 

  Ao longo deste processo de objectivação, a representação social do burnout na 

docência assume contornos próprios que "exprimem e servem interesses e valores grupais" 

(Vala, 1993a, 2000). Ao ancorar na categoria "professores em burnout" a representação social 

deste fenómeno assume uma clara imagem de doença profissional incapacitadora, enquanto que 

ao ancorar na categoria "outros" (que se relacionam com o professor em burnout) se configura 

como denúncia das condições socioprofissionais da docência. Numa perspectiva como noutra, 

mais centrada respectivamente na experiência da doença ou na sociedade e no seu modo de vida 

(profissional) patogénico, a representação social do burnout na docência remete-nos por último 

para o tema da sua funcionalidade. 

 

  Funcionalidade da representação social do burnout na docência  

 

 Como acabamos de ver a representação social do burnout na docência assume 

contornos próprios de acordo com dois pontos de ancoragem essenciais, os quais nos permitem 

clarificar a sua funcionalidade:  

 

   Na perspectiva do professor em burnout, as docentes entrevistadas carregam, 

nesta imagem central, as cores de uma doença profissional: o burnout é conceptualizado como 

um problema grave, mais grave do que a depressão, que pode levar a uma perda de contacto com 

o real e a uma incapacidade de desempenho profissional; o peso dos seus sintomas exprime-se 

pela dependência de diversas formas de acompanhamento profissional, psicológico e 

psiquiátrico, podendo-se chegar à necessidade de internamento psiquiátrico; a sua recuperação 

pode ser tão duvidosa do ponto de vista do desempenho profissional que leve à redução / isenção 

de horário lectivo ou mesmo à reforma antecipada; críticas desfavoráveis e marginalização por 

parte dos colegas, estigmatização pelo meio profissional por ter problemas psíquicos, ao ponto 

de ser tido como incapaz de voltar a dar aulas, e  crítica por parte dos alunos e pais dos alunos 

são algumas das consequências mais frequentemente referidas e que sublinham a  avaliação 

negativa e a rejeição pelo meio circundante do professor em burnout. 
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 À representação social do burnout como doença profissional dos professores 

associa-se, como vimos, a ideia da atribuição de virtudes simbólicas aos docentes por ele 

atingidos. Parece-nos entrever aqui, claramente, funções de valorização e afirmação da 

identidade profissional dos docentes: o reconhecimento social do burnout como doença 

profissional confere efectivamente virtudes simbólicas a todos os professores, diríamos ao grupo 

profissional dos professores, ou melhor à profissão docente. Esta função parece-nos 

particularmente pertinente no quadro da conhecida crise da docência em que salientaríamos a 

desvalorização social de que a profissão docente tem sido alvo.  

 

  Num segundo plano, a representação social do burnout como doença profissional 

dos professores associa-se igualmente à ideia de que dá acesso a benefícios sociais e / ou 

laborais. Adivinham-se, nesta forma de compreensão, funções de orientação dos 

comportamentos e das comunicações: ao reconhecer o burnout profissional como uma doença 

clarificam-se o estatuto e os comportamentos de doente do professor em burnout, por exemplo a 

busca que faz de cuidados médicos; os comportamento que os "outros", ou melhor a sociedade, 

lhe reservam, nomeadamente a baixa médica ou a reforma antecipada, ganham sentido; e as 

conversas e comunicações quotidianas que o rodeiam – "… quando nós dizemos que uma colega 

foi para a biblioteca, já toda a gente sabe o que quer dizer." (Grupo 2) – adquirem significado.  

 

 Na perspectiva dos "outros" que se relacionam com o professor em burnout, as 

docentes entrevistadas "esquecem" o seu carácter de doença e sublinham no burnout os seus 

contornos de denúncia das condições socioprofissionais subjacentes ao exercício docente. 

  

  Como vimos, o burnout profissional dos professores é maioritariamente associado 

a determinantes externos de natureza socioprofissional, sendo igualmente privilegiadas as 

medidas de prevenção / intervenção dirigidas a condições exteriores como as redes de apoio 

social ao professor. Neste contexto, a representação social do burnout na docência adquire novos 

contornos ao associar-se a uma outra ideia chave que nos permite simultaneamente entrever a sua 

funcionalidade prática: o burnout como expressão da moda, despsiquiatrizante.  
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  Ao apontar o burnout como expressão despsiquiatrizante, que salvaguarda uma 

visão não estigmatizante do professor, a representação social do burnout na docência configura-

se como denuncia das condições socioprofissionais subjacentes ao exercício docente e remete-

nos claramente para funções de defesa da identidade profissional dos professores.  

 

  Ao considerar o burnout como expressão da moda, a representação social do 

burnout na docência coloca o problema das condições socioprofissionais em que os professores 

exercem a sua actividade "…no centro da comunicação social… e das preocupações 

individuais…" (Herzlich, [1969] 1973, p. 38), e remete-nos também para funções de orientação 

das comunicações e comportamentos dos professores. 

 

 Em suma, a representação social do burnout profissional na docência construída 

pelas professoras comporta uma diversidade de construções e serve diferentes funções, 

assumindo-se assim como polissémica. Como pudemos verificar as professoras usam o termo 

burnout face a realidades muito diversas designadamente do ponto de vista da sua gravidade 

clínica e socioprofissional. Efectivamente, se nos reportarmos à representação social do burnout 

na docência como processo de desgaste profissional em que é possível distinguir a fase de 

"princípio de esgotamento" e a fase de doença, constatamos que o uso do termo burnout assume 

diferentes significados cuja compreensão deve ser contextualizada. Por outro lado, a 

representação social do burnout na docência assume igualmente contornos diversificados de 

acordo com os diferentes interesses e valores do grupo profissional dos professores que exprime: 

o reconhecimento social do burnout como doença profissional e a denúncia das condições 

socioprofissionais de exercício docente parecem desempenhar claramente funções de defesa e 

valorização da identidade profissional dos professores; por seu lado a conceptualização do 

burnout como doença profissional que permite ao professor aceder a benefícios sócio-laborais e 

o modismo da expressão burnout parecem servir funções de orientação das comunicações e 

comportamentos dos docentes.  
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Estudo 2: Reconstrução das representações sociais do 

burnout profissional dos professores 

 

 

Objectivos e problemas de investigação: 

 

  Tal como definido anteriormente, o objectivo geral deste estudo consiste em 

contribuir para a reconstrução das representações sociais dos professores sobre o fenómeno 

do burnout profissional na docência. 

 

   Tomando como referência a definição de representações sociais proposta por Jodelet 

(1989) e os critérios de partilha, construção e funcionalidade nela enunciados e que orientaram a 

reflexão teórica e o estudo qualitativo realizados, podemos definir os seguintes objectivos 

específicos:  

 

 perceber qual o conteúdo e organização interna das representações sociais do 

burnout profissional na docência construídas pelos professores; 

 

 perceber como se constroem essas representações sociais; e  

 

 perceber qual é a sua funcionalidade; 

 

dos quais decorrem três problemas de investigação: 

 

P1 – Quais  os  elementos  centrais  no  discurso  dos  docentes   sobre   o  burnout  

profissional na docência?  

 

P2 – Como  se   caracterizam   os   processos   sociocognitivos  de  objectivação  e  
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ancoragem que participam na formação das representações sociais do burnout na 

docência?  

 

P3 –  Qual  a  sua  funcionalidade  prática,  em termos de construção da 

identidade dos professores e de organização e orientação dos seus 

comportamentos?  

 

 

  Metodologia  

  

  Nesta secção do capítulo descrevemos o questionário utilizado neste estudo, bem 

como a amostra. 

 

 

  Questionário (ver anexo nº 3.3) 

 

  Associação livre de palavras: Nesta primeira secção, em que se pede ao sujeito 

para escrever todas as palavras (num mínimo de dez) que lhe ocorrem ao pensar no estímulo 

"ESGOTAMENTO" (BURNOUT), pretende-se inventariar quais as imagens que os docentes 

inquiridos associam a este conceito. 

 

    Optámos por utilizar a palavra-estímulo "esgotamento" por ser a tradução do 

termo burnout que mais frequentemente encontrámos na literatura em lingua portuguesa (por 

exemplo: McIntyre, 1994; Silvério e Silva, 1996, entre outros). Acresce que nas entrevistas aos 

médicos e psicólogos realizadas para o estudo qualitativo descrito no capítulo anterior, 

constatámos que a expressão "esgotamento" é utilizada coloquialmente por estes profissionais de 

saúde, na relação com os pacientes, para designar um estado de burnout. No mesmo sentido, nas 

entrevistas de grupo a professores igualmente realizadas, a palavra "esgotamento" foi utilizada 

como sinónimo de burnout. 
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   Questionário sobre as dimensões da identidade profissional: Adaptado de um 

questionário sobre Identidades Profissionais dos Professores construido por Gomes (1992) com 

base na metodologia utilizada por Vala, Monteiro e Lima (1988), ao qual acrescentámos três 

novos itens (itens: K – Grupo dos professores do Conselho Directivo; P – Grupo dos professores 

de esquerda; e Q – Grupo dos profesores de direita), inclui um total de 17 grupos e instituições 

da vivência profissional dos docentes. 

 

    Face a cada um desses grupos ou instituições, pede-se ao sujeito para indicar de 

quais considera fazer parte e qual o grau de importância que atribui a essas pertenças, utilizando 

para tal a seguinte escala: 

 

1. “não faço parte desse grupo ou instituição” 

2. “faço parte, mas isso não é importante para mim” 

3. “faço parte” 

4. “faço parte e isso é importante para mim” 

5. “faço parte e isso é muito importante para mim” 

 

    Inclui-se ainda uma questão final em que se pede ao sujeito para escolher um só 

dos grupos ou instituições apresentados – aquele cuja pertença considera como a mais importante 

para si. 

 

 

    Questões específicas sobre outras características profissionais: Pretendendo 

complementar a definição que os professores fazem de si próprios enquanto profissionais, nesta 

secção pergunta-se ao sujeito em que medida se sente realizado como professor, fornecendo 

para tal uma escala que varia entre 1 – "Nada" e 7 – "Muitíssimo", e em que medida o seu estilo 

de ensino se pode posicionar numa escala que varia entre 1 – "Totalmente não-transmissivo" e 7 

– "Totalmente transmissivo". 
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   Questionário sobre percepção de causas do burnout profissional dos 

professores: Construído com base nos resultados do estudo qualitativo realizado, agrupa 45 

causas do burnout profissional do professor. Do conjunto de causas inventariadas com base na 

análise de conteúdo dos documentos, dos protocolos das entrevistas a médicos e psicólogos e das 

entrevistas de grupo a professores e devidamente categorizadas (ver estudo qualitativo descrito 

no capítulo anterior), selecionaram-se, por categoria e subcategoria, todas as causas de 

frequência “máxima”, algumas causas de frequência “elevada” (representando posicionamentos 

mais consensuais) e ainda algumas de frequência “mínima” (que, não sendo demasiado 

“ideossincráticas”, possam representar posicionamentos mais periféricos).Cada um dos 45 itens 

apresentados consiste numa afirmação em que se atribui o burnout profissional do professor a 

uma das causas selecionadas, pedindo-se ao sujeito para dar a sua opinião sobre as diversas 

afirmações, utilizando uma escala de sete pontos que varia entre 1 – "Discordo totalmente" e  7 – 

"Concordo totalmente". 

 

 

  Questionário sobre percepção das manifestações do burnout profissional dos 

professores: Elaborado a partir dos resultados do estudo qualitativo realizado, inclui 41 

manifestações do burnout profissional dos professores. Do conjunto de manifestações (sintomas 

e consequências), inventariadas (ver capítulo anterior) selecionaram-se, por categoria e 

subcategoria, todas as manifestações de frequência “máxima”, algumas de frequência “elevada” 

e ainda algumas de frequência “mínima”. Em cada um dos 41 itens apresentados faz-se uma 

afirmação sobre uma das manifestações selecionadas, solicitando-se ao sujeito que dê a sua 

opinião sobre a frequência das diversas manifestações de acordo com uma escala de sete pontos 

que varia entre 1 – "Nunca" e 7 – "Muito frequentemente". 

 

 

  Questionário sobre percepção de medidas de prevenção / recuperação do 

burnout profissional dos professores: Elaborado igualmente com base nos resultados do 

estudo qualitativo descrito no capítulo anterior, agrupa 28 medidas de prevenção / recuperação 

do burnout profissional dos professores, selecionadas de acordo os mesmos critérios indicados 

nas secções 4 e 5: por categoria e subcategoria, retiveram-se todas as medidas de frequência 
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“máxima”, algumas de frequência “elevada” e ainda algumas de frequência “mínima”. Cada um 

dos 28 itens apresentados propõe uma das medidas de prevenção / recuperação selecionadas, 

pedindo-se ao sujeito para dar a sua opinião sobre o seu grau de importância numa escala de sete 

pontos que varia entre 1 – "Nada importante" e 7 – "Muito importante". 

 

 

  Questionário sobre a distintividade do burnout relativamente a outros 

conceitos afins: Nesta secção, apresentam-se 5 itens em que se afirma a próximidade do burnout 

relativamente a 5 outros conceitos com ele relacionados, identificados na literatura analizada e 

no estudo qualitativo descrito no capítulo anterior: depressão; stress; cansaço; doença mental; e 

insatisfação profissional. Inclui-se ainda um item decorrente dos resultados das entrevistas de 

grupo a professores realizadas no referido estudo qualitativo: "…Burnout é uma expressão que se 

utiliza quando não se quer empregar um termo mais depreciativo…". Face a cada uma das 

afirmações pede-se ao sujeito para indicar se a considera como "Verdadeira" ou "Falsa".  

 

 

  Escala de percepção da vulnerabilidade ao burnout na docência: Elaborada 

com base na metodologia utilizada para avaliação comparativa da percepção de rico (Lima, 

1993), esta escala permite caracterizar a forma como os professores se situam a si próprios e a 

um conjunto de dezasseis outros alvos, designadamente de professores, que variam ao longo das 

dimensões que as definem (por exemplo, a dimensão “fase da carreira” deu origem a quatro 

categorias: “início de carreira”, “meio de carreira”, “final de carreira” e “mesma fase de carreira 

do que a sua”). As dimensões selecionadas são consonantes com variáveis identificadas na 

literatura como estando relacionadas com maiores ou menores índices de burnout profissional na 

docência – "sexo", "idade", "fase da carreira",  "grupo disciplinar", "categoria profissional", 

"exercício de cargos institucionais" – ou como responsáveis por diferenças na percepção de 

riscos associadas ao fenómeno do optimismo irrealista (Weinstein, 1980) (“pessoas em geral”, 

“professores em geral”, você, “o seu colega mais próximo”). Face a cada um dos alvos pede-se 

ao sujeito para estimar as probabilidades que a pessoa nele referida tem de desenvolver um 

burnout profissional, de acordo com uma escala de 0 a 100 (em que 0 corresponde a "Tenho a 

certeza de que não vão desenvolver um burnout profissional", 50 a  "Têm 50% de probabilidades 
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de desenvolver um burnout profissional" e 100 a "Tenho a certeza de que vão desenvolver um 

burnout profissional"). 

 

 

  Questionário sobre a relevância atribuída ao burnout profissional dos 

professores: Procurando avaliar a relevância atribuida pelos docentes inquiridos ao problema do 

burnout profissional dos professores, nesta secção pergunta-se ao sujeito em que medida este é 

um problema "grave", "que o preocupa", e "em que pensa", de acordo com uma escala de 

resposta que varia entre os valores 1 e 7. 

 

 

  Questionário sobre o contacto pessoal com o burnout: Nesta secção, pretende-

se averiguar o grau de contacto que os professores inquiridos têm com o situações de burnout. 

Inclui-se assim um primeiro item em que se pergunta ao sujeito se já esteve (ou está) em burnout 

e, em caso afirmativo, quem o diagnosticou e quem o tratou – médico, psicólogo, ou outra 

pessoa. Incluem-se ainda dois outros itens em que se pergunta ao sujeito se algum familiar seu 

esteve (ou está) em Burnout e se alguma pessoa do seu meio profissional esteve (ou está) em 

Burnout. Em caso de resposta afirmativa, em ambos os itens, pergunta-se ainda, respectivamente, 

qual o grau de parentesco e qual a pessoa do meio profissional em burnout, bem como qual o 

grau de contacto tido com essas situações, de acordo com uma escala que varia entre 1 – 

"nenhum" e 5 – "muito". 

 

 

  Questões de enquadramento sociodemográfico, relativas a variáveis como: 

sexo e idade; situação familiar (estado civil, filhos); habilitações académicas; e experiência 

profissional, designadamente no que se refere a anos de serviço, categoria profissional, anos em 

que lecciona, grupo disicplinar, localização e número aproximado de alunos da escola em que 

lecciona, número médio de alunos das turmas em que é professor e, finalmente, exercício de 

cargos a nível do Conselho Pedagógico e do Conselho Directivo. 
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  Amostra 

 

  Para a constituição da amostra benificiámos da colaboração de um grupo de 62 

alunos da disciplina de Psicologia Educacional do Ramo de Formação Educacional da Faculdade 

de Letras da Universidade de Lisboa, professores em formação inicial, os quais, num primeiro 

momento, responderam ao questionário sobre burnout profissional dos professores e, 

posteriormente, asseguraram a aplicação do mesmo em diversas escolas dos segundo e terceiro 

cíclos do ensino básico e do ensino secundário. O critério utilizado para a selecção das escolas 

foi o da sua acessibilidade aos alunos que colaboraram no estudo (por já se encontrarem a 

realizar outros trabalhos nessas escolas ou por proximidade geográfica com a sua residência). 

Depois de pedida colaboração ao Conselho Directivo da escola, cada aluno entregou cerca de 20 

questionários para serem postos (na sala de professores) à disposição dos professores que 

estivessem interessados em participar no estudo. Os questionários respondidos e entregues no 

Conselho Directivo foram posteriormente recolhidos pelos alunos, num total de 880. 

 

  Dos 942 questionários respondidos (por 62 professores em formação inicial e 880 

professores em exercício em diversas escolas do país), 33 foram eliminados por não terem sido 

respondidos na integra. A amostra do estudo é assim constituida por 909 professores.  

 

  Passamos a fazer a sua caracterização, em termos sociodemográficos, mas 

igualmente de acordo com as variáveis identidade profissional, realização como professor, estilo 

de ensino e contacto pessoal com o burnout, de forma a contemplar os três tipos de variáveis 

definidos por Doise (1992) para o estudo da ancoragem. Assim, como variáveis Sociológicas, 

destacamos, dentro das variáveis demográficas, a fase da carreira, a categoria profissional e o 

desempenho de cargos institucionais; em termos Psicossociais, salientamos a identidade 

profissional e o estilo de ensino; e finalmente como variável Psicológica incluimos o contacto 

pessoal com o burnout. 
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Características Sociodemográficas 

 

  Trata-se de uma amostra com um claro predomínio do sexo feminino (72.6%), e 

dos escalões etários mais baixos - 46.5% dos respondentes têm idades entre os 21 e os 30 anos, 

percentagem esta que sobe para os 76.7% se considerarmos também as restantes classes etárias 

anteriores à meia-idade, 31-35 e 36-40 anos. Quanto ao seu estado civil, cerca de metade 

(51.0%) dos professores da amostra são casados, e 42.9% têm filhos, geralmente um (42.9%) ou 

dois (45.2%) filhos. 

  

  No que refere às habilitações literárias, os professores da amostra têm 

licenciaturas em áreas diversificadas entre as quais se destacam as linguas e literaturas, nas suas 

multiplas variantes (48.5%), as humanisticas (18.9%), por exemplo licenciatura em história ou 

filosofia e as ciências (13.0%), matemática, biologia, física, entre outras (Quadro nº 3.19). 

 

 

Quadro nº 3.19  

Distribuição de respostas relativas às habilitações literárias dos docentes 

 

Areas de Licenciatura Frequência Percentagem 

 

 

Linguas e Literaturas 

 

432 

 

48.5 

Humanísticas 168 18.9 

Artes 33 3.7 

Engenharias 54 6.1 

Ciências Exactas 116 13.0 

Magistério 15 1.7 

Educação Física 20 2.2 

Ciências Sociais e Humanas 52 5.8 

 

Total 

  

890 

 

100.0 

 

 

  Em consonância com as suas características étarias, quase metade (48.5%) dos 

docentes encontra-se em ínicio de carreira, ou mais concretamente, tem entre zero e cinco anos 
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de serviço docente: 6.3% encontra-se em formação inicial, 9.3% está no seu primeiro ano de 

exercício e 32.9% tem entre dois e cinco anos de experiência docente:   

 

 

Quadro nº 3.20  

Distribuição de respostas relativas à fase de carreira dos docentes 

 

Anos de Serviço Frequência Percentagem Percentagem 

Acumulada 

 

0 anos 

 

57 

 

6.3 

 

6.3 

1 ano 84 9.3 15.6 

2 a 5 anos 296 32.9 48.5 

6 a 15 anos 258 28.6 77.1 

16 a 25 anos 149 16.6 93.7 

26 a 35 anos 55 6.1 99.8 

36 ou mais anos 2 0.2 100.0 

 

Total 

 

901 

 

100.0 

 

 

 

   No entanto, a amostra apresenta-se bastante equilibrada no que se refere às 

categorias profissionais ocupadas pelos docentes, posto que 52.0% são efectivos (47.9% 

efectivos e 4.1% efectivos-provisórios), e 48.0% não o são: 7.5% são estagiários e 40.5% são 

provisórios (28.2% não profissionalizados e 12.4% profissionalizados). 

 

    Na sua maioria os professores pertencem a grupos disciplinares em que, como 

seria de prever pelas áreas de licenciatura predominantes na amostra, se inserem disciplinas de 

português, latim, grego, francês (31.1%), inglês e alemão (18.5%), história e filosofia (12.4%) 

(Quadro nº 3.21). 

 

 

 

 

 



BURNOUT PROFISSIONAL EM PROFESSORES PORTUGUESES 

 250 

Quadro nº 3.21   

Distribuição de respostas relativas ao grupo disciplinar dos docentes 

 

Disciplinas Leccionadas 

 

Frequência Percentagem 

 

Inglês e Alemão 

 

148 

 

18.5 

Português, Francês, Latim, Grego 248 31.1 

História e Filosofia 99 12.4 

Matemática e Informática 74 9.3 

Física e Química 62 7.8 

Biologia e Geografia 69 8.6 

Disciplinas "Vocacionais" 25 3.1 

Artes, Ed. Física, Moral e Religião 73 9.1 

 

Total 

 

798 

 

100.0 

 

 

   Para além da actividade lectiva, e no que se refere ao desempenho de cargos 

institucionais, 18.1% dos docentes pertencem ao conselho pedagógico e 5.8% são membros do 

conselho directivo da sua escola. 

 

  Quanto às escolas em que os professoras da amostra leccionam, a grande maioria 

pertence, do ponto de vista da sua inserção geográfica, à zona da Grande Lisboa (71.5%): 

27.2% situam-se na cidade de Lisboa, 26.1% na margem sul, 10.7% na linha de Sintra, 4.6% na 

zona norte de Lisboa e 2.9% na linha de Cascais (Quadro nº 3.22). 
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Quadro nº 3.22 

Distribuição de respostas relativas à inserção geográfica das escolas. 

 

Localização das Escolas 

 

 Frequência Percentagem 

 

Cidade de Lisboa 

 

227 

 

27.2 

Margem Sul 218 26.1 

Linha de Sintra 89 10.7 

Zona Norte de Lisboa 38 4.6 

Linha de Cascais 24 2.9 

Setubal 32 3.8 

Alto Alentejo 31 3.7 

Baixo Alentejo e Algarve 16 1.9 

Costa de Prata 46 5.5 

Ribatejo 88 10.6 

Beiras 7 0.8 

Trás-os-Montes 10 1.2 

Açores 8 1.0 

 

Total 

 

834 

 

100.0 

 

 

  Cerca de dois terços (62.4%) dos docentes leccionam em escolas com menos de 

mil e seiscentos alunos, escolas estas que se podem considerar de pequena dimensão face ao 

número de alunos de outras escolas mencionadas (entre 4800 e 5200 alunos, no extremo 

máximo). A dimensão média das turmas situa-se entre os vinte e um e os vinte e cinco alunos 

(39.0%), os vinte e seis e os trinta alunos (28.0%) ou os dezasseis e os vinte alunos (23.7%). 

 

 

  Identidade Profissional 

 

   Num primeiro momento,  a análise da estatística descritiva das respostas às duas 

questões sobre identidade profissional permitiu-nos caracterizar a identidade profissional dos 

professores da amostra de acordo com três tipos de indicadores: a pertença ou não a um conjunto 

de grupos ou instituições profissionais; o grau de importância  atribuido às diversas pertenças 
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indicadas;  e a  escolha do grupo ou instituição profissional cuja pertença é considerada como 

mais importante em termos absolutos (Quadro nº 3.23). 

 

 

Quadro nº 3.23 

Estatística descritiva das respostas sobre identidade profissional dos professores 

 

 

 

 

 

Itens 

 

 

 

%  "não-

pertenças" 

Importância das Pertenças  (*) 

 

 

 

 

% "o mais   

importante" 

 

 

Médias 

 

% valores 

2 e 3  

 

% valores 

4 e 5  

 

Grupo Disciplinar 

 

13.2 

 

3.51 
 

54.7 

 

45.3 

 

 12.0  

Licenciados 9.3 3.42 58.1 41.9  12.9  

Não-Licenciados 89.4 - - -   0.2  

Sindicalizados 62.5 - - -   1.2  

Não Sindicalizados 45.1 2.69 97.9 2.1    0.2  

Escola 9.0 3.51 50.1 49.9  14.4  

Minist. Educação 22.0 3.07 81.2 18.8   2.0  

Mais Antigos 67.2 - - -    0.6  

Mais Novos 42.1 2.97 84.3 15.7   1.5  

C. Pedagógico 78.2 - - -   1.4  

C. Directivo 91.4 - - -    0.9  

G. Profissional Prof 22.0 3.67 46.1 53.9  24.2  

G. Prof. da Escola 13.9 3.41 60.3 39.7  11.3  

Efectivos 49.6 3.61 52.1 47.9  11.2  

Provisórios 57.0 - - -    0.7  

Prof. de Esquerda 72.4 - - -   2.3  

Prof. de Direita 90.5 - - -    0.4  

 

Total 

     

100.0 
 

(*)  Estes valores foram calculados apenas para os indivíduos que afirmam pertencer aos grupos ou instituições 

indicados nos itens (respostas aos valores 2 a 5 da escala utilizada) 

 

 

  Da análise dos grupos ou  instituições profissionais  de que  os professores  da 

amostra consideram não fazer parte (aqueles em que a maioria dos docentes assinala  o valor 1, 
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isto é, não faço parte desse grupo ou instituição" da escala -coluna "% não-pertenças", do Quadro 

nº 5) destacam-se os seguintes grupos: conselho directivo, professores de direita,  não 

licenciados, conselho pedagógico, professores de esquerda, mais antigos da escola, 

sindicalizados e provisórios. 

 

  A identidade profissional, tal como definida por um sentimento de pertença a 

grupos ou instituições parece excluir, para a maioria dos professores da amostra,  grupos ligados 

ao poder determinados pelo exercício de cargos institucionais ou pelo estatuto de maior 

antiguidade na escola, bem como grupos definidos por  adesões políticas ou sindicais. Por outro 

lado, ficam também excluidas pertenças que diríamos pré-profissionais, aos grupos dos não-

licenciados e dos provisórios. 

 

  A análise dos graus de importância atribuidos à pertença aos restantes grupos ou 

instituições (considerámos, para cada um desses grupos ou instituições, apenas os professores 

que não assinalam o valor 1 da escala, isto é,  "não faço parte desse grupo ou instituição" e 

calculámos a média - sub-coluna "médias" do Quadro nº 5 - e a percentagem de respostas dadas 

aos restantes valores da escala - sub-colunas "% valores 2 e 3" e "% valores 4 e 5" do Quadro nº 

5) permite-nos constatar que a pertença aos grupos dos não-sindicalizados e dos mais novos, ao  

Ministério da Educação, aos grupos dos professores da Escola, dos licenciados, disciplinar,  e 

dos efectivos, é simplesmente reconhecida (valor 3 da escala) ou mesmo desvalorizada (valor 2 

da escala) pela maioria dos professores da amostra. A pertença à Escola parece dividir a amostra 

de professores inquiridos, de tal forma que 50.1% assinalam os valores 2 e 3 e os restantes 49.9%  

os valores 4 e 5 da escala de resposta. Já  a pertença ao grupo profissional dos professores, 

embora com média (de 3.67) apenas ligeiramente superior às restantes, é tida por 53.9% dos 

professores como "importante" (valor 4 da escala) ou mesmo "muito importante" (valor 5).  

 

  Encontramos assim, uma identidade profissional que parece definir-se mais 

claramente pela valorização, em termos relativos, da pertença ao grupo profissional de 

professores. A complementar esta imagem, encontramos uma série de pertenças a  instituicões 

(Ministério da Educação) e grupos de base institucional (grupos disciplinar, dos professores da 

escola e dos efectivos) e ainda aos grupos dos licenciados, dos mais novos e dos não-
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sindicalizados,  e que são meramente reconhecidas ou mesmo desvalorizadas pela maioria dos 

docentes. A importância atribuida à pertença à Escola divide ao meio a amostra de professores 

do estudo. 

 

  Quanto  ao  grupo  ou  instituição  a que os professores da amostra consideram 

pertencer e que destacam como o mais importante em termos absolutos salienta-se, 

novamente, o grupo profissional dos professores o qual é referido por cerca de um quarto dos 

docentes (coluna  "% o mais importante" do Quadro nº 5). A análise de frequências, revela-nos 

que as respostas se distribuem por todos os grupos e instituições considerados, sendo no entanto 

ainda de destacar, pela sua maior expressão, a Escola,  o grupo dos licenciados, o grupo 

disciplinar, e os grupos dos professores da Escola  e  dos efectivos . 

 

   A identidade profissional dos professores desta amostra  parece definir-se, de 

acordo com este terceiro indicador, pela valorização em termos absolutos da pertença ao grupo 

profissional dos professores: 

 

 parece  excluir  a  pertença  a  grupos  ligados  ao  poder  -  determinados  pelo  

exercício de cargos institucionais (conselho directivo e conselho pedagógico) ou 

pelo estatuto de maior antiguidade na escola - a grupos definidos  por adesões 

políticas-sindicais ( professores de direita, de esquerda e sindicalizados) e ainda a 

grupos que diríamos pré-profissionais (não-licenciados e provisórios);  

 

 intégra,  sem  dar relevo ou mesmo desvalorizando,  um conjunto de pertenças  

a instituições (Ministério da Educação) e grupos de base institucional (disciplinar, 

de professores da escola e de efectivos)   e aos grupos dos licenciados, mais novos 

e não-sindicalizados; e 

 

 valoriza  claramente, tanto em termos relativos como absolutos, a componente  

de pertença ao grupo profissional dos professores, enquanto que a pertença à 

escola, que em termos relativos dividia as opiniões dos professores inquiridos, 

parece ser revalorizada quando avaliada em termos absolutos. 
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  Outras Características Profissionais 

 

   A grande maioria dos professores (91.7%) define-se como "moderadamente"  a 

"muitíssimo" realizado como professor: 26.3% assinalam o valor 4 ("moderadamente 

realizado") da escala, 37.1%  e 24.2% assinalam respectivamente os valores 5 e 6 da escala e 

4.0% consideram-se mesmo "muitíssimo realizados" (valor 7 da escala). 

  

  O estilo de ensino parece definir-se, para a maioria dos docentes (90.5%), como 

"moderadamente" a "totalmente transmissivo". De facto, embora apenas 2.4% tenham assinalado 

o valor máximo da escala (7) correspondente a uma apreciação do seu estilo de ensino como 

"totalmente transmissivo", 38.7 % avaliam-no como "moderadamente transmissivo" (valor 4 da 

escala) e 30.5% e 18.9% assinalam mesmo valores mais elevados da escala (respectivamente os 

valores 5 e 6). 

 

   Surge assim, a imagem  de um grupo de docentes que no essencial se consideram 

bastante realizados profissionalmente e que definem o seu estilo de ensino muito mais em torno 

da noção de transmissividade do que da de não-transmissividade. 

 

 

   Contacto Pessoal com o Burnout  

 

 A análise do contacto dos professores com o problema do burnout centrou-se em 

três formas de experiência pessoal: vivência directa, pelo próprio professor; contacto com 

familiares em burnout; e contacto com pessoas do meio profissional em burnout.  

 

  No   que   refere   à   vivência   directa   dos   próprios   professores,  11.3% 

afirmam já ter estado em Burnout, o qual foi fundamentalmente diagnosticado pelo médico 

(88%) – pelo Médico de Família / Clínico Geral mas igualmente pelo Psiquiatra, Neurologista e 

Endocrinologista - embora num número reduzido de casos tenha sido diagnosticado pelo 

Psicólogo (9%) ou pelo próprio docente (3%). O tratamento esteve também maioritariamente a 
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cargo dos médicos (84%), podendo haver intervenção do Psicólogo (em 14% dos casos), ou 

assumindo o docente o seu próprio "tratamento" (2.0%).  

 

  O contacto  com  familiares  em burnout é referido por 20.6% dos docentes 

inquiridos. O familiar em burnout referido tinha diferentes graus de parentesco com o professor, 

salientando-se pela sua maior expressão os casos da mãe/pai (34.1%), irmã(ão) (21.4%), 

prima(o) (14.8%), marido/mulher (11.5%) e avó(ô) (9.3%).  De notar que à excepção do marido 

/mulher, os restantes familiares em burnout mais frequentemente referidos têm laços de 

parentesco que se caracterizam pela consanguineidade e pela proximidade. 

 

  Finalmente, o contacto  com  pessoas  em  burnout  no  meio  profissional é 

afirmado por mais de metade dos professores inquiridos (56.1%), referindo-se em 91.8% dos 

casos a colegas, outros professores.  

 

  Desta forma, e no geral, embora a percentagem de professores da amostra que 

viveu directamente o problema de burnout, seja relativamente reduzida (cerca de 11%), a 

experiência pessoal que os docentes inquiridos têm deste tipo de situação é muito mais alargada 

se considerarmos o contacto indirecto, com familiares em burnout, referido por perto de 20% dos 

professores, ou com pessoas do meio profissional (designadamente com outros professores), 

afirmado por mais de metade dos docentes. 

 

   De salientar ainda o papel central que os médicos parecem desempenhar, de 

acordo com os professores inquiridos que afirmam já ter estado em burnout, no diagnóstico e 

tratamento deste tipo de problema. 

 

 

Resultados 

 

   Nesta secção do capítulo descrevemos os principais resultados das diversas 

análises realizadas tendo em vista a reconstrução das representações sociais do burnout  

profissional dos professores. Numa primeira etapa procurámos construir indicadores com base na 
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agregação das respostas individuais relativamente aos diferentes conceitos investigados e numa 

segunda fase procurámos relacionar esses conceitos de forma articulada, de acordo com as 

orientações do quadro teórico-metodológico das representações sociais. 

 

 

Redução dos dados e construção de indicadores 

 

    Burnout dos professores: um problema relevante?   

 

   A análise da relevância atribuída ao burnout como um problema que afecta os 

professores,  centrou-se nas respostas dadas pelos docentes quando inquiridos sobre: a gravidade 

do Burnout dos professores; a preocupação tida perante o problema do burnout dos professores; e 

a frequência com que pensam neste problema. 

   

 

   Quadro nº 3.24 

Estatística descritiva das respostas sobre a relevância do problema do burnout 

 

Burnout como problema Média (dp) % (valores 5, 6 e 7) 

 

 

Grave 

 

5.72 (1.27) 

 

82.2% 

Preocupante 4.96 (1.57) 63.4% 

Em que pensam 4.40 (1.72) 50.4% 

 

 

 

   No geral, podemos dizer que para a maioria dos docentes da amostra o Burnout 

dos professores é tido como um problema relevante (quadro nº 3.24). De facto, ao avaliarem a 

gravidade do problema, 82.2% dos docentes assinalam os valores acima do ponto médio da 

escala; cerca de dois terços dos docentes assinalam igualmente valores acima do ponto médio da 

escala ao avaliarem em que medida se preocupam com este problema; finalmente, 

aproximadamente metade dos inquiridos dão respostas neste sentido (valores 5, 6 e 7 da escala) 

ao avaliarem a frequência com que pensam no problema do burnout dos professores.  
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  Burnout e outros conceitos afins   

 

  A proximidade / distintividade do conceito de burnout relativamente aos 

conceitos de Insatisfação Profissional, Cansaço, Stress, Depressão e Doença Mental, decorreu da 

análise das respostas "verdadeiro" / "falso" a um conjunto de afirmações apresentadas (Quadro nº 

3.25). 

 

 

Quadro nº 3.25 

Distribuição de respostas às questões da distintividade do conceito de burnout  

 

 

 

 

Itens 

 

"Falso" 

 

 

Frequência 

 

Percentagem 

 

 

Depressão e Burnout são a mesma coisa                           

 

866 

 

95.5 

Stress e Burnout são a mesma coisa 869 95.9 

Burnout e Cansaço são a mesma coisa 841 92.8 

Burnout é uma Doença Mental 709 78.8 

Burnout e Insatisfação Profissional são a 

mesma coisa 

 

890 

 

98.2 

Burnout é uma expressão que se utiliza para 

não empregar um termo mais depreciativo 

 

715 

 

79.0 

 

 

 

   Os resultados mostram-nos consistentemente que os docentes consideram o 

burnout como um conceito distinto dos outros conceitos apresentados: mais de 90.0% dos 

inquiridos consideram falsas as afirmações em que o burnout é equacionado como Cansaço, 

Stress, Depressão, ou Insatisfação Profissional e 78.8% dão respostas no mesmo sentido perante 

a frase  Burnout é uma doença mental. Neste grupo de questões incluia-se também, como vimos, 

uma  afirmação  sobre  o  burnout   como   uma  expressão  que  se  utiliza  quando  não  se  quer  
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empregar um termo mais depreciativo, perante a qual cerca de 80% dos professores optam pela 

resposta "falso". 

 

   Desta forma,  diríamos que a maioria dos docentes não considera o Burnout como 

um mero rótulo, menos estigmatizante do que outras expressões, ou pelo contrário como uma 

Doença Mental. Reafirmaríamos também que o burnout surge na concepção destes professores 

como um conceito com contornos claramente distintos, que se distingue dos conceitos de 

Insatisfação Profissional, Cansaço, Stress e Depressão, tidos na literatura como próximos do 

conceito de burnout.   

      

 

   Causas percebidas do burnout dos professores 

 

  Num primeiro momento, a análise das respostas dos docentes sobre as causas do 

Burnout dos professores, baseou-se na estatística descritiva das respostas aos itens relativos a 

esta temática, designadamente nas médias e desvios padrão dos diversos itens (Quadro nº 3.26) 

bem como na distribuição de frequências de resposta. Considerámos assim, para análise, os itens 

com médias mais extremadas (mais altas e mais baixas) e que tendo desvios padrão baixos 

podemos tomar como consensualmente mais valorizados e menos valorizados, respectivamente 

pelos docentes. 
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Quadro nº 3.26 

Estatística descritiva das respostas sobre causas do burnout dos professores 

 

Itens 

 

N Média DP 

 

29. não haver medalhas pelo serviço prestado 

 

908 

  

2.90 

 

1.88 

40. estilo de ensino transmissivo 904  3.37 1.60 

1. reagir com passividade perante os problemas 907  3.44 1.79 

 1.  tendência pessoal para entrar em burnout  907  3.47 1.94 

22. ambiguidade do papel dos professores 903  3.59 1.68 

27. pressão exercida pela reforma de ensino 908  3.68 1.65 

15. classe social muito pouco unida 908  3.74 1.77 

28. baixa auto-estima 908  3.77 1.75 

31. falta de distanciamento na relação pedagógica 905  3.81 1.57 

 8 . dificuldades de relação e comunicação 908  3.85 1.60 

 6 . estrutura de personalidade depressiva 909  3.86 1.82 

14. maneira de ser perfeccionista 909  3.91 1.71 

43. trabalhar com base numa relação de ajuda 904  3.98 1.65 

35. má remuneração 907  4.00 1.92 

25. falta de suporte social pelos colegas / isolamento 906  4.02 1.57 

30. tendência pessoal para a ansiedade 909  4.05 1.63 

11. condições desumanas da vida moderna 909  4.05 1.72 

26. fragilidade em termos afectivos 908  4.09 1.73 

33. pressões por ter turmas indisciplinadas 905  4.10 1.53 

21. falta de controlo no exercício da docência 908  4.10 1.64 

 9.  problemas familiares  909  4.13 1.49 

44. responsabilização por falhas que são do sistema 905  4.18 1.80 

24. docência não ser a actividade que gostaria de ter 908  4.19 1.96 

 4.  clima humano da escola  908  4.19 1.56 

18. exigências contraditórias da actividade docente 906  4.22 1.74 

13.  desprezo dos alunos pelo trabalho do professor 909  4.28 1.72 

34. necessidade de fazer uma pausa profissional 905  4.31 1.67 

23. mudança nas condições de exercício da docência 904  4.35 1.64 

16. dedicação quase exclusiva à profissão 908  4.35 1.56 

36. desmotivação 906  4.39 1.71 

12. sobrecarga e cansaço do 2º período 908  4.39 1.56 

17. desvalorização social da profissão docente 909  4.46 1.74 

 5.  desequilibrio exigências / recursos pessoais 909  4.49 1.63 

41. sentido de responsabilidade por ensinar 906  4.56 1.59 

 7.  dificuldade em atingir os objectivos esperados 909  4.60 1.42 

39. insatisfação profissional 907  4.74 1.55 

38. falta de estruturas, na escola, de apoio ao prof. 905  4.81 1.62 

32. não tomar o cansaço como sinal de alarme 909  4.83 1.56 

42. continuar em acção mesmo fora da escola 908  5.15 1.64 

19. sobrecarga de trabalho docente 909  5.19 1.59 

20. turmas difíceis em termos de disciplina 909  5.23 1.54 

 3.  sobreocupação c/ preocupações pessoais/profis.  905  5.27 1.55 

45. acumulação de tarefas familiares e profissionais 843  5.39 1.51 

37. falta de condições de trabalho 909  5.44 1.52 

 2.  stress da actividade docente  908  5.59 1.54 
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  Os  itens  com  as   médias   mais   elevadas  sugerem  diversas  expressões  de 

sobrecarga como causa do burnout dos professores: stress da actividade docente (item 2),  falta 

de condições de trabalho (item 37),  acumulação de tarefas domésticas, familiares e 

profissionais (item 45),  sobreocupação com preocupações pessoais e / ou profissionais (item 3), 

turmas difíceis em termos de indisciplina (item 20),  sobrecarga de trabalho docente (item 19) e  

estar permanentemente em acção, mesmo fora da escola (item 42). Desta forma, na compreensão 

do Burnout dos professores, os docentes da amostra parecem valorizar, consensualmente, 

determinantes contextuais, que assumem contornos de sobrecarga de trabalho docente – muito 

trabalho, difícil e prolongado, com falta de condições – mas que incluem igualmente 

componentes de sobrecarga na esfera das vivências pessoais e sugerem, no conjunto, uma 

sobrecarga cumulativa, profissional, pessoal, familiar. Se considerarmos  também  os  itens com 

médias imediatamente abaixo destas mas ainda superiores a 4.50, verificamos que os professores 

parecem valorizar igualmente um outro determinante externo do burnout na docência, 

designadamente a inexistência na escola de  estruturas de apoio ao professor com problemas 

(item 38). O facto de não tomar atempadamente o cansaço como sinal de alarme (item 32), o 

sentido de responsabilidade por ensinar (item 41), a insatisfação profissional (item 39) e a 

frustração dos objectivos profissionais (item 7) são causas em que se entrevê a interacção de 

factores  externos, de ordem profissional, e internos, de ordem subjectiva, e que importa também 

aqui referir, na medida em que os docentes inquiridos as consideram igualmente relevantes. 

  

  Com  as  médias  mais  baixas  destacam-se  o  item  29  não  haver medalhas 

pelo serviço prestado   (2.90), mas também outros itens que se referem a características pessoais 

do docente - o estilo de ensino (…) do professor (item 40), o facto de ter aprendido a reagir com 

passividade (…) às situações problemáticas (item 10) ou a sua tendência pessoal para o burnout 

(item 1).  

 

  Procurando outros níveis de compreensão da forma como os docentes estruturam 

o seu discurso sobre as causas do burnout dos professores, num segundo momento submetemos 

as respostas às questões relativas a esta temática a uma análise factorial em componentes 

principais, com rotação ortogonal dos eixos, a qual proporcionou uma solução em oito factores 

que explica 51.3% da variância total e cuja estrutura apresentamos no Quadro nº 3.27. 
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Quadro nº 3.27 

 Estrutura factorial das causas percebidas do burnout dos professores 

 

Itens F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

 
  1  .72066  .02159 -.02562 -.03742 -.01071 -.06234 -.21925 -.11300 

  2 -.06381  .14349  .69085  .16106  .00447  .02794 -.00777 -.01330 

  3  .35457 -.14560  .48322  .21915  .07133 -.04741  .12735  .03978 

  4  .22644  .20013  .36916  .05015  .07879  .23907  .02755 -.49488 

  5  .05439  .17228  .60736 -.08257  .00395  .05266  .08865 -.09653 

  6  .79569 -.03203  .01601 -.02310 -.05502 -.02288 -.13286 -.07087 

  7  .19433  .03944  .23814  .17109  .27561  .00525  .33744 -.19927 

  8  .55857 -.05340 -.05949 -.03847  .14322  .16466  .35155 -.28875 

  9  .55927 -.11577  .13296  .05226  .27392 -.01984  .30389 -.03797 

10  .52884  .08655 -.05288 -.17131  .17659  .01140  .35282 -.08093 

11  .11919  .42991  .30805 -.04889  .05322 -.04057  .44395  .20534 

12 -.12849  .12662  .45900  .09489  .06180  .07015  .46971  .14480 

13 -.08587  .29213  .09044  .19923  .09107  .21511  .50897 -.17536 

14  .11498  .17356  .04860  .22724 -.01719  .04028  .65685  .21602 

15  .02104  .54444  .05461  .08455  .07750  .12595  .23871 -.23734 

16  .06958  .12108  .08095  .33543  .01369  .18987  .45335 -.01133 

17 -.06656  .64178  .19607  .28261  .13821 -.02065  .05706 -.20438 

18 -.05079  .52945  .16577  .39709  .01488  .09566  .08224 -.06133 

19 -.21074  .09621  .62264  .30370  .03289  .21566  .12542  .10469 

20  .03497 -.00091  .27711  .39007  .02985  .51956  .09055 -.06915 

21  .41031 -.08700 -.03796 -.04632  .23875  .47567  .12522  .02994 

22  .10786  .45259  .01523  .09965  .05742  .37908  .07735  .06010 

23 -.06493  .54541  .27601  .05515  .07329  .28507  .07422  .09406 

24  .38294 -.07380 -.07232 -.10100  .51457  .34970  .06247 -.06735 

25  .30853  .24635  .02529 -.01447  .18463  .57366  .11999 -.09857 

26  .72038  .05210 -.00047 -.03890  .09014  .29359 -.01163  .17376 

27  .00980  .58831  .09414  .16518  .04305  .12898  .11209  .14938 

28  .69870  .07421 -.04746 -.04638  .16556  .23094  .09081  .14500 

29  .16675  .53753 -.05587 -.07273  .18768 -.02101  .07007  .16482 

30  .64805  .12091 -.02561  .05292  .10648  .10078  .07813  .42385 

31  .31127  .19812  .08878  .18582  .08065  .28270  .09211  .27878 

32  .13309  .04536  .21936  .11140  .11449  .37597  .16891  .49887 

33  .02681  .27579  .15820  .09058  .10756  .57991  .03126  .10587 

34  .04516  .20713  .20241  .08353  .41986  .18518  .00999  .24751 

35 -.08640  .48233  .07928  .19258  .49632 -.15845 -.04611 -.12095 

36  .16996  .10933  .05589  .03364  .75340  .07915  .02585 -.01823 

37 -.18174  .16526  .46267  .19231  .38535  .24497  .02613  .03985 

38  .06861  .37820  .19123  .19549  .30040  .28325  .01258  .09377 

39  .12021  .13190  .04260  .10647  .70488  .20159  .06906  .01447 

40  .31987  .26177 -.06735 -.02867  .44467 -.06210  .14387  .12982 

41 -.05836  .20406  .10967  .69243  .04975  .05557  .22217  .07391 

42 -.13783  .09966  .34456  .66653  .06946  .11723  .09708  .09266 

43 -.03547  .35277 -.00975  .63974  .06385  .00009  .12212 -.03748 

44 -.03406  .56304  .02888  .50438  .08378  .06656  .03641 -.08898 

45  .15951  .03106  .35341  .38869  .19109  .06097  .05354  .30149 

 

 

 

0.83 

 

0.79 

 

0.77 

 

0.70 

 

0.69 

 

0.60 

 

0.68 

 

V.E. 19.7% 11.3% 4.7% 3.7% 3.4% 3.0% 2.8% 2.7% 
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  No primeiro factor extraído, que designámos por Factores Pessoais, associam-se 

diversos itens que apontam para causas internas, das vivências pessoais do próprio professor, 

decorrentes da sua personalidade (itens 1, 6, 26,  28 e 30), da sua história de vida (itens  9 e 10), 

ou das suas dificuldades de relacionamento (itens 8 e 31). 

 

   O segundo factor, denominado Discrepância entre Exigências e Apoios, reune 

um conjunto de itens que sugerem como determinates do burnout na docência as elevadas 

exigências feitas aos professores (itens 18, 22, 23  e 27) e uma série de itens que apontam para a 

falta de apoios, sociais e profissionais, dados aos professores (itens 15, 17, 29, 38 e 44). 

 

   Condições de Exercício da Docência / Sobrecarga, o terceiro factor extraído, 

congrega vários itens que  apontam para diversas causas externas, do contexto em que o 

professor exerce a sua actividade, relativas à falta de condições de trabalho (item 37), aos níveis 

de tensão e sobrecarga profissional (itens 2, 5 e 19) e pessoal / profissional (item 3)  e ao "clima 

humano" da escola (item 4).  

 

   No quarto factor extraído associam-se três factores que, no conjunto, apontam 

para a natureza da docência como profissão de ajuda (item 43), altamente envolvente (item 42) e 

exigente em termos de responsabilidade (item 41).  Denominámos este factor Profissão de 

Ajuda. Um quarto item associado neste factor, relativo à acumulação de tarefas domésticas, 

familiares e profissionais (item 45), foi retirado do indicador construído a partir deste factor, o 

que permitiu aumentar a sua  consistência interna (alfa sobe de .7013  para  .7099) bem como 

facilitar a sua interpretação . 

 

   O quinto factor, designado por Desmotivação, reune itens que propõem como 

determinantes do Burnout dos docentes a desmotivação (itens 24  e 36), o desinvestimento (itens 

34 e 40) e a insatisfação profissional (item 39) do professor, bem como a falta de estímulo, em 

termos remuneratórios (item 35), da carreira docente. 

 

   No sexto factor surgem associados itens que se referem à falta de controlo / 

indisciplina como causa do burnout do professor (itens 20 e 21) e como factor gerador de 
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pressão, por parte da escola e dos colegas, sobre o docente (item 33), pressão essa que 

juntamente com a falta de apoio e suporte pelos colegas / isolamento (item 25) são  igualmente 

apontadas como causa desta síndrome. Adoptou-se, por isso,  a designação de Indisciplina e 

Isolamento. 

 

   O sétimo factor, denominado Dependência do Trabalho, reune uma diversidade 

de itens indiciadores de um investimento excessivo e desequilibrado na actividade profissional 

(itens 11, 14 e 16),  apesar  dos obstáculos e frustrações (itens 7, 12 e 13) que esta acarreta.  

 

   Finalmente, o oitavo factor isolou um único item (32),   Não Tomar o Cansaço 

como Sinal de Alarme,  pelo que optámos por não o considerar nas subsequentes fases de 

análise. 

 

  A compreensão da forma como os docentes estruturam o seu discurso sobre as 

causas do Burnout dos professores de acordo com as sete lógicas explicativas considerados  

torna-se mais clara se analisármos ainda a distribuição das variáveis correspondentes, 

apresentada no Quadro nº 3.28. Estes indicadores foram construidos pelo cálculo da média 

aritmética dos itens de cada factor definido pela análise factorial. 

 

 

Quadro nº 3.28 

Estatística descritiva dos factores relativos às causas percebidas do burnout dos professores 

 

Indicadores N Média DP 

 

 

Factores Pessoais   (Factor 1) 

 

903 

 

3.83 

 

1.12 

Discrepância Exigências / Apoios   (Factor 2) 891 4.00 1.06 

Desmotivação   (Factor 5) 900 4.16 1.09 

Dependência do Trabalho   (Factor 7) 908 4.26 1.00 

Indisciplina e Isolamento   (Factor 6) 903 4.36 1.06 

Profissão de Ajuda   (Factor 4) 903 4.56 1.27 

Condições de Exercício / Sobrecarga   (Factor 3) 903 5.03 1.07 
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   O factor Condições de Exercício da Docência / Sobrecarga, é o mais valorizado 

pelos docentes (média de 5.03), enquanto que o factor Factores Pessoais (média de 3.83) surge 

como o menos  favorecido pelos professores na explicação do Burnout na  docência.  Esta lógica 

explicativa, já anteriormente revelada na análise da estatística descritiva das respostas, vem 

reforçar a ideia de que, na compreensão do burnout, os professores reservam um papel 

desculpabilizante para a pessoa do professor, tido como pouco responsável pela sua condição e 

enfatizam uma causalidade externa, ligada  a determinantes contextuais, designadamente às 

condições de exercício da docência / sobrecarga de trabalho. 

 

  O factor  Profissão de Ajuda, que apresenta a segunda média mais elevada (4.56) 

em termos absolutos, acrescenta ao quadro que acabamos de esboçar a importância igualmente 

atribuida pelos docentes à natureza de ajuda da actividade docente, enquanto causa do burnout 

dos professores. 

 

  Os restantes quatro factores apresentam médias próximas do valor central da 

escala utilizada (4 – "não concordo nem discordo"). Assim, a Discrepância entre Exigências e 

Apoios (média de 4.00), a Desmotivação (média de 4.16), a Dependência do Trabalho (média de 

4.26) e a Indisciplina e Isolamento (média de 4.36), assumem um papel menos claro enquanto 

factores explicativos do  burnout na docência. 

 

 

   Manifestações percebidas do burnout dos professores   

 

   Iniciámos a análise das respostas dos docentes sobre as principais manifestações 

do burnout dos professores, pela estatística descritiva das respostas dadas aos itens relativos a 

este tema (Quadro nº 3.29).  
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Quadro nº 3.29 

 Estatística descritiva das respostas sobre manifestações do burnout dos professores 

 

Itens 

 

N Média DP 

 

25. "Contágio" a outros colegas 

 

  898 

 

1.86  

 

 1.32 

 7.  Ter acidentes de automóvel 901 2.85   1.38 

16. Ser tido como impostor por não estar "mesmo" doente  901 3.01   1.76 

40. Ser hospitalizado nos serviços de psiquiatria  892 3.04   1.50 

27. Criar problemas de indisciplina /dificultar trabalho colegas   900 3.16   1.63 

34. Ter reforma antecipada  895 3.18   1.58 

33. Ser marginalizado pelos colegas  899 3.32   1.62 

23. Ser tido como incapaz de voltar a dar aulas  900 3.33   1.64 

12. Ser desculpabilizado pelos problemas psíquicos  899 3.34   1.48 

 9.  Ser criticado pelos colegas  904 3.47   1.60 

41. Ser encarado com pena pelos colegas  902 3.60   1.59 

10. Ter redução de horário  899 3.61   1.80 

17. Obter mais atenção e afecto do que é habitual  901 3.66   1.40 

22. Justificar os seus comportamentos socialmente desviantes  899 3.70   1.57 

39. Fazer consumos excessivos  896 3.75   1.68 

11. Aprender a reagir perante situações dificeis  901 3.82   1.44 

37. Crescer como pessoa / como professor  896 3.82   1.54 

36. Receber apoio e protecção dos colegas  899 3.89   1.34 

24. Ter redução de horário lectivo/ dar apoio a outros serviços  901 3.95   1.70 

38. Tentar esconder o seu estado para não ser marginalizado  898 3.96   1.63 

28. Ver os seus problemas serem reconhecidos como sérios  896 4.00   1.39 

 8.  Diminuir a competência profissional   904 4.01   1.58 

 4.  Ser estigmatizado, na escola, por problemas psíquicos  906 4.07   1.66 

20. Criar maior distância na relação pedagógica  898 4.14   1.41 

29. Ser criticado pelos pais dos alunos  841 4.14   1.65 

15. Receber apoio psiquiátrico  904 4.16   1.56 

19. Ser criticado pelos alunos  840 4.17   1.65 

21. Ter receio de danificar a sua imagem perante os outros  899 4.31   1.48 

 6. Receber apoio psicológico   903 4.37   1.51 

35. Redefinir objectivos / redireccionar esforços na sua vida  899 4.41   1.39 

14. Dar aulas mais rotineiras  902 4.48   1.49 

31. Ter problemas psicossomáticos  894 4.59   1.40 

30. Mudar de atitude perante a vida / a profissão   899 4.61   1.35 

13. Ficar desmotivado  903 4.75   1.49 

 5.  Ter dificuldades em controlar os alunos / indisciplina   905 4.76   1.48 

26. Ser medicado  901 5.08   1.57 

 3. Reagir com os mesmos sintomas a situações de tensão   904 5.10   1.26 

18. Entrar em depressão  902 5.18   1.38 

32. Ter insónias  899 5.26   1.39 

 2.  Faltar muito  905 5.53   1.53 

 1.  Ter baixa por atestado médico   905 5.59   1.57 
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  O conjunto  de  itens  que  apresentam  as médias mais elevadas referem como 

principais manifestações do burnout dos professores: consequências mais imediatas como faltar 

muito (item 2) e  ter baixa por atestado médico (item 1), ou mais dilatadas no tempo como voltar 

a reagir com sintomas de Burnout a situações de tensão (item 3); sintomas como insónias (item 

32) e depressão (item 18); e ainda ser medicado (item 26) como forma terapeutica. Os  itens  

cujas  médias  se  situam imediatamento abaixo destas mas superiores a 4.50 referem-se de novo 

a consequências, designadamente dificuldade em controlar os alunos / indisciplina  (item 5) e 

mudar de atitude perante a vida e em particular perante a profissão  (item 30), e a sintomas 

como ficar desmotivado  (item 13) e  ter problemas físicos de origem psicológica (item 31).  

 

  No extremo  oposto  destacam-se  dois itens com médias manifestamente mais 

baixas do que as  demais: o item 25, "contágio" do burnout a outros colegas, com média de 1.89 

e e o item 7,  ter acidentes de automóvel, com média de 2.85. Com médias imediatamente acima 

destas mas inferiores a  3.50, surgem seis itens, os quais referem como manifestações do Burnout 

mais raras ou mesmo inexistentes: criar problemas de indisciplina nos alunos que dificultam o 

trabalho dos outros colegas  (item 27); uma série de avaliações e atitudes negativas, extremadas, 

por parte de terceiros, nomeadamente, ser criticado pelos colegas (item 9), ser tido como 

impostor por não estar "verdadeiramente" doente (item 16),  ser tido como incapaz de voltar a 

dar aulas (item 23),  ser marginalizado pelos colegas (item 33) e ser hospitalizado nos serviços 

de psiquiatria  (item 40); mas também o que podemos considerar como ganhos secundários - ser 

desculpabilizado pelos seus problemas psíquicos(item 12) e ter reforma antecipada (item 34).  

 

  A compreensão da forma como os docentes estruturam o seu discurso sobre as 

consequências do burnout dos professores envolveu, num segundo momento, a análise factorial 

em componentes principais, com rotação ortogonal dos eixos, das respostas às questões relativas 

a esta temática. A análise factorial proporcionou uma solução em sete factores que explica 50.5% 

da variância total, e cuja estrutura apresentamos no Quadro nº 3.30. 
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      Quadro nº  3.30 

 Estrutura factorial das manifestações percebidas do burnout dos professores 

 

Itens F1    F2    F3    F4    F5    F6    F7  
   

 

  1 

 

 .01500 

  

.05579 

 

 .07816 

 

 .16552 

 

 .02578 

 

 .09005 
 

 .80040 

  2  .06725  .23576  .05238  .13860  .02424  .07101  .77776 

  3  .27897  .18127 -.05732  .20124  .23574 -.08725  .37023 

  4  .67151  .07049 -.01672 -.04315  .16285  .01885  .24179 

  5  .42361  .44850  .05376  .08347  .20754 -.00439  .10472 

  6 -.01610  .18132  .25786  .28789  .22907  .23464  .12109 

  7  .31846  .28862  .02293  .15957  .18966  .18304 -.22576 

  8  .26697  .60635 -.04336  .14065  .14879  .00040 -.01497 

  9  .71146  .17461 -.01038 -.01818  .02821  .10655  .06719 

10  .06469 -.00609  .18669 -.03457  .77656  .05364  .07031 

11  .17593 -.32931  .48172  .14019  .17255 -.22838 -.04825 

12  .13660  .15945  .50186 -.25551  .10693  .20970  .12708 

13  .16431  .63826  .12128  .08859 -.03490  .09903  .25625 

14  .18921  .68661  .16418  .12101 -.12829  .02569  .14713 

15  .02406  .23011  .20956  .39652  .28583  .31862  .02476 

16  .65316  .04558 -.03534  .08125  .00406  .15346 -.03631 

17 -.04646  .16847  .61829 -.06190  .19667  .16602 -.04273 

18  .13639  .56305 -.10522  .28773  .07492  .18096  .19071 

19  .63837  .33079  .00616  .04272  .10469  .05893 -.06547 

20  .43371  .45081  .17034  .16690  .02397 -.04210 -.04368 

21  .58514  .18243  .23905  .14761 -.10569  .13767  .03080 

22  .49526  .23041  .39147 -.11566 -.07939  .23141  .06490 

23  .53586  .19893  .05252 -.01070  .34732  .23097 -.04159 

24  .10916  .10930  .13147  .07628  .76609  .07189  .06496 

25  .30594  .00521  .08372 -.05078  .12716  .26356 -.26529 

26 -.06641  .17287  .07497  .49655  .10054  .27312  .28753 

27  .32815  .27220  .13146 -.01012  .08737  .34083 -.11863 

28  .01713  .16406  .52808  .10501  .19657  .10244  .16153 

29  .63834  .19650 -.05889  .17225  .12447 -.01932 -.04106 

30  .16588  .06442  .32014  .62638  .04013 -.11968  .04896 

31  .21571  .22817  .00792  .59980  .03007  .20513  .05233 

32  .11317  .18472 -.05314  .66716 -.02937  .13582  .18984 

33  .75619 -.02035 -.10540  .12322  .12566  .16222  .04048 

34  .21796 -.07487  .23024  .09185  .60797  .11729 -.06577 

35 -.01444 -.15448  .56533  .47477  .04154 -.19068  .08933 

36 -.12134  .12445  .66375  .09878  .20278  .00464 -.07239 

37  .06556 -.30048  .61761  .24458 -.11219 -.06136 -.03644 

38  .53559 -.07709  .07128  .10580 -.08299  .40790  .07800 

39  .25517  .14473 -.01697  .11644 -.01897  .66279  .09191 

40  .18792 -.04555  .02015  .21997  .26279  .66779 -.03962 

41  .43308  .05495  .09148  .03946  .10017  .56838  .16476 

 

 

 

0.86 

 

0.78 

 

0.72 

 

0.71 

 

0.73 

 

0.70 

 

0.65 

V.E. 21.1% 8.1% 6.4% 4.2% 4.0% 3.4% 3.0% 
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 No primeiro factor extraído, associam-se diversos itens que apontam para 

manifestações do burnout dos professores da ordem do desvio social (itens 7 e 22), da crítica 

(item 9, 19, e 29),  do estigma (itens 4, 16  e 21) e da marginalização (itens 23, 33 e 38)  e ainda 

para a ideia de contágio (item 25). Marginalização, foi a designação adoptada para este factor. 

 

  O segundo factor, denominado Sintomas, reune uma série de itens que no 

conjunto apontam para as três grandes áreas de sintomas do Burnout identificadas por Maslach 

(1993): exaustão emocional (itens 13 e18),  despersonalização (item 20) e baixa realização 

pessoal (itens 5, 14 e 8). 

 

  Aprendizagem Pessoal, o terceiro factor extraído, congrega diversas 

consequências do burnout dos professores que apontam para a possibilidade de aprendizagem e 

crescimento pessoal / profissional (itens 11, 35 e 37), bem como um conjunto de itens que se 

referem a atitudes  de reconhecimento, apoio e suporte por parte de terceiros para com o docente 

em Burnout (itens 12, 17, 28 e 36). 

 

  No quarto factor extraído associam-se  alguns sintomas (itens 31 e 32) e  formas 

de tratamento (itens 6, 15 e 26) do burnout dos professores, e ainda uma consequência desta 

síndroma - a possibilidade de mudar de atitude perante a vida e em particular perante a 

profissão (item 30).  Denominámos este factor Estado Transitório. 

 

  O quinto factor, designado por  Redução do Trabalho, reune três itens que 

identificam como principais consequências do burnout na docência, a redução parcial (itens 10 e 

24) ou total ( item 34) da actividade docente. 

 

  Descontrolo, o sexto factor extraído, associa diversas expressões de descontrolo 

(itens 27, 39 e 40) como manifestações do burnout do professor, com a ideia de o docente em 

burnout suscitar pena por parte dos colegas (item 41).  

  

  Finalmente o sétimo factor, Absentismo,  isolou dois itens em que as principais 

consequências do Burnout dos professores indicadas são faltar muito (item 1) e ter baixa (item 
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2) e ainda um terceiro item que aponta para a persistência futura das manifestações de burnout 

(item 3). 

 

   Analisemos agora a distribuição das variáveis correspondentes aos sete factores 

extraídos na análise factorial (Quadro nº 3.31), afim de clarificar a forma como os docentes 

estruturam o seu discurso sobre as manifestações do Burnout dos professores. Estes indicadores 

foram construidos pelo cálculo da média aritmética dos itens de cada factor definido pela análise 

factorial. 

 

 

Quadro nº 3.31 

Estatística descritiva dos factores relativos às manifestações percebidas do burnout dos 

professores 

 

Indicadores N Média DP 

 

 

Descontrolo   (Factor 6) 

 

891  

  

3.39  

 

1.16 

Marginalização  (Factor 1) 825   3.49   .99 

Redução do Trabalho  (Factor 5) 891   3.57  1.36 

Aprendizagem Pessoal  (Factor 3) 887   3.84   .87 

Sintomas  (Factor 2) 894   4.55  1.02 

Estado Transitório  (Factor 4) 889   4.68   .93 

Absentismo  (Factor 7) 903   5.40  1.12 

 

 

 

   O factor  Absentismo, com uma média de 5.40, é o mais valorizados pelos 

docentes da amostra, resultado este que vem reforçar o relevo anteriormente dado, a propósito da 

estatística descritiva dos resultados, a um conjunto de manifestações do burnout dos professores 

em que se destacam, como consequências mais imediatas, faltar muito e ter baixa e, como 

consequência mais dilatada no tempo, voltar a reagir no futuro com sintomas de burnout a 

situações de tensão. 
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   Com médias ainda superiores a 4.50, seguem-se os factores Sintomas (média de 

4.55) e Estado Transitório (média de 4.68),  o que nos permite acrescentar à ideia de Absentismo  

a importância relativa atribuida pelos docentes aos sintomas fundamentais do burnout  na 

docência - exaustão emocional, despersonalização e  baixa realização pessoal - mas também à 

possibilidade de o professor recuperar de um quadro de burnout.  

 

   Os restante factores apresentam todos médias abaixo do valor central da escala 

utilizada: Desta forma, as lógicas factoriais que consideramos como lógicas de  Aprendizagem 

Pessoal (média de 3.84),  Redução do Trabalho (média de 3.57), Marginalização (média de 3.49)  

ou de Descontrolo (média de 3.39), surgem como as menos favorecidas pelos docentes na sua 

análise das principais manifestações do burnout dos professores 

 

 

Formas     percebidas    de    prevenção   e    recuperação   do    burnout   dos  

professores 

 

   Num primeiro momento, analisámos as respostas dos docentes sobre medidas de 

prevenção e recuperação  do burnout dos professores, com base na estatística descritiva das 

respostas dadas aos itens relativos a este tema (médias e desvios padrão dos diversos itens - 

Quadro nº 3.32).  
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Quadro nº 3.32 

Estatística descritiva das respostas sobre formas de prevenção e recuperação do burnout 

dos professores 

 

Itens 

 

N Média DP 

 

20. Tomar calmantes / antidepressivos 

 

900 

 

 2.35 

 

 1.44 

24. Ter aulas assistidas e receber feedback de colegas 904  3.10  1.63 

 2.  Haver selecção profissional prévia à entrada na docência 903  3.25  2.00 

 7.  Ter uma atitude mais técnica no exercício docente 896  3.89  1.57 

18. Receber apoio psiquiátrico 901  3.97  1.70 

23. Intervalos entre as aulas serem mais longos 903  4.00  1.71 

 3.  Ter mais liberdade de definição do seu papel na escola 900  4.47  1.53 

25. Organizar agenda trabalho de acordo com opções pessoais 901  4.49  1.74 

26. Preparar aulas em conjunto com colegas 904  4.64  1.67 

19. Receber formação em técnicas de controlo da ansiedade 903  4.67  1.61 

21. Receber formação em capacidades resolução de problemas  903  4.68  1.57 

22. Diversificar a actividade profissional  901  4.68  1.73 

13. Haver mais períodos de férias 903  4.75  1.70 

 5.  Receber formação em gestão das relações interpessoais 904  5.12  1.52 

17. Participar em grupos de encontro/ partilha com colegas 905  5.32  1.48 

10. Escola  potenciar autonomia e produtividade do professor 901  5.33  1.41 

 6.  Melhorar a gestão de recursos humanos na escola 904  5.38  1.41 

 1. Receber apoio psicológico 905  5.38  1.56 

27. Melhorar as condições salariais 903  5.44  1.63 

14. Dar a conhecer o panorama do burnout na classe docente 902  5.44  1.52 

15. Reequilibrar investimento profissão / outras áreas vivência 903  5.47  1.34 

 4.  Escola e grupo disciplinar criarem clima de apoio/suporte   904  5.51  1.35 

16. Praticar desporto / fazer exercício 906  5.63  1.29 

 8. Ter tempo para si próprio 904  5.83  1.32 

 9. Dormir pelo menos oito horas por dia 902  5.84  1.35 

11. Ter apoio familiar 903  5.88  1.32 

12. Ter actividades de lazer, regularmente 905  6.03  1.18 

28. Ter amigos com quem partilhar problemas  903  6.08  1.15 

 

 

 

  Uma  primeira  constatação  a  fazer  é  o  facto  de  a maioria das propostas de 

prevenção / recuperação serem consideradas como mais do que "moderadamente" importantes. 

De facto, 22 dos 28 itens apresentam médias superiores a 4.00 e mais de 50% das respostas nos 

valores acima do ponto médio da escala de sete pontos usada. 

 

   No  entanto,   o  professor  ter   amigos  com  quem  possa  partilhar  os  seus 

problemas (item 28) e  ir ao cinema / teatro / concertos / ter hobbies ou outras actividades de 
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lazer, regularmente (item 12), são as duas medidas a que os professores da amostra parecem  

atribuir maior importância. Os  cinco  itens  cujas médias se situam imediatamente abaixo destas 

referem-se igualmente a formas de prevenção / recuperação em termos de apoio social (familiar, 

no caso do item 11 e a nível profissional, no do item 4) e de re-equilibrio entre a profissão e 

outras áreas de vivência, no sentido de um estilo de vida "saudável" (itens 8, 9 e 16). 

  

   No  extremo  oposto,  destaca-se  com a  média  mais  baixa   (2.35) o item 20: 

tomar calmantes e/ou antidepressivos, assumindo-se assim como a estratégia a que os docentes 

consensualmente atribuem uma menor importância na prevenção / recuperação do burnout dos 

professores.  Com   médias   próximas   desta  e  inferiores a   4.0,  encontramos  um  item 

igualmente relativo a apoio médico -  item 18: o professor receber apoio psiquiátrico – dois itens 

que diríamos proponentes de uma maior profissionalização da actividade docente, em termos de 

selecção profissional prévia (item 2) e de atitude mais técnica (item 7) e um item relativo a uma 

forma específica de suporte social pelos colegas (que envolve um claro elemento avaliativo): o 

professor ter aulas assistidas e receber feedback de colegas (item 24). Estas estratégias de 

prevenção / recuperação surgem assim como as menos relevantes.  

 

  Para aprofundarmos a compreensão da forma como os docentes estruturam o seu 

discurso sobre prevenção e recuperação do burnout dos professores, num segundo momento 

submetemos as respostas às questões relativas a esta temática a uma análise factorial em 

componentes principais, com rotação ortogonal dos eixos, a qual proporcionou uma solução 

inicial em sete factores que explica 58.4% da variância total e cuja estrutura apresentamos no 

Quadro nº 3.33. 
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Quadro nº  3.33 

Estrutura factorial das medidas de prevenção / recuperação do burnout dos professores 

 

Itens F1   F2   F3  F4 F5  F6   F7   
 

 

  1 

  

.02329 

 

.17002 

 

 .01377 

 

-.02782 
 

.66646 

 

.09148 

 

-.28155 

  2 -.06414 .27367 -.05418 -.02780 .07438 .67179  .06835 

  3 .07753  .64044  .02554  .27180 .04869 .25569 -.01560 

  4 .23534  .69122  .25209  .05757 .07624 .03689 -.08044 

  5 .12670  .43680  .32495 -.00310 .20393 .41629 -.25586 

  6 .30751  .39897  .23235  .10103 .06764 .40866 -.17606 

  7  .16232 -.08161  .14241  .09981 .08505 .73841  .03310 

  8 .58174  .30278 -.04902  .29686 .00942 .15410 -.12434 

  9 .63038  .14590 -.12934  .26050 .05205 .14765  .09114 

10 .21614  .57226 .27431  .05525 .09924  .11488  .17719 

11 .58307  .44713 .06938 -.03085 .13558  -.10582  .20847 

12 .73464  .25031 .10779  .08805 .00721  -.05663  .02818 

13 .37009  .01192 .07718  .63673 .15448  .01039 -.16493 

14 .48363  .04897 .44549  .05456 .26343  .03925 -.14112 

15 .55649  .05597 .44464  .14649 .07003  .11479 -.01483 

16 .66955  .05813 .39368  .07967 .05904  .11670 -.01755 

17 .19390  .24690 .70504 -.00007 .11556  -.06430  .00780 

18 .06496  .03365 .19054  .16670 .78851  .01608  .07947 

19 .24714  .14683 .34034  .11087 .67214  .18280 -.02715 

20  -.04696 -.08129 -.14552 .08834 .63035 .02849  .46095 

21   .16857  .30922  .47955 .10054 .35844 .16591  .19985 

22   .21007  .15118  .22205 .37706 .04193 .13853  .51941 

23   .06112  .01538  .11759 .74230 .09201 .07704  .15745 

24  -.20083  .12746  .43371 .34791 .10332 .38813  .22563 

25   .16091  .20987  .18244 .67514 .06245 -.00622  .12714 

26   .03099  .23418  .62855 .29180 .03020 .16894 -.02503 

27   .20184  .25860  .19492 .49501 .02900 .01739 -.41172 

28   .45954  .44197  .23048 .14172 .04281 -.23790 -.04551 

 

 

 

0.83 

 

0.71 

 

0.68 

 

0.67 

 

0.70 

 

0.49 

 

- 

V.E. 27.1% 7.7% 6.0% 5.8% 4.4% 3.8% 3.6% 

 

 

 

   No primeiro factor extraído, que designámos por Reequilibrio de Vivências 

associam-se medidas que apelam directamente para o reequilíbrio, consciente (item 14) e activo 

(item 15), do investimento na actividade profissional e noutras áreas de vida e que diríamos 

estimuladoras de um estílo de vida saudável (itens 8, 9, 12 e 16) e estratégias que sendo de 

suporte social, familiar e dos amigos (itens 11 e 28), apelam igualmente para um investimento 

em áreas de vivência exteriores à profissão. 
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   O segundo factor, denominado Autonomia e Produtividade Sustentadas, reune 

duas formas de aumentar a autonomia e a produtividade do professor no seu exercício docente, 

(itens 3 e 10) e duas medidas de apoio ao docente, através de formação profissional (item 5) e de 

apoio social pela escola e grupo disciplinar (item 4). 

 

   Redes de Apoio Social, o terceiro factor extraído congrega uma diversidade de 

estratégias de prevenção / recuperação promotoras do apoio social, emocional e intrumental, e 

que se baseiam essencialmente no apoio dado por colegas (itens 17, 24 e 26), mas também na 

formação profissional ( item 21). 

 

   No quarto factor extraído associam-se medidas de reajustamento do calendário 

lectivo e da agenda de trabalho do professor (itens 13, 23 e 25) e a proposta de melhoria das 

condições salariais dos docentes.  Denominámos este factor Condições de Trabalho. 

 

   O quinto factor, designado por Apoio Especializado, reune diversas formas de 

apoio psicológico (itens 1 e 19) e psiquiátrico (itens 18 e 20). 

 

   No sexto factor surgem associadas medidas de selecção profissional (item 2), 

gestão de recursos humanos (item 6) e técnicismo na actividade docente, tendo-se adoptado a 

designação de Profissionalização da Actividade Docente. Note-se, contudo, o baixo valor de 

alfa obtido por este factor (0.49).  

 

   Finalmente, o sétimo factor isolou um único item (22) Diversificar a Actividade 

Profissional no sentido de o professor não se dedicar apenas à docência. Não se associando este 

item, consistentemente, a nenhum outro optou-se por não o ter em conta nas subsequentes fases 

de análise. 

 

   A compreensão da forma como os docentes estruturam o seu discurso sobre 

prevenção e recuperação do Burnout dos professores de acordo com os seis factores 

considerados  torna-se mais clara se analisármos ainda a distribuição das variáveis 
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correspondentes, apresentada no Quadro nº 3.34. Estes indicadores foram construidos pelo 

cálculo da média aritmética dos itens de cada factor definido pela análise factorial. 

 

 

Quadro nº  3.34 

Estatística descritiva dos factores de prevenção / recuperação do burnout dos professores 

 

Indicadores N Média DP 

 

 

Apoio Especializado  (Factor 5) 

 

896 

 

4.09 

 

1.15 

Profissionalização  (Factor 6) 893 4.17 1.19 

Redes de Apoio Social  (Factor 3) 901 4.44 1.14 

Condições de Trabalho  (Factor 4) 897 4.67 1.21 

Autonomia e Produtividade  (Factor 2) 895 5.10 1.07 

Reequilibrio de Vivências  (Factor1) 892 5.77 0.89 

 

 

 

   No conjunto diríamos que estas lógicas de prevenção / recuperação do burnout 

dos professores vêm ao encontro e complementam o sentido encontrado para os dados através da 

análise da estatística descritiva anteriormente referida. 

 

   O factor Reequilibrio de Vivências, sendo o primeiro extraído pela análise 

factorial é igualmente o mais valorizado pelos docentes já que apresenta a média mais elevada, 

próxima do valor 6 da escala de sete pontos usada. Fica assim reforçado o relevo anteriormente 

dado, consensualmente, a estratégias de prevenção / recuperação do burnout dos professores 

conducentes a um reequilibrio entre a actividade profissional e outras área de vivência. 

 

  A promoção da Autonomia e da Produtividade – sustentadas pela formação 

profissional e pelo apoio dado pela escola e grupo disciplinar – definida pelo segundo factor 

extraído, surge como um outro pacote de estratégias preventivas / de recuperação claramente 

assimiladas e valorizadas pela maioria dos docentes  da amostra (com média de 5.10). 
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  O quarto factor extraído pela análise factorial, com a terceira média mais alta, de 

4.67, acrescenta ao quadro que temos vindo a esboçar a importância atribuida pelos docentes à 

melhoria das Condições de Trabalho do professor no sentido de prevenir / recuperar o problema 

do burnout. A análise das médias dos itens que constituem este factor revela-nos, mais 

especificamente, que todos eles são considerados como importantes pela maioria dos docentes, à 

excepção do item 23, ter intervalos mais longos entre as aulas, estratégia esta,  com média de 

4.0, que acolhe opiniões mais dispersas.  

 

  A importância do apoio social – ou melhor, de diversas formas de apoio social: 

familiar, pelos amigos, por colegas e estruturas escolares, através da formação profissional e por 

especialistas  - é reafirmada e clarificada pela lógica factorial. De facto,  ao surgir 

transversalmente, o apoio social assume relevo sobretudo enquanto coadjuvante de outras formas 

de prevenção / recuperação - designadamente de Reequilibrio e de promoção da Autonomia e 

Competência profissionais a que nos referirmos atrás - posto que como medida específica se 

prefigura nos factores Redes de Apoio Social e Apoio Especializado, cujas médias (4.44 e 4.09) 

lhe conferem uma importância pouco mais do que "moderada". 

 

  Finalmente, o factor Profissionalização da Actividade Docente, apresenta uma 

média próxima do ponto médio da escala (4.17), o que sugere tratar-se de mais uma lógica de 

prevenção / recuperação do burnout assimilada pelos professores da amostra como 

"moderadamente importante". 

 

   A posição menos favorável ocupada pelos factores relativos às redes de apoio 

social, ao apoio especializado e à profissionalização da actividade docente torna-se mais clara se 

lembrarmos a análise da estatística descritiva anteriormente feita:  os cinco itens com média mais 

baixa distribuem-se por estes três factores, de tal forma que em cada um deles se inclue um item 

clara e consensualmente tido como menos relevante  (itens 24, 20 e 2, respectivamente) e nos 

dois ultimos ainda se inclui um item que a par de uma média relativamente baixa apresenta um 

baixo consenso (itens 18 e 7 ). 
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  Percepção da vulnerabilidade ao burnout na docência  

 

  A análise da percepção que os professores têm da vulnerabilidade ao burnout na 

docência baseou-se, num primeiro momento, na estatística descritiva das respostas dadas aos 

itens relativos a este tema (médias e desvios padrão - Quadro nº 3.35).   

 

 

Quadro nº 3.35 

 Estatística descritiva das respostas sobre percepção da vulnerabilidade ao burnout na 

docência 

 

Itens  N Média DP 

 

 

O seu colega mais próximo 

 

889 

 

33.89 

 

23.64 

Você 898 35.41 25.35 

Pessoas em geral 905 35.69 18.02 

Professores mais jovens 902 37.54 23.10 

Professores (homens) 901 39.02 19.42 

Professores do C. Pedagógico 897 39.80 21.66 

Professores do seu grupo disciplinar 892 40.78 21.23 

Professores efectivos 901 41.03 20.20 

Professores em início de carreira 905 42.56 26.08 

Professores na sua fase de carreira 892 42.96 23.30 

Professores do C. Directivo 899 44.13 23.94 

Professores provisórios 900 45.94 22.18 

Professores mais velhos 901 46.77 23.33 

Professores em final de carreira 906 47.40 26.05 

Professores a meio de carreira 907 48.49 19.46 

Professoras (mulheres) 902 51.91 21.41 

Professores em geral 906 53.11 20.66 

 

 

 

  Os  itens  relativos  aos  professores em geral  e às professoras (mulheres) em 

particular são os que apresentam uma média mais elevada e superior ao valor central da escala 

utilizada (53.11 e 51.91, respectivamente). Seguem-se-lhes imediatamente, na estimativa de 
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vulnerabilidade ao burnout na docência feita pelos docentes da amostra, os  professores a meio 

de carreira, em final de carreira e mais velhos.  

 

  No  outro  extremo  salientamos,  com  as  duas  médias  mais  baixas, os itens 

referentes ao colega mais próximo (33.89) e a você  (35.41). Com médias próximas destas 

encontramos ainda os itens relativos às pessoas em geral, aos professores mais jovens e aos 

professores (homens).  

 

  Em suma, para os professores inquiridos o burnout não sendo um problema que 

afecte as pessoas de uma maneira geral atinge claramente a classe profissional dos professores. A 

análise da percepção de vulnerabilidade revela-nos ainda de uma forma mais fina que o burnout 

na docência é encarado como um problema que não "me atinge a mim" ou aos que "me estão 

próximos" - o colega mais próximo e os colegas que (tal como a maioria dos inquiridos) são mais 

jovens - mas sim aos "outros" -  os professores mais velhos, que se situam a meio ou no final da 

carreira. 

 

 

 

Reconstrução das representações sociais do 

burnout dos professores 

 

    A segunda fase do tratamento dos dados do questionário teve por objectivo 

reconstruir as representações sociais do burnout dos professores, mediante a clarificação dos três 

problemas de investigação formulados: (P1) quais os elementos centrais no discurso dos 

docentes  sobre o burnout profissional na docência?; (P2) como se caracterizam os processos 

sociocognitivos de objectivação e ancoragem que participam na formação das representações 

sociais do burnout na docência?; e (P3) qual a sua funcionalidade prática, em termos de 

construção da identidade dos professores e de organização e orientação dos seus 

comportamentos?  
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P1 - Identificação dos elementos centrais no discurso dos docentes sobre o 

burnout profissional na docência 

 

  Os dados que acabámos de descrever nos subcapítulos anteriores, decorrentes da 

estatística descritiva das respostas e das análises factoriais realizadas, permitem-nos traçar um 

esboço dos elementos centrais, isto é, consensualmente valorizados e desvalorizados no discurso 

dos professores sobre  o burnout na docência e assim contribuir para a reconstrução das 

representações sociais deste fenómeno. 

 

   Assim, o discurso dos professores sobre as Causas do Burnout na Docência, 

parece-nos revelar uma compreensão do burnout  como um fenómeno complexo e  

plurideterminado mas essencialmente "não-estigmatizante" do docente, em que se enfatizam 

determinantes contextuais, socioprofissionais  e se desculpabiliza a pessoa / professor, que assim 

surge como pouco responsável pela sua condição.  

 

  Neste pano de fundo importa destacar como elemento central  no discurso sobre 

as causas do Burnout dos professores o relevo atribuido, consensualmente, à sobrecarga de 

trabalho (factor Condições de Exercício da Docência / Sobrecarga, mas igualmente alguns dos 

itens congregados nos factores Profissão de Ajuda - estar permanentemente em acção e 

Indisciplina e Isolamento - ter turmas difíceis em termos de indisciplina)  bem como a um outro 

determinante de ordem contextual que  é a denuncia da inexistência na escola de estruturas de 

apoio ao professor com problemas. Transversalmente destacam-se também outras causas que 

ajudam a completar este quadro central e a percebê-lo na sua complexidade: o sentido de 

responsabilbidade, a insatisfação e a frustração profissionais do professor e o facto de este não 

tomar atempadamente o cansaço como sinal de alarme afirmam-se como causas, também 

favorecidas pelos docentes, em que se pressupõe a participação de factores profissionais a par 

das apreciações subjectivas do próprio professor. Finalmente, outro elemento central mas de 

sinal contrário, é a tendência consensualmente assumida pelos docentes inquiridos, para rejeitar o 

não haver "medalhas" pelo serviço prestado como causa do burnout na docência. 
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  Olhando para estes contornos do discurso sobre as causas do burnout na docência 

diríamos que para os docentes inquiridos os professores entram em burnout quando estão 

sobrecarregados e desapoiados - isto é quando têm muito trabalho, difícil e prolongado, para 

fazer em condições deficientes –e não em virtude das suas características pessoais, muito embora 

algumas das suas reacções às vicissitudes profissionais possam contribuir para o 

desenvolvimento de um  quadro de burnout, designadamente o sentido de responsabilidade, a 

insatisfação e a frustração, mas igualmente o facto de não tomar o cansaço como sinal de alarme. 

Esta imagem do burnout como fenómeno pouco estigmatizante para o professor como pessoa, 

parece-nos assim consonante com a representação social da saúde-doença identificada por 

Herzlich [1969] 1973, em que a saúde surge associada ao mundo interno do indivíduo e a doença 

ao meio externo e a um modo de vida patogénico: a compreensão do burnout materializar-se-ia, 

então, na noção de intoxicação provocada por um modo de vida socioprofissional patogénico. 

 

  Quanto ao discurso dos professores sobre as Manifestações do Burnout na 

Docência, destacariamos a ideia de uma imagem "não-patologizante" deste fenómeno, em que se 

enfatiza o absentismo docente e se desvalorizam diversas manifestações do burnout, que 

consideramos associadas a uma lógica de doença (Herzlich, [1969] 1973). 

 

   De facto, um elemento central na reflexão sobre as consequências mais 

frequentes do burnout dos professores é a ideia de faltar muito e persistentemente, tal como 

estruturada no factor Absentismo. A esta manifestação acrescenta-se a referência, igualmente 

consensual, a um leque de Sintomas, dos mais psicossomáticos como ter insónias, aos mais 

emocionais  como entrar em depressão ou ficar desmotivado, ou ainda aos mais profissionais 

como as dificuldades de controlo dos alunos / indisciplina. Ser medicado, como forma de 

Tratamento,  surge ainda como uma referência feita consensualmente pelos professores na sua 

reflexão sobre as manifestações mais usuais do Burnout na docência.  Igualmente centrais, mas 

neste caso por serem consensualmente consideradas como pouco ou nada frequentes num quadro 

de Burnout dos professores, são as possibilidades de contágio, de ter acidentes de automóvel e 

de criar problemas de indisicplina que dificultem o trabalho dos outros colegas, bem como um 

conjunto de avaliações e atitudes negativas, extremadas, por parte de terceiros para com o 

professor em Burnout (ser tido como impostor,  ser tido como incapaz de voltar a dar aulas, ser 
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marginalizado pelos colegas e ser hospitalizado nos serviços de psiquiatria) e um ganho 

secundário,  a reforma antecipada. A rejeição deste leque de manifestações  é coadjuvada, de 

acordo com a lógica factorial,  pela circunstância de os factores que agregam estes itens – 

Redução do Trabalho, Marginalização e Descontrolo - serem os menos favorecidos pelos 

professores.  

 

  Estes contornos do discurso sobre as manifestações mais frequentes do burnout na 

docência permitem-nos dizer que, para os professores inquiridos, o burnout não obedece a uma 

lógica de doença (Herzlich, [1969] 1973), que imponha uma redução do trabalho ou conduza à 

marginalização, nem constitui uma forma de descontrolo extremada. Traduz-se antes numa 

vivência de sintomas de exaustão emocional, de dificuldades de controlo sobre os alunos / 

indisciplina e de sintomas psicossomáticos, acompanhada por um elevado absentismo e pelo 

recurso à medicação como forma terapeutica. 

 

  No que refere ao discurso dos docentes sobre as Formas de Prevenção / 

Intervenção no Burnout dos Professores, diríamos estar perante uma visão essencialmente 

positiva ou "optimista" na medida em que valoriza a maioria das estratégias sugeridas. Ao 

viabilizar a imagem de que "há muita coisa importante a fazer" em termos de prevenção / 

intervenção, esta perspectiva parece-nos então afirmar claramente a possibilidade de controlo e 

cura do burnout dos professores. 

 

   Com contornos mais específicos, parece-nos viável delinear uma zona central 

nesta visão essencialmente optimista das medidas de prevenção / intervenção, a qual é dominada 

pela valorização consensual de um conjunto de estratégias de reequilibrio de vivências e de 

promoção da autonomia e produtividade dos docentes, coadjuvadas por diversas formas de apoio 

social, tal como definido nos factores Reequilibrio de Vivências e Autonomia e Produtividade 

sustentadas. Igualmente consensual mas de sinal contrário,  é a desvalorização de algumas 

estratégias específicas a saber, tomar calmantes e antidepressivos, ter aulas assistidas e receber 

feedback de colegas, e haver selecção profissional prévia à entrada na docência,  a qual contribui 

claramente para a posição menos favorável assumida, respectivamente, pelos factores Apoio 

Especializado, Redes de Apoio Social  e Profissionalização da Actividade Docente. 
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   Olhar para a forma como os professores estruturam o seu discurso sobre  

prevenção / intervenção em situações de burnout profissional, é outra maneira de tentar 

compreender quais as causas a que os docentes atribuem este fenómeno, ou seja como o 

explicam. Neste sentido, e em consonância com a perspectiva sobre as causas deste síndroma 

atrás delineada, podemos dizer que para os docentes da amostra o burnout dos professores não é 

uma doença - desvalorizam o Apoio Especializado, e em particular tomar calmantes e anti-

depressivos-  nem decorre de falta de Profissionalismo - a Profissionalização da Actividade 

Docente assume uma posição pouco favorável, designadamente no que se refere à estratégia de 

selecção profissional. Na opinião destes docentes, os professores têm burnout  porque se 

dedicam excessivamente à sua actividade profissional, em detrimento de outras àreas de vivência 

exteriores à profissão, com prejuizo dos seus relacionamentos familiar e com amigos e do que se 

considera um "estilo de vida saudável". 

 

   Finalmente, no discurso dos professores sobre a Percepção de Vulnerabilidade 

ao Burnout na Docência salienta-se como elemento central  o "optimismo irrealista" 

(Weinstein, 1980) com que os docentes inquiridos estimam a sua vulnerabilidade ao burnout e  a 

do seu colega mais próximo: vulnerabilidade que é tida como a mais baixa e mesmo inferior à 

das pessoas em geral. Desta ilusão de segurança e protecção, que se assume como imagem 

central, faz ainda parte a percepção de vulnerabilidade ao burnout também relativamente 

reduzida no caso dos professores serem, tal como a maioria dos inquiridos,  jovens. 

  

 

P2 - Caracterização dos processos sociocognitivos de objectivação e de 

ancoragem que participam na formação das representações sociais do burnout 

profissional dos professores 

 

  Na caracterização dos processos sociocognitivos de objectivação e de ancoragem, 

o conjunto de análises efectuadas teve por referente a proposta metodológica de Doise e 

colaboradores (1993), a qual orienta a análise de dados no estudo das representações sociais em 

torno de três grandes eixos: objectivação – estudo das àreas comuns de conhecimento, dos 

sistemas de significados partilhados; diferenças Individuais – estudo da adequação do modelo ao 
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nível dos individuos; e ancoragem – estudo dos sistemas de significados em que ancoram os   

posicionamentos  individuais. 

 

 O estudo do processo de objectivação das representações sociais do burnout 

profissional dos professores teve por base os indicadores relativos a causas, manifestações e 

medidas de prevenção / recuperação anteriormente construidos a partir das análises factoriais 

efectuadas, os quais formam uma matriz de médias a duas dimensões: 20 indicadores x  909 

sujeitos. Com base nesta matriz realizou-se uma Análise Hierárquica de Clusters.  

 

  Pela análise da Matriz de Distâncias (Squared Euclidean Dissimilarity Coeficient 

Matrix), obtida mediante a aplicação do coeficiente de dissemelhança à matriz bidimensional de 

médias (indicadores x  sujeitos), podemos ver que os pares de indicadores mais semelhantes 

(coeficiente com valores mais baixos) são: 

 

 705.8 – Manifestações 1 (Marginalização) e 6 (Descontrolo) 

 774.1 – Manifestações 2 (Sintomas) e 4 (Estado Transitório) 

 799.2 - Causas 2 (Exigências x Apoios) e  7 (Dependência do Trabalho) 

 919.4 - Causa 3 (Sobrecarga) e Medida 1 (Reequilíbrio) 

 931.6 - Causas 5 (Desmotivação) e 6 (Indisciplina e Isolamento) 

 978.9 - Causas 2 (Exigências x Apoios) e  5 (Desmotivação) 

 982.2 - Causa 3 (Sobrecarga) e Medida 2 (Autonomia e Produtividade) 

 

e os pares de indicadores mais diferentes (valores mais altos do coeficiente):  

 

 4085.7 - Manifestações 1 (Marginalização) e 7 (Absentismo) 

 4147.0 - Causa 1 (Factores Pessoais) e Medida 1 (Reequilibrio) 

 4540.2 - Manifestações 5 (Redução do Trabalho) e  7 (Absentismo) 

 4721.9 - Manifestações 6 (Descontrolo) e 7 (Absentismo) 

 4833.7 - Manifestação 1 (Marginalização) e Medida 1 (Reequilibrio ) 

 5373.9 - Manifestação 5 (Redução do Trabalho) e Medida 1 (Reequilibrio) 

 5658.3 - Manifestação 6 (Descontrolo) e Medida 1 (Reequilibrio) 
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  A formação de clusters, feita pelo Método de Ligação Média (Average Linkage), 

pode ser visualizada no Dendograma da Figura nº 3.2 A escolha do número de clusters foi feita, 

de acordo com  a proposta de Aldenderfer e Blashfield (1984), mediante a procura de uma 

mudança significativa na inclinação da representação gráfica do número de clusters, a qual se dá 

a partir do terceiro cluster, como podemos ver na mesma figura.  

 

 

   Figura nº 3.2 

Dendograma resultante da análise de clusters realizada aos 20 indicadores de burnout 

profissional dos professores 

 

 

Coeficiente de fusão 
 

      0         5        10        15        20        25 

      +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

  Manif. 1      -+-----------------+ 

  Manif. 6      -+                 +-----+ 

  Caus. 1       -------------+-----+     +-------+ 

  Manif. 3      -------------+           |       | 

  Manif. 5      -------------------------+       | 

  Manif. 2      -+-------------+                 | 

  Manif. 4      -+             +---+             | 

  Caus. 2       ---+-----+     |   |             +---------------+ 

  Caus. 7       ---+     +-----+   |             |               | 

  Caus. 5       -------+-+         +---+         |               | 

  Caus. 6       -------+           |   |         |               | 

  Medi. 3       -------------+---+ |   +-+       |               | 

  Medi. 6       -------------+   +-+   | |       |               | 

  Medi. 5       -----------------+     | +-------+               | 

  Medi. 4       -----------------------+ |                       | 

  Caus. 4       -------------------------+                       | 

  Caus. 3       -----+-+                                         | 

  Medi. 1       -----+ +---------+                               | 

  Medi. 2       -------+         +-------------------------------+ 

  Manif. 7      -----------------+ 

 

 

 

 

   Desta forma, a análise  de clusters permitiu classificar os indicadores de burnout 

profissional dos professores em três grupos ou clusters (Quadro nº 3.36): 
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    Quadro nº 3.36 

Classificação dos 20 indicadores de burnout dos professores nos três clusters 

 

CLUSTER 1 (N = 5) CLUSTER 2 (N = 11) CLUSTER 3 (N = 4) 

 

 

Causa1: Factores Pessoais 

 

Causa4: Profissão de Ajuda 

 

Causa3: Sobrecarga 

Manif.1: Marginalização Causa6: Indisc./Isolamento Manif.7: Absentismo 

Manif.5: Redução Trabalho Causa7: Depend.Trabalho Medida1: Reequilibrio 

Manif.3: Aprendiz. Pessoal Causa5: Desmotivação Medida2: Auton.e Produtiv. 

Manif.6: Descontrolo Causa2: ExigênciasxApoios  

 Manif.2: Sintomas  

 Manif.4: Estado Transitório  

 Medida4: Cond.de Trabalho  

 Medida3: Apoio Social  

 Medida6: Profissionaliz.  

 Medida5: Apoio Especializ.  

 

 

 

  Tomando estes clusters  como àreas comuns de conhecimento, sistemas de 

significados partilhados (Doise et al,  1993), partimos então para um estudo mais detalhado do 

processo de objectivação das representações sociais do burnout profssional dos professores. Para 

tal, e tendo em vista uma abordagem dos subprocessos de construção selectiva e  de 

esquematização estruturante, socorremo-nos do padrão de relações implicadas em cada um dos 

clustres; os conteúdos das entrevistas realizadas no estudo qualitativo (anteriormente apresentado 

neste capítulo), por seu lado, permitiram-nos fazer uma análise do subprocesso de naturalização. 

 

 

 Cluster 1:  Burnout como doença 

 

  O primeiro cluster agrega cinco indicadores, um dos quais relativo a factores 

pessoais como causa do burnout profissional dos professores e quatro relativos a manifestações 

que considerámos associadas a uma lógica de doença (Herzlich, [1969] 1973) – marginalização, 

redução do trabalho e aprendizagem pessoal - e de descontrolo. 
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   Figura nº 3.3 

Esquema figurativo da representação social do burnout profissional dos professores, 

definida pelo Cluster 1 

 

 

CAUSAS   MANIFESTAÇÕES 

     

 

            Marginalização 

  

                                 Redução do Trabalho 

Factores Pessoais                   

                                  Aprendizagem Pessoal 

     

    Descontrolo 

 

 

 

 

  Como podemos observar na figura nº 3.3, as noções de burnout profissional dos 

professores tomadas neste cluster organizam-se de forma articulada e coerente. De facto, 

correspondem apenas a dois tipos de indicadores – causas e manifestações –  que se estruturam 

numa lógica própria de explicação e definição deste síndroma: na sua explicação são utilizados 

apenas Factores Pessoais, relativos a características pessoais do docente que o vulnerabilizam; na 

sua definição são retidas manifestações que diríamos patologizantes, que se configuram numa 

imagem de Doença e de Descontrolo. 

 

 Analisemos de seguida alguns excertos das entrevistas de grupo a professores (ver 

estudo qualitativo anteriormente apresentado neste capítulo) que ilustram metaforicamente este 

cluster. 
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CAUSAS:  

 

 

Factores Pessoais :  "…fragilidade em termos afectivos,… tendência para se  

deprimir,… perfeccionismo…"; "… a colega estava estoirada mas 

não quis faltar, não quis meter baixa…achou que aguentava e 

afinal não aguentou…" 

 

 

MANIFESTAÇÕES: 

 

 

Marginalização:  "… (os colegas) comentam, fazem comentários  

depreciativos, … toda a gente diz mal, os alunos, os pais dos 

alunos…"; "…são marginalizados…ficam marcados na escola por 

terem problemas psíquicos… e nos casos mais graves acho que 

realmente não deviam poder voltar a dar aulas aos miudos…" 

 

Redução do Trabalho: "… mudar de vida: eu tenho uma amiga que largou tudo…eu 

gostaria de parar por uns tempos, pedir licença sabática…"; 

"…ficou com redução de horário lectivo… às vezes tem-se mesmo 

isenção total, noutras vai-se para a biblioteca ou fica-se a dar apoio 

a serviços "neutros" na escola… há quem tenha reforma 

antecipada…" 

 

Aprendizagem Pessoal: "…no meu grupo de estagiárias do ano passado… uma    

 que se foi abaixo logo no primeiro período… lá se foi   

 aguentando… aprendeu a reagir de outra maneira… Hoje   

 acho-a uma pessoa diferente…" 

 

Descontrolo:  "… o colega bebia muito, fumava muito…"; "…não   

conseguem controlar os alunos, têm imensos problemas de 

indisciplina que dificultam o trabalho dos colegas que vêm dar a 

aula a seguir…"; "… nota-se que há colegas que têm pena…" 
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  O primeiro  cluster corresponde assim a  uma representação social do burnout 

profissional dos professores como doença, com contornos diversos - desde a  marginalização do 

docente, o qual sente a inactividade como uma violência que lhe é imposta e que altera as suas 

relações com os outros no sentido da dependência e da exclusão; à redução de trabalho,  uma 

pausa numa actividade profissional nociva que o deixa perceber outras alternativas de vida; ou à 

oportunidade de aprendizagem e crescimento do professor, que persiste em se orientar para a 

cura-saúde, numa atitude activa, de luta – ou mesmo como descontrolo mais extremado, 

explicados de acordo com uma lógica causal em que imperam os factores pessoais.  

 

  Desta forma, adoptámos como designação deste  cluster / representação social do 

burnout profissional dos professores: Burnout como doença. 

 

 

  Cluster 2: Burnout como desadaptação 

  

  O segundo cluster agrupa onze indicadores, dos quais: cinco referentes a causas 

do burnout profissional dos professores que remetem para a dependência do professor 

relativamente ao trabalho, para a natureza da docência enquanto profissão de ajuda, para a 

indisciplina e isolamento social a que o docente está sujeito, para a discrepância, existente na 

profissão docente, entre exigências e apoios socioprofissionais e ainda para a desmotivação 

doprofessor;  dois relativos a manifestações deste síndroma que o caracterizam de acordo com 

sintomas típicos e com a ideia de que é um estado transitório; e  quatro que propõem medidas de 

prevenção / recuperação a nível das condições de trabalho, das redes de apoio social, da 

profissionalização da actividade docente e do apoio especializado.  
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Figura nº 3.4 

Esquema figurativo da representação social do burnout profissional dos professores, 

definida pelo Cluster 2 

 

 

MEDIDAS       CAUSAS              MANIFESTAÇÕES 
 

            Dependência do Trabalho    

Cond. de Trabalho          

                                        Profissão de ajuda      

Apoio Social                      Sintomas 

                                         Indisciplina e Isolamento    

Profissionalização             Estado Transitótio                                     

                                         Discrepância Exigências/Apoios     

Apoio Especializado                  

        Desmotivação  

 

 

 

 Este segundo cluster agrega um conjunto de concepções sobre o burnout 

profissional dos professores  que se articulam num todo relativamente coerente, o qual nos 

oferece uma definição deste síndroma de acordo com a imagem de um leque de Sintomas 

diversos que constituem um Estado Transitório, ultrapassável. Do ponto de vista explicativo, 

encontramos igualmente coerência numa perspectiva plural do burnout profissional na docência, 

em que se articulam múltiplas propostas de prevenção / recuperação e múltiplos factores causais 

- uns mais próximos das vivências pessoais-afectivas  do docente, como será o caso da 

Desmotivação, outros indiciadores de uma interação entre causas, designadamente entre 

Exigências e Apoios Socioprofissionais,  ou de uma causalidade mais externa, relativa 

nomeadamente às Condições de Trabalho. 

 

  Seguem-se alguns excertos das entrevistas de grupo a professores que ilustram 

metaforicamente este cluster. 
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CAUSAS: 

 

Dependência do 

Trabalho:  "… e mesmo à noite na cama, não me ponho a dormir sem pensar 

nas aulas do dia seguinte, nas cópias que tenho ainda de fazer, ou 

nos testes que tenho para corrigir…" 

 

Profissão de Ajuda:  "… não é como noutras profissões em que às cinco horas se  

fecha a porta e se desliga…eu até costumo dizer que levo os  

míudos comigo para casa,… na cabeça claro…" 

 

Indisciplina e  

Isolamento: "… turmas de alunos difíceis em termos de disciplina…"; "… o 

ambiente que se vive nas salas de professores… entre os colegas… 

alguns são perfeitamente marginalizados, não são integrados pelos 

grupinhos…" 

 

Exigências / Apoios:  "… o professor já não é respeitado pelas pessoas, …pelos  

pais e muito menos pelos alunos…mas depois o professor tem de 

ser pai, mãe, amigo, psicólogo e mais outros tantos papeis…" 

 

Desmotivação:  "… ser professor não era bem aquilo que a pessoa gostaria de 

fazer…" 

 

 

 

MANIFESTAÇÕES: 

 

Sintomas:  "… tinha um comportamento inaceitável, incorrecto com os 

miudos nas aulas, com os colegas, com a delegada,… atirava o 

apagador pelos ares… dava respostas descabidas…"; "… falhas de 

memória, dificuldades de concentração… era-me difícil assimilar a 

informação… ficava confusa com as situações mais banais… 

dificuldade de racíocinio…" 

 

Estado Transitório:  "… fez psicanálise… acompanhada por um psiquiatra e  

medicada…"; "… mudar de atitude em relação à escola, à 

profissão, … em geral em relação à vida… " 
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 Assim, o segundo  cluster  agrupa  um vasto conjunto de  indicadores  que  se 

organizam numa representação do burnout profissional dos professores  definida por um 

conjunto de sintomas centrais neste síndroma  e pela ideia de que é um estado transitório, que 

pode ser ultrapassado. Em comum com a primeira  representação  tem o facto de atribuir o 

burnout profissional dos professores a causas de natureza mais interna como a dependência do 

trabalho ou a desmotivação do docente; no entanto ultrapassa este nível de explicação, de 

acordo com uma lógica de multideterminismo em que inclui igualmente causas mais externas - 

como a natureza da docência enquanto profissão de ajuda e a indisciplina e isolamento social a 

que o docente está sujeito - ou mesmo causas mais complexas que pressupõem claramente a 

interacção de factores: a discrepância, existente na profissão docente, entre exigências e apoios 

socioprofissionais. Em consonância com esta imagem do burnout profissional dos professores 

como um fenómeno complexo nas suas manifestações e na sua determinação, esta representação 

sugere igualmente uma estratégia de prevenção / recuperação multidireccionada: para as 

condições de trabalho, redes de apoio social, profissionalização da actividade docente e apoio 

especializado. 

 

  Denominámos este cluster / representação social do burnout profissional 

dos professores: Burnout como desadaptação. 

 

 

 Cluster 3: Burnout como absentismo 

 

  Finalmente, o terceiro cluster associa um indicador relativo às condições de 

exercício da docência / sobrecarga como causa do burnout profissional dos professores, um outro 

indicador referente ao absentismo enquanto manifestação  deste síndroma, e dois indicadores que 

propõem como  medidas de prevenção / recuperação o reequilibrio de vivências e a autonomia e 

produtividade sustentadas.  
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Figura nº 3.5 

Esquema figurativo da representação social do burnout profissional dos professores, 

definida pelo Cluster 3 

 

 

MEDIDAS       CAUSAS            MANIFESTAÇÕES 
 

Reequilíbrio       

        Sobrecarga        Absentismo 

Autonomia 

e Produtividade  

 

 

 

   Neste último cluster as noções sobre burnout profissional dos professores, retidas 

e articuladas numa nova totalidade coerente, sugerem-nos uma terceira definição deste síndroma 

de acordo com a imagem do Absentismo, e uma explicação que apela para a noção de um 

exercício docente caracterizado pela Sobrecarga, enquanto factor causal, e para a importância do 

Reequilibrio de Vivências e da Autonomia e Produtividade sustentadas, como formas de 

prevenção / recuperação. 

 

  Ilustrando com excertos das entrevistas a professores: 
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CAUSAS: 

 

 

Sobrecarga:  "… tenho horário completo, dou português  e francês.. níveis 

diferentes… uma direcção de turma…"; "…meti-me a fundo num 

projecto da "área escola" sobre educação sexual e prevenção de 

comportamentos de risco, eu que sou de matemática…" 

 

 

MANIFESTAÇÕES: 

 

 

Absentismo: "… depois de ter tido o esgotamento, noto que há alturas no ano … 

começo a não conseguir ler, não me concentro…em que tenho 

mesmo que faltar, ou então pedir baixa à minha médica; …já sei 

que é melhor parar por uns dias para recuperar a energia e poder 

continuar a trabalhar com gosto…" 

 

 

 

 

  O último cluster, ao contrário do primeiro, sugere-nos uma representação não-

patologizante do burnout profissional dos professores, cuja principal manifestação é o 

absentismo docente e em que os factores externos, socioprofissionais, designadamente as 

condições de exercício docente / sobrecarga, surgem como causa central. As medidas de 

prevenção / recuperação que se associam a esta  representação não se limitam, no entanto, a 

sugerir uma alteração das condições de exercício docente, nomeadamente pela promoção da 

autonomia e produtividade sustentadas, já que apontam igualmente como fundamental o 

reequilíbrio de vivências por parte do docente. 

 

  Designámos  este  cluster /  representação  social do burnout profissional dos 

professores: Burnout como absentismo.  
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    Uma vez feito o estudo do processo de objectivação, que nos sugeriu um modelo 

de reconstrução das representações sociais do burnout profissional do professor de acordo com 

três representações essenciais, importa saber, segundo Doise e colaboradores (1993), como se 

organizam os diferentes posicionamentos dos individuos nesses sistemas de significados 

partilhados. 

   

   A análise da estrutura de diferenças individuais relativamente às três 

representações sociais do burnout profissional dos professores  partiu da identificação dos 

sujeitos que mais estão em acordo e mais estão em desacordo com cada uma das representações, 

identificando os sujeitos que se situam mais de dois  desvio padrão acima ou abaixo do ponto 

médio dessa representação. As três novas variáveis foram assim construidas com base no calculo 

da média aritmética dos indicadores que compõem, respectivamente, o cluster de cada 

representação. 

 

  Desta forma obtivemos uma subamostra de 94 professores, constituida pelos 

professores que assumem uma posição mais extremada relativamente a essa representação: 39 

para a representação social do burnout como doença, 28 para a representação social do burnout 

como desadaptação, e 27 para a representação social do burnout como absentismo. 

 

  Nesta subamostra de professores que assumem expressões mais extremadas 

relativamente a cada representação social do burnout,  analisámos as suas respostas à tarefa de 

associação livre à palavra ESGOTAMENTO, solicitada na primeira secção do questionário.  

 

  Foram produzidas 297 expressões diferentes. Para uniformizar critérios, os verbos 

foram postos no infinito e os  adjectivos e substantivos foram colocados no masculino-singular; 

algumas expressões compostas (por exemplo, mau humor) ou frases curtas (por exemplo, perda 

de auto-estima) surgidas, foram igualmente consideradas. Seleccionámos depois para análise as 

expressões com frequência superior a 10, num total de 19 (6.7% das expressões consideradas). 

 

  No Quadro nº 3.37 podemos observar as expressões mais frequentemente 

associadas (frequência superior a 10) ao estímulo ESGOTAMENTO na subamostra considerada.  
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    Quadro nº 3.37 

Expressões mais frequentemente associadas a "ESGOTAMENTO" na tarefa de associação 

livre  (frequência superior a 10) 

 

Expressões Frequência Percentagem 

 

 

CANSAÇO 

 

83 

 

88.3 

DEPRESSÃO 43 45.7 

STRESS 38 40.4 

NERVOSISMO 33 35.1 

INSÓNIA 32 34.0 

IRRITAÇÃO 28 29.8 

DOENÇA 20 21.3 

ANGUSTIA 20 21.3 

APATIA 19 20.2 

DESINTERESSE 17 18.1 

IMPACIÊNCIA 17 18.1 

DESMOTIVAÇÃO 15 16.0 

INCAPACIDADE 14 14.9 

ANSIEDADE 14 14.9 

TRISTEZA 13 13.8 

DORES DE CABEÇA 12 12.8 

SONO 12 12.8 

TRABALHO 12 12.8 

SOLIDÃO 12 12.8 

 

 

 

  Face a  este conjunto de produções da subamostra de professores considerada, 

realizámos uma análise multidimensional através da técnica de  optimal scaling (HOMALS). 

Esta técnica permite, através da análise das co-ocorrências das palavras produzidas (variáveis 

activas), definir um espaço multidimensional no qual se projectam como variáveis passivas as 

pertenças categoriais dos sujeitos – no nosso caso a adesão a cada uma das representações. 

 

  A análise produziu três dimensões com valores próprios de 0.128, 0.109 e 0.089. 

Os valores de discriminação das variáveis e as coordenadas dos seus níveis na categoria são 

apresentados no anexo nº 3.4.  Na figura nº 3.6  apresentamos a representação gráfica das 

palavras no espaço formado pelas duas primeiras dimensões, bem como a projecção dos sujeitos 

que partilham cada uma das três representações sociais nesse mesmo espaço.  



CAPÍTULO  3 – REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO BURNOUT NA DOCÊNCIA   

 297 

Figura nº 3.6 

Análise multidimensional – Representação gráfica das palavras no espaço dimensional e 

projecção dos sujeitos que partilham cada representação social nesse espaço 
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   Como podemos observar na figura, a projecção dos sujeitos que partilham a 

representação 1, isto é a representação social do burnout como doença, situa-se numa zona do 

espaço dimensional em que encontramos uma "mancha" de palavras como "Doença", 

"Trabalho", "Incapacidade", "Stress", "Depressão", entre outras. Por seu lado, a representação 2, 

do Burnout como Desadaptação,  surge projectada numa zona definida por expressões do tipo 

"Dores de Cabeça", "Irritação", "Insónia", "Nervos". Finalmente, a projecção da representação 3, 

ou seja da representação social do burnout como absentismo, aparece numa zona em que se 

situam palavras como "Apatia", "Solidão", "Desmotivação". 

 

  A nossa interpretação destes dados é a de que as diferenças individuais verificadas 

na tarefa de associação livre são consonantes com a adesão às diferentes representações do 

burnout na docência. Assim, verificamos que os sujeitos que associam ao burnout as ideias de 

doença e incapacidade, por exemplo, adoptam uma representação do burnout como doença; os 

que associam ao burnout uma diversidade de sintomas como dores de cabeça, irritação ou 

insónia são sujeitos que aderem a uma representação social do burnout como  desadaptação, a 

qual, como tivemos oportunidade de referir, o define igualmente pela multissintomatologia; 

finalmente, os sujeitos que associam ao burnout noções como apatia, desmotivação ou solidão 

partilham uma representação do burnout como absentismo. 

 

  Concluiríamos dizendo que a análise das respostas à tarefa de associação livre nos 

permitem confirmar ao nível dos individuos a adequação do modelo representacional 

anteriormente contruído.  

 

   Como tivemos oportunidade de referir (nos fundamentos teóricos apresentados 

neste capítulo) na objectivação o processo de descontextualização, selecção e reorganização das 

noções sobre um determinado objecto "não é neutro ou aleatório" (Vala, 2000). O estudo do 

processo de ancoragem, ao determinar as àreas comuns dos posicionamentos individuais, poderá 

então clarificar de que forma as três representações sociais do burnout profissional dos 

professores "exprimem e servem interesses e valores grupais” (Vala, 1993a, 2000). 
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  Desta forma,  num terceiro momento, e tal como proposto por Doise e 

colaboradores (1993),  procedemos à análise dos sistemas de significados em que ancoram os 

posicionamentos  individuais, ou seja, ao estudo do processo de ancoragem, mediante a 

realização de um conjunto de Análises Discriminantes.  

 

  Tomámos então como variáveis dependentes as variáveis categoriais “acordo” / 

“desacordo” relativamente a cada uma das três representações sociais do burnout profissional dos 

professores. A construção destas novas variáveis foi feita a partir do cálculo da média aritmética 

dos indicadores que compõem, respectivamente, o cluster de cada representação,  definindo-se 

neste caso como estando em “acordo” todos os sujeitos que se situam mais de um desvio padrão 

acima do ponto médio da representação, e em “desacordo” os que se situam mais de um desvio 

padrão abaixo desse valor. 

 

  Pretendendo determinar, para cada representação, as diferenças entre os dois 

grupos definidos por estes dois posicionamentos extremados relativamente a essa representação, 

tratava-se de traçar o "perfil" dos professores constituintes desses grupos de acordo com um 

conjunto de outras variáveis, independentes. Neste sentido, considerámos como variáveis 

independentes as restantes variáveis operacionalizadas no questionário (e de que anteriormente 

apresentámos os resultados): variáveis sociodemográficas, identidade profissional, realização 

profissional, estilo de ensino, contacto pessoal com o burnout, relevância atribuida ao problema 

de burnout profissional do professor, proximidade / distintividade do conceito de burnout 

relativamente a outros conceitos afins, e percepção da vulnerabilidade ao burnout profissional. 

 

   Nas Análises Discriminantes de Dois Grupos (Two-Group Discriminant Analysis) 

(Hair, Anderson, Tatham & Black, 1992, p.90) efectuadas, e dado o grande número de variáveis 

independentes consideradas, optámos pela utilização do método stepwise. Neste método, as 

variáveis independentes são introduzidas  "passo a passo" na função discriminante,  com base no 

seu poder descriminante, de tal forma que "…variáveis que não são úteis  para descriminar os 

grupos são eliminadas e é identificado um conjunto reduzido de variáveis…" (Hair et al. 1992, p. 

99). 
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    De salientar que enquanto técnica de análise de perfis, a análise discriminante nos 

permite reter,  para cada representação, as variáveis independentes que contribuem de forma 

mais significativa para a discriminação entre os dois grupos de posicionamentos e enquanto 

técnica preditiva nos permite estimar a  probabilidade de um dado professor pertençer a um dos 

dois grupos com base nos valores que apresenta nesse conjunto de variáveis independentes 

(Doise et al, 1993; Hair et al, 1992). 

 

  Os resultados das três análises discriminantes de dois grupos, realizadas de acordo 

com o método stepwise, são apresentados nos quadros nº 3.38 a nº 3.40.  As "Funções Canónicas 

Discriminantes" dão-nos conta do nível de significância da função discriminante e permitem-nos 

calcular a percentagem de variância na variável dependente explicada pelo modelo (quadrado da 

correlação canónica). As "Matrizes de Classificação" permitem avaliar a capacidade preditiva da 

função discriminante e, desta forma, validá-la; as matrizes apresentam o número e a percentagem 

de sujeitos correcta e incorrectamente classificados em cada grupo e a percentagem global de 

sujeitos correctamente classificados (hit ratio). O "Quadro Síntese" mostra-nos as variáveis 

independentes que foram retidas no modelo e respectivo teste de significância estatística (Wilks 

Lambda);  apresenta-nos igualmente os Coeficientes Padronizados da Função Discriminante 

(Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients),  os valores da Correlação com a 

Função Discriminante (Structure Correlations), e os valores do Teste Univariado F, (Univariate 

F Ratio), os quais nos permitem determinar a  contribuição ou peso relativo de cada variável 

independente retida na função discriminante; finalmente inclui ainda as médias obtidas pelos 

dois grupos nas diversas variáveis independentes, o que nos possibilita estabelecer o perfil  de 

características dos dois grupos.  
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Quadro nº 3.38 

Resultados da análise discriminante da representação social do burnout profissional dos 

professores como doença 

 

 

 

 

Funções Canónicas Discriminantes 

 

Função Eigen 

Value 

Correl. 

Canon. 

Wilks 

Lamb. 

Qui 

Quadr. 

Graus  

Liberd. 

Signif. 

 

  

1 

 

0.123 

 

0.331 

 

0.898 

 

21.503 

 

4 

 

0.000 

 

Matriz de Classificação 

 

RS Burnout: Doença 

(N = 238) 

Pertença prevista ao grupo:                                                   

             Total "Desacordo" "Acordo" 

Grupos 

Originais 

"Desacordo" 71 49                            120 

"Acordo" 44 74 118 

Percenta-

gem 

"Desacordo" 59.2 40.8   100.0 

"Acordo" 37.3 62.7   100.0 

60.9 % de sujeitos originalmente agrupados são correctamente classificados 

Nota: nas diagonais, a bold, apresentam-se os múmeros e as percentagens de sujeitos correctamente classificados no 

grupo 

 

Quadro Síntese 

 

Variáveis  Wilks 

Lambda 

Sig. Coef. 

Padr. 

Corr. F Médias 

"Desacor" 

Médias 

"Acordo" 

Experiência pessoal de 

burnout 

 

 

0.966 

 

0.01 

 

- 0.619 

 

- 0.535 

 

6.601 

 

1.81 

 

1.94 

Identidade com  grupo 

profissional dos 

professores 

 

0.938 

 

0.00 

 

  0.712 

 

  0.473 

 

5.150 

 

3.36 

 

2.94 

Identidade com grupo 

disciplinar  

 

 

0.911 

 

0.00 

 

- 0.482 

 

- 0.430 

 

4.271 

 

3.01 

 

3.33 

Contacto com colegas que  

estiveram em burnout 

 

0.890 

 

0.00 

 

  0.480 

 

0.260 

 

1.555 

 

1.52 

 

1.43 
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   A análise dos componentes multivariados do modelo, patentes no quadro sob a 

designação "funções canónicas discriminantes", revela-nos que a função discriminante é 

altamente significativa (0.000) e que o modelo permite explicar 10.96%  da variância na variável 

dependente.  

 

   A "matriz de classificação" mostra-nos que cerca de dois terços (60.9%) dos 

sujeitos originalmente agrupados foram correctamente classificados, face aos 50% que seriam 

classificados ao acaso. A capacidade preditiva da função discriminante assume-se assim como 

razoável, de acordo com o critério sugerido por Hair e colaboradores (1992, p.105), segundo o 

qual a percentagem de classificações correctas deve exceder  aproximadamente 25% da 

percentagem devida ao acaso. 

 

   Revelando-se a função discriminante estatisticamente significativa e aceitável do 

ponto de vista da sua capacidade preditiva, analizemos então a importância relativa das variáveis 

independentes na discriminação entre os dois grupos de posicionamentos face à representação 

social do burnout como doença. Tendo sido utilizado o método stepwise, apenas são retidas no 

modelo  as variáveis independentes estatisticamente significativas e que têm maior poder  de 

descriminação. Assim, e como podemos visualizar no "quadro síntese", as variáveis preditoras da 

representação social do burnout como doença são: a experiência pessoal de burnout, a  

identidade com  grupo profissional dos professores, a  identidade com grupo disciplinar, e o 

contacto com colegas em burnout. A determinação da  contribuição ou peso relativo de cada uma 

destas variáveis independentes retidas na função discriminante, baseia-se, de acordo com a 

metodologia proposta por Hair e colaboradores (1992, pp. 106-107 e 110), na análise dos valores 

da Correlação com a função discriminante e do teste univariado F. Ambas as medidas 

apresentam um elevado nível de correspondência e indicam que das quatro variáveis, a 

experiência pessoal de burnout é a que mais discrimina e o contacto com colegas que  estiveram 

em burnout é a que menos discrimina entre os dois grupos de posicionamentos. 
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  Finalmente, a análise das médias obtidas pelos dois grupos de professores nas 

variáveis independentes retidas, revela-nos o seguinte perfil de diferenças - os professores que 

estão "de  acordo" com a representação do burnout como doença afirmam mais frequentemente 

do que os docentes que com ela estão em "desacordo" que nunca estiveram (nem estão) em 

burnout; que definem a sua identidade profissional pela importância da pertença ao grupo 

disciplinar e pela exclusão da pertença ao grupo profissional dos professores; e que conhecem 

pessoas do seu meio profissional, designadamente colegas, que tiveram (ou têm) este síndroma.  

 

    Sintetizando, diríamos que a representação social do burnout profissional dos 

professores enquanto doença é partilhada por docentes que não se identificam com a sua classe 

profissional em geral, mas tão só com a estrutura mais próxima e significativa do seu grupo 

disciplinar. Para estes docentes, a doença "burnout"  é algo que acontece aos "outros" 

professores, em virtude da sua vulnerabilidade pessoal, mas não a si - ou, acrescentaríamos,  aos  

"seus", do seu grupo disciplinar. 
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  Quadro nº 3.39 

Resultados da análise discriminante da representação social do burnout profissional dos 

professores como desadaptação 

 

 
Funções Canónicas Discriminantes 

 

Função Eigen 

Value 

Correl. 

Canon. 

Wilks 

Lamb. 

Qui 

Quadr. 

Graus  

Liberd. 

Signif. 

 

  

1 

 

0.437 

 

0.551 

 

0.696 

 

74.338 

 

8 

 

0.000 

 

Matriz de Classificação 

 

RS Burnout: Desadaptação 

(N = 248) 

Pertença prevista ao grupo:                                                   

             Total "Desacordo" "Acordo" 

Grupos 

Originais 

"Desacordo" 92 37 129 

"Acordo" 29 90 119 

Percenta-

gem 

"Desacordo" 71.3 28.7   100.0 

"Acordo" 24.4 75.6   100.0 

73.4 % de sujeitos originalmente agrupados são correctamente classificados 

Nota: a bold, apresentam-se os múmeros e as percentagens de sujeitos correctamente classificados no grupo 

 

 

Quadro Síntese 

 

Variáveis Wilks 

Lambda 

Sig. Coef. 

Padr. 

Corr. F Médias 

"Desacor" 

Médias 

"Acordo " 

Gravidade do problema de 

burnout dos professores  

 

0.877 

 

0.00 

 

0.422 

 

0.566 

 

29.240 

 

5.316 

 

6.289 

Risco de burnout para 

professores a meio da 

carreira 

 

0.802 

 

0.00 

 

0.581 

 

0.543 

 

26.976 

 

41.535 

 

55.052 

Preocupação com o 

problema do burnout dos 

professores  

 

0.779 

 

0.00 

 

0.286 

 

0.525 

 

25.233 

 

4.421 

 

5.526 

Burnout é o mesmo que 

cansaço 

 

0.755 

 

0.00 

 

- 0.331 

 

- 0.217 

 

0.980 

 

1.947 

 

1.866 

Risco de burnout para as 

pessoas em geral 

 

0.737 

 

 

0.00 

 

- 0.434 

 

0.081 

 

0.606 

 

33.553 

 

35.464 

Identidade com o grupo 

dos professores da escola 

 

0.709 

 

0.00 

 

0.296 

 

0.173 

 

2.740 

 

3.061 

 

3.289 

 

 

 

  A análise do quadro revela-nos uma função discriminante claramente significativa 

em termos estatísticos (0.000) e um modelo que, pelo quadrado da correlação canónica, permite 
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explicar 30.36% da variância. A função discriminante apresenta igualmente uma boa capacidade 

preditiva, tal como podemos constatar na "matriz de classificação": 73.4% dos sujeitos 

originalmente agrupados foram correctamente classificados, percentagem esta que excede mais 

de 25% dos 50% devidos ao acaso (Hair et al, 1992, p.105). 

 

   Como podemos visualizar no "quadro síntese", as variáveis independentes retidas 

no modelo como preditoras da representação social do burnout como desadaptação são: a 

gravidade do problema de burnout dos professores, o risco de burnout para professores a meio 

da carreira, a preocupação com o problema do burnout dos professores, a proximidade do 

burnout relativamente ao cansaço, o risco de burnout para as pessoas em geral, e a identidade 

com o grupo dos professores da escola. Do conjunto, e de acordo com os valores da Correlação 

com a função discriminante e do teste univariado F (Hair et al, 1992, pp. 106-107 e 110), a 

variável com maior poder discriminante é a gravidade do problema de burnout dos professores 

enquanto que a variável  risco de burnout para as pessoas em geral é a que menos discrimina 

entre os dois grupos de posicionamentos. 

 

  Por último, a análise das médias revela-nos o seguinte perfil de diferenças dos 

professores pertencentes aos dois grupos de posicionamentos mais extremados - os professores 

que estão "de  acordo" com a representação do burnout como desadaptação afirmam mais 

frequentemente do que os docentes que com ela estão em "desacordo" que: o burnout 

profissional dos professores é um problema grave; os professores que se situam  a meio da 

carreira correm elevado risco de burnout; o burnout profissional dos professores é um problema 

que os preocupa;  burnout é o mesmo que cansaço; as pessoas em geral correm elevado risco de 

burnout; definem a sua identidade profissional pela importância da pertença ao grupo dos 

professores da sua escola.  

  

  Diríamos, em suma, que esta representação social do burnout profissional dos 

professores enquanto desadaptação é defendida por docentes cujo sentido de identidade 

profissional se  define em especial pela pertença à instituição-escola em que trabalham. Na 

perspectiva destes docentes, o burnout, entendido como um fenómeno de desadaptação, constitui 

um risco para as pessoas em geral e no caso dos professores em particular para os que se situam 
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a meio da carreira. Assumindo contornos semelhantes ao cansaço, o burnout é considerado como 

um problema muito grave e preocupante. 

 

 

Quadro nº 3.40 

Resultados da análise discriminante da representação social do burnout profissional dos 

professores como absentismo 

 

 

Funções Canónicas Discriminantes 

 

Função Eigen 

Value 

Correl. 

Canon. 

Wilks 

Lamb. 

Qui 

Quadr. 

Graus  

Liberd. 

Signif. 

 

  

1 

 

0.571 

 

0.603 

 

0.637 

 

98.693 

 

7 

 

0.000 

 

Matriz de Classificação 

 

RS Burnout: Absentismo (N 

= 261) 

Pertença prevista ao grupo:                                                   

             Total "Desacordo" "Acordo" 

Grupos 

Originais 

"Desacordo" 98 31 129 

"Acordo" 32 100 132 

Percenta-

gem 

"Desacordo" 76.0 24.0   100.0 

"Acordo" 24.2 75.8   100.0 

75.9 % de sujeitos originalmente agrupados são correctamente classificados 

Nota: a bold, apresentam-se os números e as percentagens de sujeitos correctamente classificados no grupo 

 

 

Quadro Síntese 

 

Variáveis Wilks 

Lambda 

Sig. Coef. 

Padr. 

Corr. F Médias 

"Desacor" 

Médias 

"Acordo " 

Gravidade do problema de 

burnout dos professores 

 

0.830 

 

 

0.00 

 

-0.658 

 

- 0.600 

 

45.571 

 

5.036 

 

6.196 

Identidade com grupo 

disciplinar 

 

0.759 

 

0.00 

 

-0.567 

 

- 0.400 

 

20.273 

 

2.946 

 

3.545 

 

Sexo 

 

0.716 

 

0.00 

 

0.391 

 

0.317 

 

12.746 

 

1.411 

 

1.196 

Experiência pessoal de 

burnout 

 

0.689 

 

0.00 

 

0.315 

 

0.266 

 

8.970 

 

1.973 

 

1.866 

Burnout é o mesmo que 

cansaço 

 

0.665 

 

0.00 

 

0.362 

 

0.233 

 

6.866 

 

1.947 

 

1.840 

Identidade com Conselho 

Directivo 

 

0.651 

 

0.00 

 

0.257 

 

0.104 

 

1.378 

 

1.277 

 

1.161 

 

Estilo de ensino 

 

0.637 

 

0.00 

 

0.251 

 

0.239 

 

7.245 

 

4.804 

 

4.464 
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  Tal como nos casos anteriores, a análise do quadro revela-nos uma função 

discriminante estatisticamente significativa (0.000) e com uma boa capacidade preditiva, posto 

que permite classificar correctamente 75.9% dos sujeitos. A variância explicada pelo modelo é 

da ordem dos 36.36%. 

 

  As variáveis independentes retidas como preditoras da representação social do 

burnout como absentismo são: a gravidade do problema de burnout dos professores, a 

identidade com grupo disciplinar, o sexo, a  experiência pessoal de burnout, a proximidade do 

burnout relativamente ao cansaço, a identidade com o Conselho Directivo, e o estilo de ensino. 

Deste leque de variáveis, destaca-se a gravidade do problema de burnout dos professores pelo 

seu maior poder discriminante e a identidade com o Conselho Directivo pela sua menor 

capacidade de discriminação entre os dois grupos de posicionamentos. 

 

  Quanto ao perfil de diferenças dos professores pertencentes aos dois grupos de 

posicionamentos mais extremados, a análise das respectivas médias  revela que os professores 

que estão "de  acordo" com a representação do burnout como absentismo afirmam mais 

frequentemente do que os docentes que com ela estão em "desacordo" que: o burnout é um 

problema grave; definem a sua identidade profissional pela importância da pertença ao grupo 

disciplinar; são do sexo feminino;  já estiveram  (estão) em burnout; burnout é o mesmo que 

cansaço; definem a sua identidade profissional  pela exclusão da pertença ao grupo dos 

professores do Conselho Directivo; e o seu estilo de ensino é não-transmissivo. 

 

  Em suma, diríamos que esta representação social do burnout profissional dos 

professores como absentismo é uma visão própria de professoras – mulheres,  cujo sentido de 

identidade profissional se define pela pertença ao grupo disciplinar e pela distância face ao poder 

e à tradição, e que, tendo tido burnout, o valorizam como um problema grave, da ordem do 

cansaço. Para elas a expressão mais clara do burnout é o absentismo.  

 

  Por último, gostaríamos de salientar que, no conjunto de variáveis independentes 

consideradas nas análises discriminantes, são as variáveis psicossociais (como a identidade 

profissional, o estilo de ensino, a percepção da vulnerabilidade ao burnout, a relevância atribuida 
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ao problema de burnout na docência, e a distintividade do conceito de burnout relativamente a 

outros conceitos) e  psicológicas (como o contacto pessoal com o burnout) (Doise, 1992) que 

funcionam como pontos de ancoragem das representações sociais construidas, enquanto que na 

generalidade, e à excepção da variável sexo, as variáveis sociodemográficas não se mostraram 

relevantes. 

 

 

P3 – Análise da funcionalidade prática das representações sociais do burnout na 

docência em termos de construção da identidade dos professores e de organização 

e orientação dos seus comportamentos 

 

  O estudo do processo de ancoragem que acabámos de fazer deixou-nos entrever a 

questão da funcionalidade prática das tês representações sociais do burnout na docência 

identificadas neste estudo, questão esta que pretendemos agora explicitar, ilustrando com alguns 

excertos das entrevistas de grupo a professores realizadas no estudo qualitativo os pontos de vista 

defendidos. 

 

  Genericamente, a nossa interpretação é a de que cada uma das representações 

sociais identificadas serve objectivos próprios do ponto de vista da identidade dos docentes e nos 

sugere diferentes orientações comportamentais face ao burnout na docência.   

 

  Assim, a representação social do burnout na docência como doença, e de acordo 

com o perfil dos professores que a adoptam, parece-nos servir funções de defesa do conceito de 

si próprio e de preservação da identidade profissional do seu grupo disciplinar – a doença 

burnout é algo que não acontece a si ou aos "seus", do seu grupo disciplinar, mas sim aos outros 

professores dada a sua vulnerabilidade pessoal: "… fragilidade em termos afectivos, … 

tendência para se deprimir, … perfeccionismo…"; "…o colega bebia muito, fumava muito…".  

 

 Desta forma, diríamos que do ponto de vista do professor que perfilha esta 

representação do burnout, a negação e a  recusa da doença-burnout e das respectivas medidas de 

prevenção / tratamento,  se configuram como modos coerentes de acção face ao burnout. 
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  Por seu lado, a representação social do burnout na docência como desadaptação 

sugere-nos uma forma de compreensão deste fenómeno que se aproxima de uma 

conceptualização do stress: trata-se de um fenómeno complexo pelas suas manifestações, pela 

sua multipla determinação, em que se salienta o desajuste entre as exigências e características 

socioprofissionais da docência e as características e recursos de coping do professor, e pelas 

estratégias de prevenção a que apela; constitui contudo um estado transitório, que pode ser 

ultrapassado. Sendo o burnout “banalizado” como um fenómeno de stress e entendido como um 

risco especial para os professores que se encontram a meio da carreira docente, diríamos que as 

estratégias habitualmente utilizadas face ao stress profissional – de resolução de problemas, 

regulação emocional e de negação e evitamento - ganham sentido para os professores que 

aderem a esta representação, e em especial para os que se situam nessa fase da docência,  como 

modos desejáveis de acção face ao burnout. Por exemplo, "… haver um espaço no horário, 

destinado mesmo para os professores partilharem as suas experiências pedagógicas, por exemplo 

dentro do grupo disciplinar…"; ou "… fazer exercício físico… ter hobbies… ir ao cinema… 

fazer viagens… procurar um equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito…"; ou ainda 

“…mudar de atitude em relação à escola, à profissão, … em geral em relação à vida… saber 

desligar". O perfil dos docentes que aderem a esta representação sugere-nos ainda que estas 

estratégias servem objectivos de defesa da identidade dos professores da escola a que 

pertencem. 

 

   Finalmente, a representação social do burnout na docência como absentismo 

parece-nos servir aos professores que a adoptam como uma forma particularmente interessante 

de afirmação do conceito de si próprio no plano profissional, em que se destaca em primeiro 

lugar o facto de já terem estado (estarem) em burnout, o qual é valorizado como um problema 

grave, da ordem do cansaço e que leva os professores ao absentismo, e em segundo lugar uma 

identidade profissional definida pela pertença ao grupo disciplinar e pelo corte com o poder e a 

tradição instituidos (exclusão da pertença ao grupo do conselho directivo e estilo de ensino 

considerado não-transmissivo). O burnout-que-leva-ao-absentismo parece-nos surgir aqui, tal 

como no estudo de Meyerson (1994) (ver capítulo dois), como uma condição normal, como parte 

integrante da actividade profissional, ou até como expressão do profissionalismo próprio das 

pessoas do grupo disciplinar de pertença, mas dito na primeira pessoa, autónomo e "não-
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convencional": "… eu que sou de matemática, meti-me a fundo num projecto da área-escola 

sobre educação sexual e prevenção de comportamentos de risco…". Desta forma diríamos que 

esta representação orienta os professores que a perfilham no sentido da adopção de estratégias 

activas, de confronto e resolução dos problemas colocados pelo exercício profissional, e do 

absentismo como estratégia para lidar com uma situação de burnout, designadamente para 

regular o seu cansaço emocional: "… outro dia uma colega minha dizia-me que estava muito 

cansada e que ia meter baixa antes de ficar esgotada…"  
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Conclusões gerais do capítulo 

 

 

 

     Enquadrámos teoricamente este capítulo na teoria das representações sociais 

(Moscovici, [1961] 1976), a qual propusemos como modelo heurístico para a compreensão do 

fenómeno do burnout na docência em função de três grandes ordens de razões: 

 

 a  teoria das representações sociais permite-nos distinguir e articular diferentes 

níveis de explicação do burnout na docência, desde as representações científicas 

às representações sociais e, dessa forma clarificar a natureza e limites deste 

fenómeno e compreender toda a sua complexidade e riqueza; 

 

 a  teoria  das  representações  sociais permite-nos dar conta da dimensão social  

do burnout na docência mas ao fazê-lo situa simultaneamente o estudo deste 

fenómeno num nível de análise psicológico consonante com a perspectiva 

transacional sobre os processos de stress, coping e burnout; e 

 

 a  teoria  das  representações  sociais constitui um quadro de referência teórico  

integrador, capaz de enquadrar o estudo do burnout dos professores e de orientar 

as necessárias investigações dedutivas.  

 

  

  Construção, partilha e funcionalidade social (Jodelet, 1989; Vala, 1993a, 2000) 

foram os critérios por nós adoptados tendo em vista a definição das representações sociais, e em 

particular a caracterização da representação social da saúde e da doença estudada por Herzlich 

([1969] 1973, 1986), e que orientaram o estudo empírico das representações sociais do burnout 

na docência por nós realizado. Com este estudo procurámos essencialmente chegar (1) à 

reconstrução das representações sociais do burnout profissional na docência construídas pelos 

professores e (2) a análise do seu estatuto epistemológico.  
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  1. As análises que efectuámos mostraram-nos, em traços gerais, que os 

professores constroem três grandes representações do burnout na docência, as quais 

exprimem e servem diferentes valores e objectivos sociais designadamente do ponto de vista da 

sua identidade e da sua orientação comportamental face ao problema do burnout profissional: 

 

  Uma representação social do burnout que diríamos patologizante, dominada por 

uma imagem de doença ou mesmo de descontrolo mais extremado, explicada de acordo com 

uma lógica causal em que imperam os factores pessoais.  Esta representação, como vimos, é 

partilhada por docentes que não se identificam com a sua classe profissional em geral mas tão só 

com o seu grupo disciplinar, e que nunca tendo tido burnout conhecem outros professores que já 

foram afectados por este síndroma. A interpretação feita quanto à funcionalidade desta 

representação social do burnout na docência como doença é a de que serve funções de defesa do 

conceito de si próprio e de preservação da identidade profissional do grupo disciplinar de 

pertença - para estes docentes, a doença "burnout"  é algo que acontece aos "outros" professores, 

em virtude da sua vulnerabilidade pessoal, mas não a si ou  aos  "seus" – e de orientação 

comportamental no sentido do recurso a estratégias de negação e evitamento. 

 

    Uma representação social do burnout na docência como desadaptação, em que 

este síndroma é tido como um fenómeno da ordem do stress profissional, complexo nas suas 

manifestações, na sua determinação e nas estratégias de prevenção a que apela mas que, 

constituindo um estado transitório, pode ser ultrapassado. Como verificámos, esta representação 

é defendida por docentes cujo sentido de identidade profissional se  define em especial pela 

pertença à instituição-escola em que trabalham, que entendem o burnout como um fenómeno 

preocupante e que constitui um risco para as pessoas em geral e no caso dos professores em 

particular para os que se encontram a meio da carreira. Podemos assim considerar que esta 

representação social do burnout na docência como um fenómeno de desadaptação da ordem do 

stress orienta os docentes no sentido da utilização das diversas estratégias habitualmente 

utilizadas face ao stress profissional – de resolução de problemas, regulação emocional e de 

negação e evitamento - como modos desejáveis de acção face ao burnout e que o recurso a estas 

estratégias é coerente com objectivos de defesa da identidade dos docentes da escola de pertença. 
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   Uma representação social não-patologizante do burnout profissional na docência, 

em que a imagem mais clara associada a este fenómeno é o absentismo, e em que os factores 

externos, socioprofissionais, de exercício docente surgem como causa central deste síndroma. 

Esta é, como constatámos, uma visão própria de professoras – mulheres,  que se identificam com 

o seu grupo disciplinar e se distanciam do poder e da tradição e que, tendo tido burnout, o 

valorizam como um problema grave, da ordem do cansaço. Do ponto de vista da sua 

funcionalidade a nossa interpretação é a de que esta representação serve objectivos de afirmação 

do conceito de si próprio no plano profissional, em que ter burnout se assume como uma 

condição normal na docência ou até mesmo como expressão de profissionalismo docente. Neste 

sentido as estratégias activas, de confronto e resolução dos problemas colocados pelo exercício 

profissional e a adopção do absentismo como forma de regular o cansaço emocional próprio do 

burnout assumem-se como modos desejáveis de acção. 

 

   2. Paralelamente, e como tivemos oportunidade de verificar, a análise das 

representações sociais do burnout na docência deu-nos conta da interpenetração e dinâmica 

interactiva de diferentes níveis de explicação deste fenómeno – o nível científico, o nível das 

comunicações e trocas quotidianas entre docentes e o nível do discurso dos profissionais de 

saúde. Salientaríamos, neste âmbito, que as representações sociais do burnout na docência, sendo 

por definição uma apropriação pelo senso comum das representações científicas sobre este 

fenómeno em que as representações construídas pelos profissionais de saúde se assumem como 

um mediador fundamental, embora retenham alguns conteúdos comuns a esses dois níveis de 

explicação, se constituem de facto como um saber prático, marcado por uma lógica  própria que 

diríamos profissional e definida pelo consenso em torno da gravidade do burnout e da denuncia 

das condições de trabalho que o determinam. 

 

    O universo das representações sociais do burnout na docência assume-se assim 

em descontinuidade com os universos científico e clínico de que se alimentou, em que imperam, 

respectivamente, lógicas de objectividade, rigor e fundamentação empírica e de reflexão 

orientada para o individuo, para a interpretação dos seus sintomas, formulação de um diagnóstico 

e mobilização dos seus recursos pessoais. 
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  O estudo empírico das representações sociais do burnout na docência que 

apresentámos reveste-se, do nosso ponto de vista, de um interesse próprio que estas grandes 

conclusões não esgotam mas procuraram sublinhar.  

 

  Recordando a tese fundamental deste trabalho que situa as representações sociais 

do burnout na docência como variáveis socio-cognitivas intervenientes no processo de stress-

coping-burnout,  estamos igualmente em condições de confirmar a primeira hipótese teórica 

(H1) por nós colocada, no final da primeira parte deste capítulo, segundo a qual as 

representações sociais que os professores constroem do burnout na docência incluem concepções 

próprias sobre os modos desejáveis de acção face ao problema. Como acabamos de ver, as três 

representações sociais do burnout na docência identificadas, doença, desadaptação e absentismo, 

sugerem efectivamente três orientações comportamentais distintas, sendo a primeira 

caracterizada por um predomínio de estratégias de negação e evitamento, a segunda pela adopção 

das diversas estratégias de coping habitualmente utilizadas face ao stress profissional (resolução 

de problemas, regulação emocional e negação / evitamento) e a terceira por estratégias activas de 

resolução de problemas profissionais e pela adopção de estratégias de regulação emocional como 

o absentismo.  

 

  A caracterização das representações sociais do burnout na docência permite-nos 

ainda especificar as duas outras hipóteses teóricas formuladas no final da primeira parte deste 

capítulo.  

 

  Como vimos, a nossa segunda hipótese teórica pressupõe que (H2) as 

representações sociais do burnout na docência consituem preditores significativos das estratégias 

de coping utilizadas pelos docentes para lidarem com o stress profissional. As representações 

sociais do burnout na docência incluem, como acabamos de ver, concepções sobre os modos 

desejáveis de acção a adoptar. De acordo com a teoria das representações sociais essas 

concepções dão sentido ao contexto, fornecem critérios de avaliação e selecção de 

comportamentos, e organizam e orientam as acções tidas como adequadas à situação. Podemos 

assim formular a nossa segunda hipótese teórica de forma mais precisa, considerando que: a 

representação social do burnout como doença permite prever o recurso a estratégias de 
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coping de negação e evitamento; a representação social do burnout como desadaptação 

configura-se como preditora de um padrão de coping em que se incluem estratégias de 

resolução de problemas, regulação emocional, e negação e evitamento; e a representação 

social do burnout como absentismo constitui-se como preditora do uso de estratégias de 

coping de resolução de problemas e de regulação emocional.  

   

  Finalmente a nossa terceira hipótese teórica pressupõe que (H3) as 

representações sociais do burnout na docência funcionam como variáveis antecedentes que 

moderam a relação entre as estratégias / estilos de coping utilizadas pelos docentes e o burnout 

profissional. Tendo nós identificado duas representações sociais do burnout na docência mais 

contrastantes – doença e absentismo -  de acordo com a  visão patologizante ou pelo contrário 

construtiva que encerram e com as lógicas causais a que apelam, podemos formular a nossa 

terceira hipótese teórica de forma mais específica, sugerindo que: quando há adesão à 

representação social do burnout como doença, mais negativa e culpabilizante do professor 

em burnout, a relação entre as estratégias de coping utilizadas e o burnout é mais 

disfuncional; por seu lado que quando há adesão à representação social do burnout como 

absentismo, mais positiva e desculpabilizante, a relação entre as estratégias de coping 

utilizadas e o burnout é mais funcional. 

 

 

  Podemos, por último, operacionalizar no modelo integrativo do burnout proposto 

no final do capítulo dois, o contexto social e cultural como representações sociais do burnout na 

docência e indicar o papel agora aventado para estas variáveis na relação coping –  burnout 

profissional dos professores: como preditoras das estratégias de coping e moderadoras da relação 

coping – burnout. 
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Figura nº 3.6 

Modelo integrativo do burnout na docência  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: NE – Negação e Evitamento; RE – Regulação Emocional; e RP – Resolução de Problemas. Setas coloridas 

contínuas – efeito directo das representações sociais sobre as estratégias de coping; setas coloridas a tracejado – 

efeito moderador das representações sociais na relação coping – burnout. 
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Perspectiva geral do capítulo 

 

 

 

   A docência é a profissão em que o fenómeno do burnout tem sido mais amplamente 

investigado – de acordo com a criteriosa revisão de estudos realizados com base no MBI  entre 1978 

e 1996,  Schaufeli e Enzmann  (1998, p. 72) concluem que o grupo profissional dos professores 

representa 22% de todas as amostras estudadas, percentagem esta que sobe para 26.6% se se 

contabilizarem igualmente outros agentes educativos.  

   

  A análise comparativa dos perfis de burnout em diversos grupos profissionais 

realizada nos EUA (Maslach et al, 1996) e na Holanda (Schaufeli e Enzmann, 1998) sugere um 

panorama preocupante na docência: a comparação dos dados normativos para diversos grupos 

profissionais revela que nestes dois países a docência apresenta os níveis de exaustão emocional 

mais elevados e que nos EUA os seus níveis de despersonalização são igualmente dos mais 

expressivos logo a seguir aos evidenciados no serviço social. Um estudo similar recentemente 

realizado em Espanha por Gil-Monte e Peiró (2000), veio contudo reforçar a necessidade de se 

obterem critérios normativos, específicos por país, para diagnóstico do burnout; efectivamente, os 

valores encontrados revelam que os professores apresentam o mais baixo nível de despersonalização 

e valores de  exaustão emocional inferiores aos encontrados nos grupos dos profissionais de 

enfermagem e de hotelaria. 

 

 Neste capítulo propomo-nos finalmente estudar os problemas da  incidência e dos 

preditores do burnout profissional dos professores. Na primeira secção, começamos por analisar os 

seus fundamentos teóricos os quais estruturamos de acordo com os elementos incluídos na 

definição operacional e no modelo integrativo de burnout anteriormente propostos: stress 

profissional, coping  e síndroma tridimensional de burnout. 

 

    Na secção seguinte analisamos as provas empíricas existentes sobre os níveis de 

incidência do burnout profissional na docência e sobre as suas possíveis causas e manifestações. 

Esta análise permitiu-nos confirmar que no domínio da docência se verifica, tal como no campo de 

estudo do burnout em geral, alguma desarticulação teórico-empírica, designadamente quanto ao 

papel mediador/ moderador do coping na relação stress-burnout, e escasseiam as abordagens 

societais do problema. Constatámos igualmente a inexistência de estudos que determinem para a 

população docente portuguesa os níveis de incidência do burnout e os seus principais preditores.  

 

    O estudo empírico que apresentamos na terceira secção deste capítulo e que partiu 

da aplicação de um conjunto de questionários, traduzidos e adaptados para a população portuguesa, 

a uma ampla amostra de docentes da Direcção Regional de Educação de Lisboa,  teve por 

objectivos o estudo da incidência e dos preditores do stress e do burnout profissional dos 

professores, a clarificação do papel das estratégias / estilos de coping na relação stress – burnout 

profissional e a análise do papel das representações sociais do burnout na relação coping – burnout 

profissional. 
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  Na quarta e última secção do capítulo apresentamos as principais conclusões  a que 

o  conjunto de  análises e testes  estatísticos realizados nos permitiu chegar e em que destacaríamos 

a avaliação da incidência  do burnout profissional na amostra considerada, e a identificação das 

variáveis de stress profissional como preditoras da exaustão emocional e das variáveis de coping 

como preditoras da perda de realização pessoal; a despersonalização, pelo seu lado, revelou-se como 

a dimensão do burnout mais complexa e cuja explicação apela, no nosso estudo, para um conjunto 

mais alargado de variáveis de stress, de coping e de representações sociais. Foi-nos ainda possível 

clarificar o papel  que as estratégias de coping de negação e evitamento desempenham na relação 

stress – burnout profissional na docência e estudar o valor preditivo das representações sociais do 

burnout como desadaptação e como absentismo relativamente ao uso de diferentes padrões de 

coping, e o papel moderador que as representações sociais do burnout como doença e como 

absentismo desempenham na relação entre o coping e o burnout profissional dos professores. 
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Fundamentos teóricos do burnout profissional na docência 

 

 

 

Introdução 

 

    A docência tem sido estudada, tal como outras profissões de ajuda, na óptica do 

burnout. No entanto, a revisão de literatura que realizámos no domínio do burnout, leva-nos a 

considerar que não existe propriamente um quadro teórico-metodológico especifico do burnout na 

docência e que o grande volume de investigações realizadas com a população docente é mais um 

reflexo do interesse pelo estudo do fenómeno e da acessibilidade das amostras de professores, do 

que de um interesse pela docência em sí mesma. Ao burnout na docência aplicam-se geralmente as 

mesmas formas de avaliação (designadamente o MBI na sua versão para educadores, de Maslach & 

Jackson, 1986 e Maslach et al, 1996)  para estudar os mesmos tipos de relações causais com os 

mesmos tipos de factores, pessoais, organizacionais, etc. (ver as revisões de Byrne 1999 e Rudow 

1999). Ao fazê-lo descobrem-se, porém, contornos próprios do burnout profissional dos professores 

que alguns autores têm vindo mais recentemente a destacar nas suas propostas teóricas de cariz 

psicológico (por exemplo Schwarzer & Greenglass, 1999), sociológico (designadamente Woods, 

1999) e histórico (Graham, 1999).  

 

  O objectivo deste ponto do trabalho é justamente caracterizar os contornos 

específicos do burnout profissional dos professores. Adoptando uma perspectiva necessariamente 

psicológica, o nosso ponto de partida é a análise dos seus fundamentos teóricos a qual estruturamos 

de acordo com os elementos tradicionalmente investigados e que incluimos na definição operacional 

e no modelo integrativo de burnout anteriormente propostos: stress profissional, coping  e síndroma 

tridimensional de burnout (ver capítulo dois). 
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Stress profissional na docência 

 

Origens, relevância e evolução teórico-metodológica 

do estudo do  stress profissional dos professores  

 

   O estudo do stress profissional na docência insere-se na confluência de duas 

tradições mais alargadas, a saber :  

 

1.   a   investigação   geral    sobre   stress,   designadamente   profissional,   e  saúde,  

que orienta o presente trabalho e que tipicamente se tem debruçado sobre 

profissionais em risco como os controladores de tráfego aéreo, os polícias ou os 

médicos e enfermeiros dos serviços de urgência, e cujas conclusões situam a 

docência como uma das três  profissões mais stressantes (Gold e Roth, 1993); e 

 

2. a   investigação   sobre   as    percepções    e    sentimentos    que   os  professores  

associam à profissão docente e em que se incluem outros temas de interesse como 

por exemplo o da satisfação profissional (Kyriacou & Sutcliffe, 1978b; Smilansky, 

1984) ou o dos tipos de problemas sentidos pelos docentes na actividade profissional 

(Veenman, 1984). 

 

  Embora a experiência de stress pelos professores não seja necessariamente negativa 

para os próprios ou para a escola - exemplos de consequências positivas são dados por Payne e 

Furnham (1987, p. 142) ao afirmarem que "…  o stress associado, por exemplo, ao desafio de 

ensinar novos cursos / matérias, pode ajudar a manter a instituição orientada para os seus fins …", e 

por Smilansky (1984) o qual verificou que os melhores professores (de acordo com a avaliação dos 

alunos e dos pares)  relatam níveis mais elevados de stress   - nem seja necessariamente determinada 

por condições profissionais -  os problemas de saúde e financeiros ou as dificuldades relacionais no 

contexto familiar são exemplos claros de stressores pessoais (Gold & Roth, 1993) - neste trabalho 

centramo-nos exclusivamente nos aspectos negativos do stress profissional dos professores. 
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    O stress profissional (negativo) é desde há muito reconhecido como um problema 

na docência. Os primórdios desta preocupação podem ser encontrados nos estudos dos níveis de 

ansiedade dos professores, efectuados desde o início do século e em especial nos EUA. Por 

exemplo, um estudo realizado em 1933 numa amostra de 600 professores, revelou que 17% estavam 

"invulgarmente nervosos" e 11% sofriam de colapsos nervosos (nervous breakdowns) (Hick, 1933, 

citado por Bulgin, 1992). Noutro estudo realizado no mesmo ano, Peack (1933, citado por Bulgin, 

1992) verificou que 33% dos 110 professores examinados sofriam de "sintomas nervosos". 

 

  De acordo com a revisão de literatura efectuada por Kyriacou (1987), o estudo 

especifico do stress profissional dos professores teve no entanto o seu grande início na segunda 

metade dos anos setenta, altura a partir da qual se começaram a realizar investigações sobre o tema 

um pouco por todo o mundo - por exemplo em Inglaterra (Kyriacou & Sutcliffe, 1978a), nos EUA 

(McIntyre, 1984), em Israel (Smilansky, 1984), nas ilhas Barbados  (Payne & Furnham, 1987), em 

Malta (Borg & Riding, 1991), na Nigéria (Okebukola, 1992) ou até mesmo em Portugal (por 

exemplo, Cruz, 1989 e 1990; Jesus, 1992; Jesus, Abreu, Santos & Pereira, 1992; Jesus & Costa, 

1998; Nogueira, 1992) – e as estruturas internacionais reconheceram a gravidade do problema – por 

exemplo, em 1981 a Organização Internacional do Trabalho denuncia a gravidade do problema do 

stress dos professores ao referi-lo como uma das principais causas de abandono da profissão 

docente, considerando a docência como uma profissão de risco físico e mental (International Labour 

Organization, 1981).  

 

    As características do ambiente de trabalho dos anos noventa, designadamente as 

mudanças estruturais verificadas ou as elevadas expectativas de desempenho habitualmente 

estabelecidas (Pithers & Fogarty, 1995), vieram reafirmar a pertinência do estudo do stress 

profissional em geral e na docência em particular – “… as alterações ocorridas, nas sociedades ditas 

industrializadas, durante as últimas décadas … [contribuiram] para uma desvalorização do papel 

tradicional do professor … em simultâneo com um aumento da exigência social sobre o papel do 

professor no processo educativo…” (Jesus, 1998, p. 24). 

   

   De entre as razões apontadas para o interesse suscitado por este tema (Capel, 

1987; Kyriacou, 1987; Kyriacou & Pratt, 1985; Malik, Mueller & Meinke, 1991; Okebukola, 1992; 
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Pithers & Fogarty, 1995; Smilansky, 1984; Smith & Bourke, 1992) algumas são preocupações que 

diríamos dirigidas à classe profissional -  por exemplo, preocupações com a qualidade de vida dos 

professores ou os seus problemas de saúde-doença  associados à vivência de stress profissional 

prolongado - enquanto que outras têm um âmbito social mais alargado - e se relacionam com a 

possibilidade de deterioração da relação com os alunos e da qualidade do ensino ou com o aumento 

dos pedidos de baixa médica e  de reforma antecipada, por motivos decorrentes do stress 

profissional dos professores. 

 

  Apesar do interesse que o tema conquistou e das numerosas investigações 

realizadas, esta área de estudos reflecte os problemas teórico-metodológicos que afectam o estudo 

do stress em geral, e a que nos referimos brevemente no capítulo dois. Sublinhariamos, muito 

particularmente, o problema da diversidade de conceptualizações do stress na docência  e a questão 

relacionada da precisão e validade das  medidas de avaliação utilizadas neste domínio (Kyriacou, 

1987; Schonfeld, 1990a). Nas palavras de Pithers (1995, p. 391): "… Parte do problema em 

construir uma imagem coerente do stress dos professores reside na dificuldade de definir stress e na 

variedade de perspectivas adoptadas pela investigação ... Talvez um outro problema ainda mais 

sério sejam as dificuldades metodológicas enfrentadas pela investigação. Neste âmbito colocam-se 

grandes problemas às generalizações … feitas a partir de inventários que … não foram testados em 

termos de validade e precisão …(e) que não dispõem de dados normativos…". Desta forma, 

questiona-se, por exemplo, em que medida são fiáveis os resultados das investigações que revelam a 

profissão docente como estando sujeita a elevados níveis de stress, mais elevados até do que outras 

profissões habitualmente conotadas com este fenómeno (Pithers, 1995; Pithers & Fogarty, 1995).  

 

 Algumas  revisões de literatura, realizadas designadamente por Dunham (1984), 

Boyle, Borg, Falzon e Baglioni (1995) e Pithers (1995) permitem-nos,  no entanto, clarificar que o 

estudo  do stress profissional dos professores tem sido feito de acordo com os três grandes tipos de 

modelo tradicionalmente utilizados no estudo do stress e que tivemos oportunidade de caracterizar 

no capítulo dois: o modelo "fisiológico", que analisa as reacções (fisiológicas mas também 

psicológicas) do docente a essas fontes de stress;  o modelo de "engenharia", que estuda as pressões 

exercidas sobre o professor no contexto escolar; e os modelos  "interacionistas" / "transacionais" 

que encaram o estudo do stress do ponto de vista da interacção entre as pressões, reacções e 
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recursos de coping do docente / das relações transacionais entre o professor e o ambiente de 

trabalho que resultam na percepção de stress. 

 

 Uma nota para realçar o facto de a generalidade dos estudos do stress profissional 

dos professores se basear em questionários de auto-relato (self-report) (Kyriacou, 1987). Desta 

forma, o que avaliam não são os acontecimentos exteriores objectivos, ou as respostas físiológicas 

ou de coping do indivíduo, mas sim a percepção que o professor tem destes elementos, a qual 

envolve uma interpretação do significado que os acontecimentos exteriores têm para si, uma 

avaliação da sua própria capacidade para lidar com eles ou uma avaliação das suas reacções de 

distress. Alguns autores, designadamente Cohen, Kamarck e Mermelstein (1983, citados por 

Johnston et al, 1995) ou Kyriacou e Sutcliffe (1978a), consideram desta forma preferível equacionar 

a questão em termos de stress percebido ou stress subjectivo, ponto de vista este que perfilhamos 

totalmente neste trabalho. 

 

 No que refere às duas primeiras abordagens identificadas no estudo do stress 

profissional dos docentes, diríamos que os modelos que as constituem são essencialmente 

empíricos, isto é resultam da recolha de dados empíricos, e respectiva análise factorial, sobre as 

fontes de stress e / ou reacções dos docentes ao stress -  "… numerosos mini-modelos derivados de 

investigações empíricas diversas …" (Chan, 1995, p. 384) 

 

   Desta forma, por exemplo Fimian (1984) propõe um modelo empírico do stress 

profissional dos professores o qual se estutura em torno de seis dimensões fundamentais, três das 

quais relativas a fontes de stress  - stressores  profissionais / pessoais, relacionados com as pressões 

de tempo, a sobrecarga de trabalho e a interface profissão / vida pessoal;  stressores profissionais, 

relativos a aspectos como o estatuto e reconhecimento profissional, a progressão na carreira, ou o 

clima da escola; e stressores da ordem da disciplina e motivação dos alunos – e as restantes três 

referentes a reacções ao stress – emocionais (por exemplo sentimentos de ansiedade ou depressão); 

biocomportamentais (sintomas físicos, cardiovasculares e comportamentais como por exemplo o 

absentismo); e de fadiga / fisiológicas (exaustão e sintomas gástricos). 
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  Para além de constituírem uma conceptualização "mais justa" da complexidade do 

fenómeno do stress, os modelos interacionistas  / transacionais, têm igualmente o mérito de orientar 

o estudo empírico do fenómeno a partir da conceptualização teórica. Pela sua própria complexidade 

revelam-se por vezes difíceis de satisfazer, na totalidade, do ponto de vista da verificação empírica, 

sendo por isso mais comum a construção de modelos estruturais do stress na docência baseados no 

efeito moderador de variáveis selecionadas (Pithers, 1995).  Note-se, no entanto, que só em 

determinados designs de investigação, designadamente nos estudos longitudionais, é possível inferir 

com segurança a direccionalidade das relações de causalidade identificadas (Chan, 1995). 

 

  Um exemplo de modelo interacionista do stress na docência é-nos dado por Dunham 

(1984, p. 24) que define stress como "… um processo de comportamentos e reacções emocionais, 

mentais e físicas causado por pressões novas, progressivas ou prolongadas que são 

significativamente maiores do que os recursos de coping …".  

 

  Os principais stressores identificados pelo autor são: o mau comportamento  dos 

alunos; a falta de autoridade do professor face às responsabilidades que tem de assumir; a 

sobrecarga de trabalho a que está sujeito;  as pressões de tempo; a ambiguidade e o conflito dos 

papeis assumidos pelo docente;  a inacessibilidade de informações relevantes para o seu trabalho; a 

incapacidade de participar na tomada de decisões que afectam a sua actividade; a falta de clareza 

quanto ao que os colegas e superiores esperam dele; a incerteza quanto à forma como é avaliado; e 

ter de agir contra o seu próprio juizo das situações (Dunham, 1984).   

 

  Quanto às reacções ao stress, Dunham (1984, p. 85-86) propõe um modelo em que 

reacções comportamentais, emocionais, mentais e físicas se articulam num processo gradual 

definido por três estádios diferentes: no primeiro estádio, dito de frustração, predominam 

sentimentos de irritação, zanga, revolta, e reacções físicas como os problemas de pele e as dores de 

cabeça; no estádio seguinte, a ansiedade, inicialmente construtiva, evolui para uma ansiedade 

crónica e desgastante, que conduz o professor por exemplo à indecisão ou ao pânico constantes, e a 

reacções físicas como alterações dos batimentos cardíacos e sudação das mãos; finalmente, no 

terceiro estádio, de burnout, correspondente a uma deterioração extensiva, o professor sente-se 

esgotado e exausto e apresenta reacções que vão do cinismo, à doença e aos consumos excessivos.  
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  Finalmente, Dunham (1984; 1989) distingue ainda diversos tipos de  recursos de 

coping do professor, designadamente  pessoais (por exemplo, planificar o trabalho), interpessoais 

(nomeadamente, falar com os amigos acerca dos problemas da escola), organizacionais 

(designadamente as formas de apoio prestadas pela escola, como seja o apoio pelos orgãos de 

gestão) e comunitários (por exemplo, a participação em  actividades culturais ou desportivas). Estes 

recursos de coping, identificados na literatura sobre o tema bem como nas suas próprias 

investigações, podem, segundo o autor (Dunham, 1984; 1989), explicar as variações encontradas 

nas reacções de distress dos professores a experiências profissionais semelhantes.  

 

   Por seu lado, o modelo de Kyriacou & Sutcliffe  (1978a, 1978b, 1978c), que 

concretiza no caso do stress profissional dos professores a perspectiva transacional de stress e 

coping proposta por Lazarus e Folkman (1984; Lazarus, 1966) tendo inspirado diversos 

desenvolvimentos conceptuais e estudos empíricos (por exemplo Boyle et al, 1995; Brenner e 

Bartell, 1984; Brenner, Sorbom & Wallius, 1985; Tellenback, Brenner & Lofgren, 1983; Rudow, 

1999) é talvez o mais frequentemente citado na literatura neste domínio, constituindo-se assim 

como uma referência fundamental que analisamos detalhadamente noutra secção deste capítulo. 

  

 Antes porém, passamos a sintetizar os principais resultados da investigação 

empírica sobre a percepção de fontes de stress e de reacções ao stress profissional pelos 

professores; na secção seguinte analisamos ainda a excassa literatura existente sobre as estratégias / 

estilos de coping adoptadas pelos docentes para lidarem com o stress profissional. 

 

 

Fontes percebidas de stress e stress global 

percebido na docência 

 

  "…O que torna a docência stressante? por oposição a ´o que faz os professores 

ficarem stressados?`…  termos como ´stress dos professores`  são usados como armas contra os 

professores em vez de como conceitos que descrevem as condições do ensino … ora os professores 

já são vítimas "naturais"... Como refere Esteve …  se tudo corre bem, os pais pensam que os seus 



BURNOUT PROFISSIONAL EM PROFESSORES PORTUGUESES 

 328 

filhos são bons alunos, mas se as coisas vão mal pensam que o professor é um mau professor … 

Mas não são só os maus professores que experienciam stress e não são só os bons professores que 

evitam o stress – depende das condições em que os professores trabalham …" (Cole & Walker, 

1989, p. 3-4). 

 

  Esta citação permite-nos situar o estudo das fontes de stress profissional percebidas 

pelos docentes de acordo com a primeira das tradições de estudo do stress na docência referidas, a 

qual se propõe explicar o fenómeno em função de determinantes socio-profissionais e, desta forma, 

defender a "vítima".  

  

 As fontes de stress variam imensamente, em função de factores como o contexto 

histórico, socio-cultural e escolar-organizacional ou mesmo, e necessariamente, as características 

biográficas e de personalidade dos professores. Acresce que as fontes de stress na docência ou o seu 

agrupamento em grandes dimensões, são também diferentemente definidas pelos vários autores que 

se têm debruçado sobre o tema.  Desta forma, os resultados das investigações existentes dificilmente 

podem conduzir a uma hierarquia de fontes de stress por ordem de importância (Kyriacou, 1987; 

Schawb, 1995). 

 

  No entanto, e apesar das diferentes opções em termos de contexto de investigação, 

de amostragem e de operacionalização, alguns factores têm consistentemente sido identificados 

como fontes de stress profissional percebidas e valorizadas pelos docentes, designadamente e 

muito em particular, factores relacionados com: 

 

 o     comportamento    dos   alunos  –    por   exemplo,   a    indisciplina   ou   as 

atitudes negativas face ao trabalho (Borg & Riding, 1991; Boyle et al, 1995; Cruz, 

1990; Dunham, 1984; Fimian, 1984; Kyriacou & Sutclife, 1978a; Manthei, Gilmore, 

Tuck, & Adair, 1996; Okebukola, 1992; Payne & Furnham, 1987; Smilansky, 

1984);  

 

 as   pressões   de   tempo  –  por  exemplo,   o  ritmo  demasiado  rápido  do  dia 
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escolar, ou a falta de tempo para tarefas como a preparação de aulas ou a avaliação 

(Borg & Riding, 1991; Cooper & Kelly, 1993; Cruz, 1990; Dunham, 1984; 

Kyriacou & Sutclife, 1978a; Manthei et al, 1996; Payne & Furnham, 1987; Pithers 

& Soden, 1998); e 

 

 a   sobrecarga    de    trabalho    –    por    exemplo,    ter    demasiado   trabalho  

administrativo (Boyle et al,  1995; Cooper & Kelly, 1993; Cruz, 1990; Dunham, 

1984; Jesus et al, 1992; Melo et al, 1997; Pithers & Fogarty, 1995; Pithers & Soden, 

1998; Smilansky, 1984; Smith & Bourke, 1992). 

 

  As condições de trabalho na escola – como sejam a falta de equipamento escolar 

ou o excessivo número de alunos por turma (Borg & Riding, 1991; Kyriacou & Sutclife, 1978a; 

Manthei et al,, 1996; Melo et al, 1997; Okebukola, 1992; Payne & Furnham, 1987; Pithers & 

Soden, 1998; Smilansky, 1984) - ou em termos sociais mais alargados – a desvalorização social da 

profissão, de que são reflexo os baixos salários ou o discurso dos media sobre os docentes (Cruz, 

1990);  o clima da escola – definido, por exemplo, por itens relativos a uma definição inadequada 

da política disciplinar (Kyriacou & Sutclife, 1978b);  a falta de autonomia / participação na 

tomada de decisões (Borg & Riding, 1991; Dunham, 1984; Fimian, 1984; Kyriacou & Sutclife, 

1978b; Manthei et al, 1996; Melo et al, 1997; Okebukola, 1992; Payne & Furnham, 1987);  o apoio 

social na escola - por exemplo, a inexistência de um ambiente amistoso e de suporte entre os 

colegas (Borg & Riding, 1991; Dunham, 1984; Jesus et al, 1992; Melo et al, 1997; Payne & 

Furnham, 1987);  os problemas de papel – em especial a ambiguidade e conflito de papel  

(Dunham, 1984; Capel, 1987; Pithers & Soden, 1998);  o desenvolvimento da carreira – por 

exemplo a  falta de oportunidades de formação em exercício ou a falta de perspectivas de promoção 

(Okebukola, 1992); e as exigências curriculares (Laughlin, 1984, citado por Borg & Riding, 1991; 

Manthei et al, 1996) - são outros exemplos de fontes de stress profissional na docência igualmente 

identificadas. 

 

  Numa tentativa de articulação compreensiva dos diversos factores que contribuem 

para o stress, ou de uma forma mais geral para o "mal-estar" na docência, alguns autores (por 

exemplo, Capel, 1989; Esteve, 1989; 1991; Gold & Roth, 1993; Jesus, 1998; Jesus, Abreu, Esteve 
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& Lens, 1996; Jesus & Costa, 1998; Schwab, 1995) têm distinguido dois níveis de análise externa 

do problema, sendo um deles referente às variáveis organizacionais que afectam directamente o 

professor na sua prática de ensino e o outro relativo a variáveis mais genéricas, de natureza social, 

que o afectam indirectamente pelos condicionalismos que criam no contexto de ensino.  

 

   Nesta linha, autores como Esteve (1989; 1991; e 1992) e Jesus (1998; Jesus, Abreu, 

Esteve & Lens, 1996) analisam o fenómeno do mal-estar na docência considerando a influência 

conjunta de factores primários e secundários. 

  

  Genericamente, os factores primários definem-se pela sobrecarga de trabalho a que 

o professor é sujeito, a qual é função da discrepância existente entre as multiplas exigências que lhe 

são feitas no terreno (como por exemplo, controlar a disciplina, avaliar os alunos, atender os pais e 

mantê-los a par dos progressos dos filhos, fazer trabalho administrativo, organizar actividades 

extracurriculares, etc.) e a falta de recursos de que dispõe, em termos materiais (espaço físico e 

equipamentos, por exemplo) institucionais (por exemplo, a nível das normas internas ou das 

estruturas de apoio ao docente) e de tempo (que excede claramente o tempo lectivo e se extende por 

exemplo à planificação das aulas e preparação de materiais, ao atendimento dos pais, às reuniões 

com os colegas, etc.). 

 

  Os  factores secundários, por seu lado, definem-se fundamentalmente em torno das 

mudanças sociais, políticas e económicas que marcaram profundas alterações: no estatuto e 

imagem social do professor (em que se perfilam uma clara desvalorização e perda de prestigio 

associadas à massificação do sistema de ensino, à alteração de valores sociais conducente a um 

predomínio de valores economicistas e verificável por exemplo ao nível das condições salariais do 

professor, e ainda à "concorrência" de outras fontes de informação muitíssimo mais poderosas e 

atractivas como a TV e outros mass media); nos papeis que lhe são atribuidos (vejam-se 

designadamente as novas exigências feitas em termos de funções e responsabilidades dada a 

transferência de papeis educativos da família para a escola); nos objectivos e competências 

pedagógicas orientadores do seu trabalho  (que têm vindo a ser reconceptualizados numa 

perspectiva de dinamização da aprendizagem e de facilitação do desenvolvimento global dos 

alunos); e nas atitudes que a sociedade lhe reserva (usando-o, geralmente, como "bode expiatório" 
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para as deficiências do sistema educativo e negando-lhe a participação na tomada de decisões que 

condicionam as suas funções bem como as formas de treino e apoio de que necessitaria para fazer 

face às novas realidades) e que determinam uma verdadeira crise profissional dos professores: de 

identidade,  de valores e objectivos, de motivação. 

   

  A acrescentar à complexidade do quadro traçado, em que sobressaiem múltiplas 

fontes sociais e organizacionais de stress profissional, a investigação no domínio do stress na 

docência tem ainda analizado o papel das variáveis sociodemográficas (Borg & Riding, 1991; 

Capel, 1987; Kyriacou & Sutcliffe, 1978a; Payne & Furnham, 1987; Smith & Bourke, 1992) na 

percepção de fontes de stress pelos docentes. Os resultados encontrados, todavia, reflectem algum 

enviezamento pelo facto de os docentes serem um grupo profissional auto-seleccionado e de apenas 

os "sobreviventes" se encontrarem em exercício nas escolas (Capel, 1987; Kyriacou, 1987; 

Kyriacou & Sutcliffe, 1978c). Algumas tendências detectadas pela investigação são no entanto de 

referir, relativamente ao efeito de variáveis sociodemográficas como o sexo, a idade, as 

qualificações / experiência profissional e os cargos exercídos, sobre algumas fontes percebidas de 

stress profissional: 

 

  sexo:     as     professoras     tendem    a      relatar    maiores     níveis    de   stress   

profissional associado ao comportamento dos alunos do que os professores (Jesus et 

al, 1992; Kyriacou & Sutcliffe, 1978b; Laughlin, 1984 e Borg et al, 1991, citados 

por Borg & Riding, 1991;  Manthei et al, 1996; Payne & Furnham, 1987); os 

docentes por seu lado parecem valorizar, mais do que as docentes, os factores 

"exigências curriculares" (Laughlin, 1984 e Borg et al, 1991, citados por Borg & 

Riding, 1991; Manthei & Gilmore, 1996) e "necessidade de reconhecimento 

profissional" (Laughlin, 1984 e Borg et al, 1991, citados por Borg & Riding, 1991) 

como fonte de stress profissional; 

 

  idade:    os    docentes    mais    novos     tendem    a     referir    maiores    níveis    

de  stress associados ao comportamento dos alunos (Borg & Riding, 1991; Kyriacou 

& Sutcliffe, 1978b; Laughlin, 1984, citado por Borg & Riding, 1991), ao suporte 

social (Borg & Riding, 1991), ao clima da escola e ao desenvolvimento da carreira 
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(Kyriacou & Sutcliffe, 1978b),  enquanto que os mais velhos parecem valorizar mais 

as exigências curriculares como fontes de stress profissional (Laughlin, 1984, citado 

por Borg & Riding, 1991); 

 

    qualificações     e     experiência      profissional:      os      docentes       menos  

qualificados e os menos experientes referem menores níveis de stress decorrentes da 

pressão de tempo, os menos qualificados relatam maiores vivências de stress 

associado às condições de trabalho (por exemplo "falta de recursos materiais para o 

ensino" ou "ter de ensinar a uma faixa etária para a qual não se foi treinado") (Payne 

& Furnham, 1987), e os menos experientes assinalam maiores níves de stress 

relacionado com o comportamento dos alunos (Kyriacou & Sutcliffe, 1978b; 

Laughlin, 1984, citado por Borg & Riding, 1991; Manthei et al, 1996); 

  

  cargos    exercidos:     os     docentes     que     desempenham     outros     cargos   

para  além  da leccionação, tendem a referir maiores níveis de stress relacionado 

com as condições de trabalho do que os professores que assumem apenas a 

leccionação (Borg & Riding, 1991). 

 

    Paralelamente à investigação sobre as fontes percebidas de stress profissional, tem-

se procurado igualmente analisar o stress profissional global percebido na actividade docente. 

Embora estes dois indicadores de stress na docência partilhem uma percentagem significativa de 

variância explicada (por exemplo, 28% de acordo com Manthei et al, 1996), sugerindo alguma 

sobreposição, o stress global percebido é considerado geralmente como uma reacção mais 

subjectiva do que as estimativas feitas em torno das fontes de stress na docência (Kyriacou 1987; 

Manthei et al, 1996). Não é no entanto possível determinar qual constitui uma medida mais válida 

dos níveis de stress "reais" dos professores, consituindo-se antes como indicadores complementares 

do stress profissional dos professores.  

 

    Tipicamente o stress global percebido é avaliado através da pergunta: "Em geral, em 

que medida considera ser professor como uma actividade geradora de stress?" e de uma escala de 

resposta em termos de "nada", "pouco", "moderadamente", "muito" e "extremamente" geradora de 
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stress (Kyriacou & Sutcliffe, 1978b). Os resultados da investigação revelam que um elevado 

número de docentes percepciona a docência como uma actividade muito ou extremamente geradora 

de stress: por exemplo, 20% a 23% dos professores nos estudos de Kyriacou e Sutcliffe (1978b e 

1978c, respectivamente), 26% no trabalho de Manthei e colaboradores (1996), 34% na investigação 

de Borg e Riding (1991), 40% no estudo de Capel (1991) e 44% no de Cockburn (1996); 

finalmente, nas investigações de Cruz (1989 e 1990) realizadas em Portugal, 63% e 45% 

respectivamente, dos professores inquiridos assinalaram esses níveis de resposta. 

 

  A compreensão da experiência de stress profissional pelos professores apela também 

para a intervenção de factores individuais, como as suas percepções sobre a docência ou as suas 

cognições face ao desempenho profissional, que condicionam a percepção de stress profissional. 

Alguns estudos realizados em Portugal sobre as cognições dos professores (Cruz, 1989; Jesus, 

Abreu e Esteve, 1995; Nogueira, 1992), revelam efectivamente que os seus níveis de stress 

profissional apresentam correlações significativas com as crenças / exigências irracionais - por 

exemplo “ter o controlo contínuo dos meus alunos” (Cruz, 1989) - que impõem  a sí próprios no 

desempenho da actividade docente. Outros estudos têm igualmente investigado o papel das 

variáveis demográficas e de personalidade, tendo encontrado diferenças nos níveis de stress 

percebido na docência em função de variáveis demográficas  como por exemplo, o sexo e os cargos 

exercídos na escola (Kyriacou & Sutcliffe, 1978c), os anos de leccionação (Cooper & Keely, 1993) 

ou a experiência profissional (Capel, 1987), ou de variáveis de personalidade como o locus de 

controlo (Kyriacou & Sutcliffe, 1979; Woodhouse et al 1985; Capel, 1987), ou a personalidade tipo 

A (Cooper & Kelly, 1993). Os dados existentes a nível internacional não permitem, no entanto, 

traçar um padrão de relações significativas e consistentes entre estes tipos de variáveis e o stress 

percebido (Kyriacou, 1987; Capel, 1992). Dada a relevância para o presente estudo das relações 

entre o stress profissional e as estratégias / estilos de coping, a reflexão sobre essa temática merece-

nos especial atenção e será tratada em secção própria. 
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Reacções dos professores ao stress profissional  

 

 

    O problema das reacções dos professores aos stressores profissionais, sendo 

complexo e difícil de avaliar com  rigor em toda a sua extensão, tem sido dificultado, na sua 

articulação,  pelo facto de os valores referidos na literatura internacional partirem de indicadores 

diversificados e serem referidos a épocas distintas, resultando difíceis de interpretar. Os designs 

correlacionais adoptados na generalidade das investigações neste domínio, por seu lado,  também 

não permitem explicar com segurança o significado das associações constatadas.  

 

 De qualquer forma, podemos considerar que esta problemática tem sido abordada 

pela investigação científica em torno de duas questões essenciais: as alterações na saúde-doença dos 

professores, evidenciadas por sintomatologia somática e psicológica variada e que justificam grande 

parte das baixas médicas; e alterações que diríamos motivacionais-comportamentais, e que se 

manifestam nomeadamente na perda de satisfação profissional ou na diminuição do empenhamento 

e da eficácia profissionais. O síndroma de burnout profissional dos professores, que congrega na sua 

sintomatologia estas duas dimensões,  tem no entanto sido a reacção ao stress profissional na 

docência mais ampla e consistentemente estudada, e sobre ela incidiremos adiante. 

  

  Diversos estudos têm evidenciado um padrão de correlações significativas entre a 

percepção de stress pelos docentes e medidas de saúde-doença, em que se avalia sintomatologia 

somática e psicológica  (por exemplo, Kyriacou & Sutcliffe, 1978b; Fimian, 1984; Kyriacou  & 

Pratt, 1985; Capel, 1987; Schonfeld, 1990a e 1990b; Capel, 1992; Cooper & Kelly, 1993; Manthei 

et al, 1996). Por exemplo Chakravorty (1989, p. 68), analisou as causas de baixa prolongada por 

motivos de saúde em 1552 docentes ingleses, tendo verificado que, embora pouco frequentes, se 

deviam em 77% dos casos a doenças do foro psicológico: "… ansiedade, irritabilidade, debilidade 

nervosa, depressão, ou uma combinação de obsessão, mania e reacções de pânico …".  Por seu lado, 

Manthei e Gilmore, (1996) verificaram que cerca de 30% dos professores investigados sofriam de 

níveis elevados a severos de perturbação mental, avalidos pelo General Health Questionnaire 

(Goldberg, 1972) e que os valores desta variável de saúde-doença mental se associavam de forma 

significativa aos indicadores de stress profissional encontrados (r=0.43; r=0.39).  Num dos raros 
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estudos realizados em Portugal sobre a temática, Fraga e colaboradores (1983, p. 25) referem que, 

em cinco anos de trabalho clínico diário nos serviços médicos do Sindicato de Professores da 

Grande Lisboa, "…mais de 50% de pacientes e de consultas foram devidas e confirmadas a queixas 

relacionadas com "stress" ou tensão física e orgânica de causa profissional…". 

 

 No entanto, como alguns autores salientam (Esteve, 1992; Esteve & Fracchia, 1988; 

Chakravorty, 1989; Kyriacou 1987 e 1989) a relação entre o stress profissional dos professores e a 

sua saúde-doença subsequente é muito complexa. Ilustrativa desta complexidade é a existência de 

uma discrepância entre os níveis de stress relatados pelos docentes, geralmente superiores aos 

encontrados noutras profissões, e os de doença (física ou mental)  associada ao stress, sendo estes 

últimos comparáveis aos da população em geral  (Kyriacou, 1987 e 1989). Embora o argumento 

possa ser falacioso porque se baseia em comparações com grupos sociais não equivalentes do ponto 

de vista dos níveis de stress, as explicações dadas para o desfasamento verificado apelam para a 

intervenção de variáveis moderadoras da relação stress – doença, como por exemplo os recursos de 

coping dos docentes (Stroebe & Stroebe, 1995), sejam eles intrapessoais (Lazarus & Folkman, 

1984), como é o caso das suas características de personalidade, ou externos (extrapessoais, segundo 

Lazarus & Folkman, 1984) como serão as redes de apoio social em que se enquadram, 

nomeadamente no contexto escolar (Capel, 1992). No entanto, a explicação mais frequente apela 

para a ideia de que existe um cíclo de stress ao longo do ano (Esteve,  1992; Esteve & Fracchia, 

1988), com picos de stress no final dos períodos e do ano lectivo, e no qual as férias escolares 

funcionariam como um mecanismo de compensação capaz de travar o desenvolvimento de quadros 

de doença.  

 

  Igualmente significativas e consistentes são as correlações negativas encontradas 

entre o stress e a satisfação profissional dos professores (Kyriacou & Sutcliffe, 1978c; Smilansky, 

1984; Simith & Bourke, 1992; Cooper & Kelly, 1993; Manthei et al, 1996) e as correlações 

positivas verificadas entre o stress dos docentes e a intensão de abandono da profissão (Kyriacou 

& Sutcliffe, 1978c; Manthei et al, 1996). É o caso, por exemplo, dos resultados de um estudo 

realizado por Kyriacou e Sutcliffe (1978c), em que a intensão de abandono da profissão foi expressa 

por cerca de 24% dos docentes e em que se encontrou uma correlação positiva e significativa com o 

indicador de stress profissional na docência (r=0.18). Pelo contrário, não se tem detectado uma 
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relação significativa consistente entre a percepção de stress pelos professores e medidas de 

empenhamento profissional "mais objectivas" como o absentismo (Kyriacou & Sutcliffe, 1978c; 

Manthei et al, 1996) ou o abandono efectivo da profissão (Kyriacou & Sutcliffe, 1987c).  

 

 

  No conjunto, gostaríamos de sublinhar a complexidade do conceito de stress 

profissional na docência, que sobressai como um fenómeno determinado por múltiplos factores 

sociais e organizacionais, que se manifesta através de uma diversidade de reacções e que se associa 

igualmente, mas nem sempre com consistência,  a uma série de variáveis biográficas e de 

personalidade. Esta complexidade revela-se igualmente na diversidade de conceptualizações / 

operacionalizações do conceito de stress na docência e das variáveis que se lhe associam, bem como 

nas dificuldades metodológicas de que  a maioria dos estudos empíricos se ressente. Neste sentido, a 

evolução registada por alguns autores no campo de estudo do stress dos professores (por exemplo 

Chan, 1995 e Pithers, 1995),  define-se justamente pela adopção progressiva de modelos 

multidimensionais que encaram o stress como um fenómeno complexo - "…a operação, de forma 

transacional ou interactiva, de muitas variáveis e processos que permitem que as características do 

professor individual moderem [a relação] entre os stressores profissionais e os seus resultados …" 

(Pithers, 1995, p. 388) – e pelo recurso a procedimentos de análise multivariada de dados que 

permitem clarificar o complexo padrão de relações subjacentes ao processo de stress. 

 

 

 

Estratégias / estilos de coping dos professores 

 

 Como vimos no capítulo dois, o interesse pelo estudo do coping deve-se em grande 

medida à tentativa de clarificar as complexas relações existentes entre o  stress e a saúde-doença, a 

qual tem revelado o importante papel desempenhado pelo coping como variável interveniente no 

processo - "… coping… pode desempenhar um papel chave ao determinar em que medida 

diferentes stressores afectam a saúde psicológica ou física do individuo …" (Weinman, et al, 1995, 

p. 4). No campo da docência, alguns autores têm vindo a estudar as formas de coping utilizadas 

pelos professores e a relação destas por um lado com o stress profissional  e  por outro com os seus 
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resultados em termos de saúde-doença física e psicológica,  procurando, desta forma, compreender 

as variações verificadas nas vivências de stress profissional dos professores (por exemplo, Pithers & 

Soden, 1998) bem como fundamentar a criação de programas mais eficazes de prevenção do stress / 

promoção da saúde dos docentes (por exemplo, Cockburn, 1996). 

 

  Embora o coping possa ser conceptualizado do ponto de vista dos recursos 

intrapessoais ou externos (Lazarus & Folkman, 1984) de que o indivíduo dispõe quando se 

confronta com uma situação geradora de stress, por exemplo as suas características de personalidade 

ou as redes de suporte social em que se enquadra (Stroebe & Stroebe, 1995),  ou do ponto de vista 

das estratégias / estilos de coping por ele utilizadas para lidar com  essa situação,  é esta segunda 

perspectiva que adoptamos neste ponto do trabalho. 

 

  A nossa reflexão situa-se naturalmente no quadro das perspectivas transacionais de 

que o modelo de stress e coping de Lazarus e Folkman (1984) é uma referência fundamental e que 

importa aqui recordar em alguns aspectos. 

 

   Para estes autores,  como vimos no capítulo dois, o coping define-se pelos "… 

esforços cognitivos e comportamentais desenvolvidos pela pessoa para gerir (reduzir, minimizar, 

dominar ou tolerar) as exigências internas e externas das transações pessoa-meio que são avaliadas 

como excedendo os recursos da pessoa…" (Folkman, Lazarus, Gruen & Delongis, 1986, p. 572). 

Dada a natureza transacional do modelo, o processo de coping é tido como interdependente do 

processo de avaliação cognitiva: a avaliação de um acontecimento como stressante depende de uma 

avaliação igualmente negativa dos recursos pessoais em termos de coping; por seu lado a forma 

como a pessoa lida com a situação decorre da avaliação das exigências que esta lhe coloca e por sua 

vez condiciona as reavaliações subsequentes. 

 

  Quanto ao papel desempenhado pelas estratégias de coping na relação entre o stress 

e a saúde-doença, vimos também no capítulo dois que as perspectivas transacionais lhe reservam 

habitualmente o estatuto de variáveis mediadoras, geradas durante os encontros stressantes e que 

transmitem os efeitos da exposição ao stress a nível da saúde-doença dos individuos (Bartlett, 

1998). 
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 Das várias categorizações de estratégias de coping existentes, a proposta por Lazarus 

e Folkman (1984) que diferencia o coping centrado na resolução do problema  do coping centrado 

na regulação das emoções é talvez a mais básica, sendo também uma das mais frequentemente 

adoptadas (Carver et al, 1989; Endler & Parker, 1990; Semmer, 1996), nomeadamente e como 

veremos, no modelo de Kyriacou e Sutcliffe (1978a), embora, como dissemos no capítulo dois, 

alguns autores considerem útil uma segunda dicotomização relativa ao coping activo ou de 

aproximação versus de evitamento da situação geradora de stress.  

 

    Por outro lado, embora a relação entre o coping e os seus resultados em termos de 

saúde-doença, física ou psicológica, seja complexa e variável, é habitual avaliar as estratégias de 

coping como "boas" ou "más", adaptativas ou desadaptativas, em função do sucesso ou insucesso  a 

nível da saúde-doença dos individuos (Carver & Scheier, 1994; Stroebe & Stroebe, 1995; Weinman 

et al, 1995). Deste ponto de vista, a utilização de  estratégias de coping centradas na resolução do 

problema associa-se tendêncialmente a um melhor estatuto em termos de saúde-doença física e 

psicológica, enquanto que um padrão de coping essencialmente centrado nas emoções se associa a 

resultados de sinal contrário (Semmer, 1996; Smith & Sulskey, 1996); o coping de aproximação, 

por seu lado, revela-se mais adequado em situações em que é possível controlar o problema do que 

o coping de evitamento, podendo este ser benéfico a curto prazo quando a situação é percebida 

como incontrolável (Semmer, 1996).  

 

  Do ponto de vista empírico, encontramos diversos estudos que procuram identificar 

as principais estratégias "espontaneamente" utilizadas pelos professores para lidar com o stress, e 

igualmente um outro conjunto de estudos que aborda o problema das estratégias de  coping na 

perspectiva da eficácia dos programas de gestão do stress, sejam eles focalizados no indivíduo-

professor ou na organização-escola. Remetemos a análise deste segundo ponto de vista para o 

capítulo final da tese em que nos propomos fazer uma reflexão crítica sobre os programas de 

prevenção do burnout, e passamos agora aos resultados, embora não muito abundantes, revelados 

pelas investigações centradas nas estratégias naturais de coping adoptadas pelos docentes. Duas 

notas prévias são no entanto relevantes: 
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  Em primeiro lugar, importa referir que, tal como acontece no caso do stress, também 

o estudo do  coping se baseia essencialmente em questionários de auto-relato e, desta forma, o que 

se avalia não são as estratégias de coping "objectivamente" utilizadas pelos docentes, mas sim a 

percepção que estes têm das estratégias de que dispõem e da frequência com que a elas recorrem. 

   

  Em segundo lugar, gostaríamos de salientar que apesar da necessária distinção entre 

variáveis moderadoras e mediadoras (Baron & Kenny, 1986), nas investigações empíricas 

analisadas no domínio da docência o estatuto das estratégias / estilos de coping fica muitas vezes 

por explicitar ou é indiferentemente designado por moderador e mediador, acabando geralmente por 

ser avaliado como moderador da relação entre o stress e a saúde-doença, embora os modelos 

transacionais prevalecentes o conceptualizem habitualmente como mediador dessa relação (por 

exemplo, Kyriacou & Sutcliffe, 1978a). 

 

 Um dos primeiros estudos empíricos realizados neste domínio foi levado a cabo por 

Kyriacou (1980). A análise factorial efectuada por este autor permitiu-lhe identificar três formas 

fundamentais de coping com o stress utilizadas pelos professores, a saber: (1) expressar sentimentos 

e procurar apoio; (2) desenvolver acções planeadas centradas na resolução do problema; e (3) 

envolver-se em actividades distractoras ou pensar noutros assuntos. Alguns exemplos de estratégias, 

de entre as vinte mais frequentemente referidas pelos docentes inquiridos, são: "tentar manter o 

problema em perspectiva", "tentar evitar confrontos" e "tentar relaxar após o trabalho". Este estudo, 

essencialmente descritivo, não nos fornece contudo indicação sobre a eficácia das formas de coping 

identificadas a nível das vivências de stress ou enquanto mediadoras ou moderadoras do impacto do 

stress na saúde-doença dos professres. 

 

 Dunham (1984, 1989), por seu lado verificou que os docentes usam "… um amplo 

leque de competências, técnicas, conhecimentos, relacionamentos, pensamentos e actividades …" 

(Dunham, 1984, p. 102) as quais classificou, como vimos anteriormente, como recursos pessoais, 

interpessoais, organizacionais e comunitários. Embora as estratégias identificadas sejam 

consistentes com o papel do docente, (por exemplo "reservar um período de tempo à noite e ao fim-

de-semana em que me recuso a fazer o que quer que seja relacionado com a escola"), a sua 



BURNOUT PROFISSIONAL EM PROFESSORES PORTUGUESES 

 340 

"eficácia" é apenas documentada por alguns testemunhos recolhidos por Dunham (1984; 1989) 

junto dos docentes. 

  

 Adoptando a conceptualização geral de tipos de coping proposta por Pearlin e 

Schooler, que distingue (a) a modificação das circunstâncias geradoras de stress, (b) a modificação 

do significado ameaçador dos stressores e (c) a gestão do distress emocional resultante da transação 

com os stressores, Schonfeld (1990a e 1990b) e Needle, Griffen e Svendsen  (1981, citados por 

Schonfeld, 1990b) estudaram a relação entre coping e distress em populações de professores. Na 

investigação realizada por Schonfeld (1990b) a procura de aconselhamento (advice seeking), tida 

como estratégia de gestão do distress, e a acção directa face aos stressores, perfilaram-se como as 

estratégias mais consistentemente relacionadas com níveis sintomáticos (psicossomáticos) mais 

baixos; ignorar selectivamente, por seu lado, configurou-se como uma estratégia capaz de moderar 

(buffer) a relação entre as vivências de stress profissional e de sintomas psicossomáticos pelos 

professores (Schonfeld, 1990b). No estudo de Needle e colaboradores (1981, citados por Schonfeld, 

1990b), só as estratégias de modificação do significado dos stressores,  designadamente de 

comparação positiva com outros professores e com o próprio em fases anteriores da carreira, se 

associaram significativamente à redução dos níveis de distress dos docentes. 

 

   Schonfeld (1990b) salienta que nem todas as estratégias de coping utilizadas pelos 

professores face a vivências de stress reduzem necessariamente o seu  distress: algumas podem 

simplesmente não afectar ou até mesmo exacerbar os níveis de distress dos docentes, 

designadamente em termos de sintomatologia física e psicológica. Por exemplo, num estudo 

realizado por Cooper e Kelly (1993) sobre stress profissional dos professores com cargos de 

direcção (head teachers), os autores constataram que todos os 2 638 docentes da amostra utilizavam 

estratégias de coping tidas como contraprodutivas, de evitamento (por exemplo, evitar a situação 

geradora de stress) e de tipo paleativo (por exemplo, usar alcool e tranquilizantes) e que estas 

últimas se configuravam como preditores significativos de doença mental. 

 

  Jesus e Pereira (1994), num dos raros estudos realizados em Portugal sobre as 

formas de coping utilizadas pelos professores, adoptaram e confirmaram empiricamente a 

conceptualização de Latack (1986) sobre coping, tendo verificado que os docentes inquiridos 
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utilizavam significativamente mais estratégias de controlo, proactivas, as quais são habitualmente 

consideradas adaptativas em contexto profissional (Latack, 1986), seguindo-se-lhes as de escape ou 

evitamento e por último as de gestão de sintomas. Referindo-se à impossibilidade de avaliar em 

absoluto a eficácia de qualquer estratégia de coping, dada a sua relação com factores situacionais e 

de personalidade, os autores alertam para a necessidade de estudos que permitam analisar as 

estratégias de coping em situações específicas de mal-estar docente. 

 

  Alguns estudos sobre as estratégias de coping dos professores optam por abordar o 

problema do ponto de vista da avaliação que o professor faz, globalmente, da sua capacidade para 

lidar com o stress.  Por exemplo, numa investigação realizada por Cockburn (1996), a autora 

constatou que cerca de 60% dos docentes da amostra consideravam ter uma capacidade média para 

lidar com o stress e que, entre as estratégias utilizadas, se destacavam como mais eficazes: 

assegurar-se de que compreende a matéria que vai ensinar; preparar cuidadosamente as aulas; 

perceber o humor da situação; desistir de sessões que não estejam a correr bem; discutir as suas 

preocupações com outros professores;  e estabelecer prioridades; a maioria dos professores 

inquiridos referiu níveis médios a baixos de stress percebido na docência.  

 

    Por seu lado, Blix, Cruise, Mitchell e Blix (1994) verificaram que os professores que 

auto-percepcionavam capacidades positivas para lidar com o stress profissional referiam 

significativamente menos sintomas de doença e outros sintomas de distress.   

 

 Finalmente é ainda de mencionar alguma variação, identificada em diversos estudos,  

nas estratégias e capacidades de coping dos docentes em função da variável sexo. Por exemplo, 

Cooper e Kelly (1993) sugerem que as professoras com cargos de direcção dispõem de melhores 

capacidades de coping com o stress profissional do que os seus colegas do sexo masculino, os quais 

apresentam uma saúde mental significativamente mais deteriorada; de entre as diferenças 

encontradas ao nível das estratégias de coping utilizadas, destaca-se o facto de as docentes usarem 

significativamente mais estratégias adaptativas, designadamente dirigidas à resolução dos 

problemas e de diversão (por exemplo, fazer exercício ou actividades lúdicas). Da mesma forma,  

Pithers e Soden (1998) verificaram que as professoras utilizavam significativamente mais 

estratégias de coping de procura de suporte social e de cuidados com o próprio (self-care) do que os 
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professores. No entanto, do ponto de vista da auto-avaliação global das capacidades de coping, Blix 

e colaboradores (1994) sugerem que as docentes terão um auto-conceito mais negativo do que os 

docentes, uma vez que avaliam as suas próprias capacidades para lidar com o stress de forma 

significativamente mais desfavorável do que os seus colegas.  

 

 

   No conjunto, os resultados das investigações neste domínio permitem-nos traçar um 

quadro que diríamos essencialmente descritivo e marcado pelas percepções subjectivas dos docentes 

relativamente às suas formas de coping, e no qual se inclui uma grande diversidade de estratégias, 

passíveis de classificar de acordo com as duas categorizações gerais mais utilizadas, mas em grande 

medida por avaliar do ponto de vista da sua eficácia adaptativa. Outra questão igualmente por 

esclarecer é o papel mediador e / ou moderador desempenhado pelas diversas estratégias de coping 

identificadas na relação entre o stress e a saúde-doença dos professores. Ao equacionarmos a 

necessidade de estudos empíricos capazes de clarificar estas duas questões, parece-nos fundamental 

a sugestão feita por diversos autores (Schonfeld, 1990b; Chan, 1995; Pithers, 1995;  Pithers & 

Fogarty, 1995) no sentido de se avaliar de forma independente a percepção de stress, o coping e as 

reacções ao stress dos professores, por forma a evitar sobreposições entre as medidas e, assim, 

elucidar o significado das relações encontradas. 

 

 

 

Modelo de stress e coping dos professores, de Kyriacou e 

Sutcliffe 

 

  Para Kyriacou e Sutcliffe (1978a  p. 2), o stress dos professores pode ser definido 

como: "… uma resposta de afecto negativo (como a zanga ou a depressão) geralmente 

acompanhada por alterações bioquímicas e fisiológicas potencialmente patogénicas (como o 

aumento dos batimentos cardíacos ou a libertação de hormonas adrenocorticotroficas no fluxo 

sanguíneo) resultante de aspectos do trabalho docente e mediada pela percepção das exigências 
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feitas ao professor como uma ameaça para a sua auto-estima ou bem-estar e pelos mecanismos de 

coping disponíveis para reduzir a ameaça percebida …". 

 

  Esta definição é consonante com a visão de Lazarus e Folkman (1984), de acordo 

com a qual a avaliação cognitiva de ameaça é o mais importante determinante do stress - não 

existem critérios objectivos capazes de definir uma situação como stressante, mas apenas a 

experiência subjectiva dos individuos; nas palavras de Kyriacou (1989, p. 28) "…stress is in the eye 

of the beholder…". É igualmente consonante com a importância atribuida por aqueles autores ao 

papel dos processos de coping na percepção de stress, posto que esta é tida como resultando de 

reavaliações sucessivas nas quais os recursos pessoais de coping são tidos como desajustados 

relativamente às exigências da situação. 

 

 O complexo modelo que Kyriacou e Sutcliffe (1978a) propõem é constituido por 

oito fases interrelacionadas e envolvendo mecanismos de feedback, todas elas demonstrando a 

importância da ameaça percebida nas vivências de stress. Perante stressores físicos ou psicológicos 

potenciais, é a forma como o professor os encara ou percebe que os transforma em stressores 

efectivos, isto é, percebidos como uma ameaça à sua auto-estima ou ao seu bem-estar. Se as 

medidas então tomadas para lidar com os stressores forem bem sucedidas, o docente não vivencia 

stress e fica mais bem apetrechado para lidar com outros potenciais stressores. Se, pelo contrário, o 

professor não tiver capacidades de coping  para lidar com os stressores ou estas não forem bem 

sucedidas, há então uma experiência de stress. Esta experiência de stress pode não só afectar a 

percepção futura de potenciais stressores, de acordo com mecanismos de feedback, como se pode 

agravar progressivamente ao longo das várias fases interrelacionadas definidas pelo modelo e ser 

igualmente influenciada pela sua relação com stressores exteriores à actividade profissional como 

por exemplo o estatuto de saúde-doença do professor.  Finalmente, Kyriacou e Sutcliffe (1978a, p. 

5) concluem que "…  a natureza potencialmente patogénica das alterações bioquímicas e 

fisiológicas que acompanham o stress do professor pode não só conduzir a sintomas 

psicossomaticos (e.g. úlceras) mas a sintomas ainda mais crónicos como as doenças coronárias e as 

doenças mentais…". 

 De acordo com Kyriacou e Sutcliffe (1978a), o professor fica particularmente 

vulnerável ao stress quando sente que tem de corresponder às elevadas exigências que lhes são 
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feitas (ou que faz a si próprio), não se considera capaz de as satisfazer e receia perder o controlo 

sobre a situação: perdas ao nível da auto-estima, da sua imagem e prestígio face a terceiros,  ou 

mesmo receio de ser "demitido" por incompetência. Algumas características individuais do docente 

são consideradas como particularmente vulnerabilizadoras, na medida em que condicionam os 

processos de avaliação cognitiva e coping: as suas  características biográficas (sexo, idade, 

experiência de ensino…) e de personalidade (traços ansiosos, de flexibilidade-rigidez…),  e 

necessidades de alto nível (de auto-actualização) e, muito em particular a sua capacidade de coping 

para lidar com as exigências que se lhe colocam. 

 

 O modelo considera ainda, e mais uma vez consonantemente com a perspectiva de 

Lazarus e Folkman (1984), duas formas fundamentais de coping: acção directa, dirigida para a 

resolução positiva do problema colocado pelo stressor (por exemplo, alterar a planificação das aulas 

para motivar os alunos); e técnicas paleativas, dirigidas para o alívio da experiência emocional de 

stress, seja através de modificações cognitivas que permitam uma percepção diferente das 

circunstâncias (uso do humor, por exemplo), seja através da alteração das condições fisico-

fisiológicas (por exemplo, relaxamento ou exercício físico) (Kyriacou & Sutcliffe, 1978a). 

 

 Na generalidade as investigações inspiradas neste modelo, baseiam-se em 

distribuições de frequência ou relações bivariadas entre variáveis como as fontes de stress 

percebidas pelos professores, o stress global percebido e os sintomas de stress dos docentes 

(Kyriacou & Sutcliffe, 1978b; Kyriacou & Pratt, 1985), as quais constituem uma visão muito mais 

simplista do stress na docência do que a proposta, e desta forma não representam adequadamente 

nem permitem avaliar empiricamente o modelo (Hart, Wearing & Conn, 1995).  A alternativa passa 

pelo recurso a procedimentos de análise multivariada os quais permitem clarificar o complexo 

padrão de interrelações conceptualizado.  

 

  Foi o que fizeram Brenner e Bartell (1984), os quais conduziram uma análise 

LISREL do modelo conceptual de Kyriacou e Sutcliffe (1978a), não tendo no entanto confirmado, 

na generalidade,  as relações estruturais propostas. De acordo com estes autores, torna-se então 

fundamental derivar modelos mais concisos, os quais permitam investigar de forma significativa as 
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relações entre, por exemplo, as fontes de stress na docência e a percepção de stress ou os 

mecanismos de coping.  

 

   Na linha destas sugestões, Boyle e colaboradores (1995), testaram estatisticamente a 

adequação de diversos modelos de fontes directas de stress na docência, modelos esses baseados nas 

fontes de stress mau comportamento dos alunos, pressões de tempo, más condições de trabalho  e 

mau clima da escola identificadas por Kyriacou e Sutcliffe (1978b) e num quinto factor de 

sobrecarga de trabalho,  tendo verificado que um simples modelo de regressão, em que  a 

sobrecarga de trabalho e o mau comportamento dos alunos se perfilam como os melhores preditores 

do stress percebido na docência, se ajustava de forma mais parcimoniosa aos dados empíricos.    

 

  Igualmente de acordo com as sugestões de Brenner e Bartell (1984), Brenner, 

Sorbom e Wallius (1985) adoptaram um design de estudo longitudional e procedimentos de análise 

multivariada LISREL, para testarem a adequação da estrutura central do modelo transacional de 

Kyriacou e Sutcliffe (1978a) (genericamente definida pelas relações entre os problemas relativos 

aos alunos, tidos como fonte de stress,  a percepção de stress,  e um conjunto de reacções ao stress 

em termos de saúde-doença física e mental), bem como o efeito de factores moderadores, 

designadamente de coping. Os resultados das análises efectuadas confirmaram a adequação do 

modelo central e vieram revelar que o coping mais eficaz parece ocorrer na primeira metade do ano 

escolar, consistindo essencialmente em estratégias de acção direccionadas para a resolução dos 

problemas geradores de stress; na segunda metade do ano lectivo, as diversas estratégias de coping 

encontradas não exercem efeito significativo nas vivências de distress dos professores.  

 

  Estes resultados levaram os autores a chamar a atenção para uma distinção entre dois 

níveis de coping definidos em termos temporais: "… a avaliação e reacção a curto prazo, imediata, a 

estimulos potencialmente perigosos, adequadamente designada por coping, e a adaptação a longo 

prazo, intermédia, a uma interação geradora de tensão com o meio …" (Brenner et al, 1985, p. 11). 

Esta parece-nos, de facto, uma importante distinção, disignadamente para uma melhor compreensão 

do stress profissional prolongado ou crónico e das suas repercussões no estatuto de saúde-doença do 

professor, como será o caso do desenvolvimento de um quadro de burnout: o coping  mais imediato 

define os níveis de stress vividos pelo docente na situação e igualmente uma determinada tendência 
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do ponto de vista do seu ajustamento às exigências do meio profissional – "… Se os problemas são 

dominados pode-se manter um relativo equilíbrio ao longo do ano lectivo, mas uma vez que o 

controlo se perca e não seja recuperado imediatamente só são possíveis pequenas melhorias em 

termos de ajustamento,  …  resultando em percursores de doença, e eventualmente conduzindo à 

doença …" (Brenner et al, 1985, p. 11). 

  

  

   Em suma, gostaríamos de sublinhar a complexidade do conceito de stress 

profissional na docência, que sobressai como um fenómeno determinado por múltiplos factores 

sociais e organizacionais, que se manifesta através de uma diversidade de reacções e que se associa 

igualmente, mas nem sempre com consistência,  a uma série de variáveis biográficas e de 

personalidade entre as quais destacaríamos pela sua relevância as estratégias / estilos de coping. A 

diversidade de conceptualizações e operacionalizações do conceito de stress na docência e das 

variáveis que se lhe associam, bem como os problemas metodológicos identificados devem, como 

vimos anteriormente, orientar uma atitude de cautela face à articulação de um quadro conceptual 

geral. No entanto, o modelo transacional de stress e coping de Lazarus e Folkman (1984)  afigura-se 

como um ponto de partida válido, a partir do qual e de acordo com diversos trabalhos (Kyriacou & 

Sutcliffe, 1978a; Brenner & Bartell, 1984; Brenner et al, 1985; e Boyle & colaboradores, 1995),  é 

possível construir e testar modelos mais concisos designadamente sobre as relações entre o stress 

profissional dos professores e outras variáveis relevantes como as fontes de stress, as estratégias de 

coping e os resultados a nível da saúde-doença como será o caso do burnout.  

 

 

 

Burnout profissional dos professores 

 

  Em condições de stress profissional em que as tentativas de coping desenvolvidas 

pelos docentes se revelam repetidamente infrutíferas, o burnout profissional dos professores 

configura-se como uma reacção extrema ao stress profissional cumulativo e prolongado, que 

afecta o bem-estar físico e psicológico do docente, influencia negativamente o seu relacionamento 

com os alunos e a qualidade do seu ensino, e  se associa  a fenómenos como o absentismo ou a 
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intensão de abandono da profissão (Capel, 1987; Huberman & Vandenberghe, 1999; Kyriacou, 

1987; Pierce & Molloy, 1990; Schwab, Jackson & Schuler, 1986; Schwab, 1995). 

 

  O estudo do burnout na docência constitui, como afirmámos anteriormente, um caso 

particular do estudo do fenómeno do burnout profissional, sendo marcado na sua evolução histórica 

pelos três grandes períodos a que nos referimos no capítulo dois:  

 

  numa   fase  inicial,  essencialmente  clínica,  o   burnout   dos   professores  foi  

conceptualizado de forma geral e abrangente, incluindo "...  praticamente qualquer 

reacção negativa dos docentes às tensões relacionadas com o seu trabalho, tais como 

ficar frustrado, mentalmente exausto, excessivamente preocupado, sentir-se 

deprimido e ansioso, e agir defensivamente para com os outros …" (Friedman, 1993, 

p. 1036);   

 

 posteriormente, com a  adaptação  do    MBI    para   avaliação   do   burnout   na  

população docente (Maslach & Jackson, 1986), entrou-se numa fase 

eminentemente empírica, em que a estrutura tridimensional do síndroma de 

burnout foi validada para os professores dos ensinos básico e secundário (por 

exemplo, Byrne, 1993; Gold, 1984; Gold, Bachelor & Michael, 1989;  Gold, Roth, 

Wright, Michael & Chen, 1992; Jackson, Schwab & Schuler, 1986; Schwab & 

Iwanicki, 1982a e 1982b) e universitário (Meier, 1984);  

 

 finalmente,     na      década     de     noventa     verificou-se      um     esforço    de  

conceptualização teórica do burnout na docência em que reencontramos os grandes 

tipos de abordagem que caracterizam o estudo do fenómeno do burnout em geral 

(ver capítulo dois) -  modelos eminentemente individuais (por exemplo 

Kelchtermans, 1999), interpessoais (nomeadamente Maslach, 1999), organizacionais 

(por exemplo Miller, 1999) e societais (designadamente Woods, 1999) – estando 

ainda por avaliar o apoio empírico que estes modelos colhem. 
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 Apesar de outros pontos de vista sobre o burnout na docência serem pontualmente 

adoptados (por exemplo a perspectiva de Cherniss, 1980a e 1980b, adoptada por autores como Burk 

& Greenglass, 1989 e Wolpin, Burke & Greenglass, 1991), a utilização quase universal do MBI 

para estudo do burnout profissional dos professores (Burke & Greenglass, 1995) tem condicionado 

claramente a conceptualização deste fenómeno na profissão docente, no sentido de um consenso em 

torno da definição de burnout proposta por Maslach e colaboradores (Maslach & Jackson, 

1986; Maslach, 1993; Maslach et al, 1996).   Assim, Pierce e Molloy (1990), por exemplo, 

definem o burnout profissional dos professores como um síndroma resultante do stress prolongado a 

que os docentes estão sujeitos e que engloba o desenvolvimento de sensações de exaustão 

emocional e de fadiga, uma tendência para assumir atitudes negativas e cínicas face aos alunos e 

uma propensão para se avaliarem negativamente e se sentirem pouco realizados profissionalmente. 

Um outro exemplo, é a definição proposta por Capel (1987; 1991) segundo a qual o burnout dos 

professores é um síndroma resultante do stress profissional prolongado que se caracteriza por 

sintomas de exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal.   Da mesma forma,  

Santinello (1990, citado por Pedrabissi, Rolland & Santinello, 1992), define o burnout dos 

professores como um estado psicofísico, caracterízado por sentimentos de exaustão emocional e 

apatia,  distanciamento e frieza nas relações interpessoais e ainda de desânimo aprendido 

(helplessness).  E muitos outros autores, no âmbito do estudo do burnout dos professores, adoptam o 

mesmo tipo de definição (ver por exemplo Vanderberghe & Huberaman, 1999). 

 

 Concretizando, podemos traçar os principais contornos das três dimensões do 

burnout profissional dos professores (Maslach, 1999; Maslach et al, 1996; Schwab, 1995):  

 

  o   desenvolvimento   de    sentimentos    persistentes   de   exaustão  emocional  

é um dos primeiros sintomas de burnout profissional referidos pelos docentes - 

cansados, desgastados, esgotados e facilmente irritáveis, os professores em burnout 

sentem que não são capazes de se dar tão plenamente aos alunos como 

anteriormente; 

  

 a    despersonalização    da   relação   com   os   alunos   é   uma    estratégia   de  
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coping que os professores emocionalmente exaustos  frequentemente utilizam para 

lidar com o mal-estar sentido  e que se traduz na adopção de atitudes distanciadas, 

frias e mesmo cínicas face aos alunos - incapazes de permanecer no registo afectivo 

de ajuda, próprio da relação docente, os professores exaustos distanciam-se física e 

emocionalmente "… tratando os alunos como objectos impessoais, chamando-lhes 

nomes depreciativos, ou usando rótulos para os descrever …" (Schwab, 1995); a 

despersonalização dos alunos revela-se no entanto como uma estratégia de coping 

disfuncional que não resolve os problemas de fundo e conduz a novas perdas, 

contribuindo de forma perversa para a cronicidade do síndroma; 

 

 a   perda   de   realização   pessoal   no   trabalho  docente decorre da percepção  

pelo  professor de que já não é capaz de cumprir com as suas responsabilidades 

escolares e muito em particular com a sua missão de ajudar os alunos a aprender e a 

crescer - "… quando os professores sentem que já não fazem a diferença nas vidas 

dos seus alunos descobrem que a sua profissão lhes oferece poucas recompensas 

alternativas como  dinheiro ou reconhecimento …" (Schwab, 1995). 

 

    As provas empíricas recolhidas em estudos realizados com professores (Byrne, 

1999; Friedman, 1993; Rudow, 1999) dão ainda apoio ao modelo de desenvolvimento do 

burnout proposto por Leiter (1993) segundo o qual, lembramos, a exautão emocional conduz à 

despersonalização e em paralelo se verifica uma perda de realização pessoal no trabalho. 

 

    De uma maneira geral, as tentativas de explicação do burnout profissional na 

docência que adoptam a definição de burnout proposta por Maslach (1993, 1999) não se organizam 

no entanto exclusivamente em torno dos factores de stress de natureza interpessoal privilegiados 

pela autora, apelando igualmente para outras variáveis sociais e organizacionais (por exemplo 

Friedman, 1991; Jackson et al, 1986; Rudow, 1999), pessoais e de personalidade (por exemplo 

Chan & Hui, 1995; Friedman & Farber, 1992; Malanowski & Wood, 1984; McIntyre, 1984; 

Rudow, 1999), e / ou  demográficas  (por exemplo, Byrne, 1991 e 1993; Friedman, 1991; 

Malanowski & Wood, 1984; Schwab & Iwanicki, 1982a; Van Horn, Schaufeli & Enzmann, 1999) 
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que, pela sua intervenção, permitam compreender como se constroi o stress profissional prolongado 

conducente ao burnout.   

  

  É o caso, por exemplo de Pierce e Molloy (1990) que consideram a contribuição de 

três tipos de factores no desenvolvimento do burnout profissional dos professores: factores 

individuais, relativos às características de personalidade e de background do docente; factores 

interpessoais, referentes ao ambiente social em que o docente está inserido, designadamente as redes 

de relacionamento do docente com os alunos, pais, colegas e outros membros da comunidade; e 

factores organizacionais, concernentes ao contexto institucional e em que se salientam aspectos 

como a definição do papel do docente, das regras e regulamentos escolares, ou da dimensão das 

turmas, bem como as condições e recursos de trabalho existentes. 

 

 De igual forma, Schwab (1995) propõe um modelo conceptual do burnout 

profissional dos professores em que interagem factores de natureza social, designadamente o 

desajuste entre as exigências sociais impostas ao professor e os recursos que lhe são 

disponibilizados, ou as mudanças sociais que condicionam a desmotivação e indiciplina dos alunos; 

de natureza organizacional, nomeadamente o conflito e a ambiguidade do papel do docente, ou a 

falta de autonomia e de participação na tomada de decisões, ou ainda a ausência de uma rede de 

suporte social eficaz; factores pessoais / de personalidade como sejam o locus de controlo externo 

ou uma baixa auto-estima; e ainda alguns factores demográficos, como por exemplo, ser do sexo 

masculino, ser solteiro, ou dar aulas em grandes escolas urbanas. 

 

  Como vemos, explicar como se chega a um quadro de burnout profissional dos 

professores é, muito frequentemente, explicar como se controi o stress profissional prolongado na 

docência. Efectivamente, nestes modelos explicativos do burnout, como em muitos outros (por 

exemplo, Capel, 1987; Russel, Altmaier & VanVelzen, 1987; Schwab et al, 1986), os autores 

propõe uma articulação geral dos diferentes tipos de factores identificados na literatura como fontes 

de stress profissional na docência (e a que nos referimos anteriromente) com diversas variáveis 

individuais, e cujas relações com o burnout se revelam estatísticamente significativas em diversos 

estudos. No entanto, e como sublinha Schwab (1995), está por saber qual a natureza da relação 

dinâmica entre factores externos e diferenças individuais que determina o burnout profissional.  
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  Algumas tentativas de conceptualização do burnout na docência eladoradas mais 

recentemente (Ver Vandenberghe & Huberman, 1999) ultrapassam, contudo, este nível de 

explicação decorrente dos dados empíricos e constituem verdadeiros modelos teóricos sobre este 

fenómeno. É o caso, por exemplo, do complexo modelo do processo sociocognitivo de burnout dos 

professores proposto por Schwarzer e Greenglass (1999), o qual considera o burnout como o 

produto final de um processo mais amplo em que privilegiam as variáveis transacionais de stress e 

coping e o papel moderador dos recursos e vulnerabilidades pessoais do docente. “… O burnout 

desenvolve-se após um período prolongado de stress profissional e, assim, pode ser compreendido 

como uma manifestação das consequências do stress. Na perspectiva transacional… estas 

consequências dependem de diversos factores. Primeiro, dos antecedentes objectivos do stress… 

Segundo, das avaliações cognitivas…  Terceiro, do coping subsequentemente desenvolvido para 

lidar com o stress, o qual se revela desadaptativo a longo prazo…” (Schwarzer e Greenglass, 1999, 

p. 240). Considerando que nem todos os professores sofrem de burnout, estes autores aprofundam a 

sua reflexão num quadro transacional centrando-se nos recursos e vulnerabilidades pessoais do 

docente, mais especificamente no seu sentido de auto-eficácia (recurso interno) e na sua rede de 

apoio social (recurso externo), os quais moderam o processo de burnout pela influência que 

exercem nas respostas dadas ao stress. Estas respostas são ainda concebidas por Schwarzer e 

Greenglass (1999) adoptando a perspectiva motivacional das teorias da acção, de tal forma que o 

burnout é visto como resultado “… de uma sequência de objectivos inapropriados, mau 

planeamento, acções falhadas, e atribuições causais desfavoráveis… instigada essencialmente por 

um sentido de ineficácia pessoal associado ao trabalho e pela falta de apoio social…” (Schwarzer e 

Greenglass, 1999, p. 241). 

 

  Um último ponto de vista que gostaríamos de citar, e salientar como a única 

referência por nós encontrada à importância das representações sociais numa compreensão do 

fenómeno do burnout profissional dos professores, é assumido por Pedrabissi e colaboradores 

(1992, p. 531) ao consideram que "… para além dos factores habitualmente estudados (idade, sexo, 

nível de ensino, etc.) relacionados com o stress profissional dos professores, o burnout pode ser 

influenciado pela organização estrutural do sistema educativo  e pelas diferentes representações 

sociais que os professores têm em diferentes países…". 
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  Paralelamente às tentativas de explicação das causas do burnout na docência, na 

generalidade, os modelos propostos apontam igualmente para as suas consequências  mais 

relevantes, isto é, para as que revelam uma relação estatisticamente significativa com o burnout, e 

fazem-no numa dupla perspectiva: como problema individual que  afecta o equilíbrio físico e 

psicológico do docente - por exemplo aumentando os seus sintomas psicossomáticos, ou a 

probabilidade de desenvolver hábitos de consumo excessivo -  ou, de uma maneira mais geral, 

diminui a sua qualidade de vida (Huberman & Vandenberghe, 1999; Rudow, 1999; Schwab, 1995),  

mas igualmente como problema profissional e social que compromete a relação que o professor 

estabelece com os alunos e a qualidade do seu ensino  - por exemplo diminuindo o volume de 

informação e o número de elogios dados aos alunos, a simpatia para com eles e a aceitação das suas 

ideias ou a tolerância para com os disturbios na sala de aula, afectando a preparação das lições, ou 

aumentando o número de faltas dadas e a intensão de abandono da  profissão (Byrne, 1993; Capel, 

1987; Cherniss, 1980a; Freidman, 1991; Huberman & Vandenberghe, 1999; Pierce & Molloy, 

1990; Rudow, 1999; Schwab et al, 1986; Schwab, 1995). 

 

  Finalmente gostarímos de sublinhar, tal como fizemos no capítulo dois a  propósito 

do burnout profissional em geral, a desarticulação teórico-empírica que marca o campo de estudo do 

burnout na docência, uma vez que os modelos conceptuais existentes ou são eminentemente 

teóricos, não dispondo de validação empírica (como é o caso, por exemplo, do modelo de 

Schwarzer e Greenglass, 1999, por nós descrito),  ou pelo contrário são algo a-teóricos resultando 

das constatações empíricas sobre as relações mais consistentes e significativas entre o burnout e os 

seus possíveis antecedentes e / ou consequências (por exemplo o modelo de  Pierce e Molloy, 

1990). É justamente sobre esta dimensão empírica que nos debruçamos seguidamente. 
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Provas empíricas sobre o burnout profissional dos 

professores 

 

 

 

    Ao longo das últimas duas décadas e meia o fenómeno do burnout profissional em 

geral e no caso da profissão docente em particular, foi alvo de uma abundante investigação 

empírica. Os estudos realizados não são contudo isentos de problemas metodológicos e os dados 

existentes nem sempre se revelam clarificadores. 

 

 

 

Níveis de incidência 

 

  A determinação dos níveis de incidência do burnout  é uma questão difícil de 

responder em absoluto, mesmo que nos cinjamos aos estudos realizados com base no MBI 

(Maslach et al, 1996), dada a inexistência de critérios clínicos ou de normas estatísticas, 

representativas para os vários grupos profissionais dos vários países, que permitam classificar os 

respondentes como casos de burnout ou não (Schaufeli & Enzmann, 1998; Van Horn et al, 1999). 

Tratando-se o MBI de uma medida tridimensional do burnout que perde o seu valor e riqueza se 

calcularmos um indicador compósito único (Maslach et al, 1996; Schaufeli & Enzmann, 1998), 

torna-se ainda mais complicado determinar qual a incidência deste síndroma. Acresce ainda que o 

burnout se caracteriza, na sua expressão mais grave, por acentuados níveis de disfuncionamento, 

muitas vezes acompanhados por absentismo, baixa médica ou mesmo abandono da profissão; desta 

forma vários autores (Capel, 1987, 1991; Gil-Monte & Peiró, 2000) salientam a necessidade de 

interpretar com cautela os dados estatísticos obtidos nas investigações, os quais provavelmente 

subvalorizam o problema relativamente à sua expressão clínica. 

 

    É, no entanto, possível fazer uma estimativa da incidência relativa do burnout,  

mediante a comparação dos níveis de exaustão emocional, despersonalização e perda de realização 



BURNOUT PROFISSIONAL EM PROFESSORES PORTUGUESES 

 354 

profissional registados em diferentes grupos profissionais, em diferentes  países (Schaufeli & 

Enzmann, 1998). 

 

  Neste sentido, e como referimos anteriormente, a comparação dos dados normativos 

fornecidos no manual do MBI (Maslach et al, 1996) para seis grupos profissionais revela que nos 

EUA a docência apresenta os níveis de exaustão emocional mais altos e que os seus níveis de 

despersonalização são igualmente dos mais acentuados logo a seguir aos evidenciados no serviço 

social, enquanto que a perda de realização pessoal no trabalho não é tão marcada como noutros 

grupos profissionais. Por seu lado,  Schaufeli e Enzmann (1998) analisaram vinte e sete estudos 

realizados na Holanda e encontraram um perfil de burnout na docência semelhante, 

designadamente quanto aos acentuados níveis de exaustão emocional. No estudo realizado em 

Espanha por Gil-Monte e Peiró (2000), os valores encontrados revelam contudo um panorama mais 

optimista, uma vez que os níveis de despersonalização evidenciados pelos professores são os mais 

baixos e os seus níveis de  exaustão emocional são inferiores aos encontrados em alguns outros 

grupos profissionais, como a  enfermagem e a hotelaria. Note-se igualmente que os valores de 

exaustão emocional e de despersonalização são geralmente mais elevados nos estudos realizados na 

América do norte do que nos estudos europeus (ver por exemplo VanHorn, Schaufeli, Greenglass 

& Burke, 1997), o que se pode atribuir a diferenças culturais ou nas realidades do mundo do 

trabalho designadamente do ponto de vista das vivências de stress (Schaufeli & Enzmann, 1998).  

 

  Se tomarmos os resultados destas análises no seu conjunto fica-nos a ideia 

preocupante de que em alguns países a docência é das profissões em que se encontram os níveis 

mais elevados de exaustão emocional, sendo os seus níveis de despersonalização igualmente dos 

mais expressivos. Fica-nos também a reflexão sobre a necessidade de se realizarem estudos que 

permitam obter normas específicas, no caso em questão, para o grupo profissional dos professores 

dos vários países.  

 

 

 

 



CAPÍTULO  4 – INCIDÊNCIA E PREDITORES DO BURNOUT PROFISSIONAL DOS PROFESSORES 

 355 

Possíveis causas e manifestações 

 

  A maioria dos dados empíricos existentes no domínio do burnout resulta de  estudos 

correlacionais que não permitem estabelecer claras relações de causalidade entre o burnout e 

variáveis antecedentes e consequentes, e os estudos longitudionais existentes, por seu lado, têm 

revelado resultados relativamente inconsistentes. Um outro problema metodológico, conhecido por 

triviality trap, resulta da sobreposição conceptual entre alguns dos itens dos questionários que 

medem o burnout e as outras variáveis, e dificulta igualmente a interpretação das relações 

encontradas (Schaufeli & Enzmann, 1998). 

 

  Cingindo-nos aos estudos que utilizam o MBI (Maslach et al, 1996) como medida de 

avaliação do burnout e distinguindo aqueles que se debruçam sobre outros profissionais de ajuda 

daqueles que incidem especificamente sobre os professores, na análise que se segue referimo-nos a 

possíveis causas e manifestações do burnout (optamos pelo termo "manifestações", de acordo com 

a sugestão de autores como Schaufeli & Buunk, 1996,  por forma a abranger os sintomas e 

consequências do burnout, muitas vezes difíceis de discriminar)  e indicamos, quando os resultados 

dos estudos longitudionais realizados o permitirem, em que medida se confirmam as hipóteses de 

causalidade sugeridas por essas correlações.  

 

  Uma nota ainda para salientar que as investigações neste domínio por vezes se 

referem ao burnout em geral, enquanto que noutros casos consideram as dimensões específicas 

deste síndroma, o que dificulta os esforços de comparação e síntese. Acresce que em alguns 

trabalhos os autores exploram o efeito da interacção de um conjunto de variáveis (por exemplo sexo 

x idade x nível de ensino) sobre o burnout, ou mesmo uma estrutura ou rede de relações em que 

diferentes variáveis desempenham diferentes funções (directas,  moderadoras) face ao burnout. A 

nossa opção, na síntese que se segue, é a de referir as tendências de relação entre variáveis isoladas 

e, sempre que possível, as dimensões específicas do burnout. 
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   Possíveis Causas 

 

  1. A relação entre as características organizacionais e de trabalho e o burnout é 

não só a mais enfatizada em termos teóricos como também a que tem sido empiricamente mais 

investigada nos diversos grupos profissionais. Na docência e adoptando este ponto de vista, 

Friedman (1991), por exemplo, fez um interessante estudo sobre os factores da organização-escola 

que se associam ao burnout profissional dos professores,  e no qual definiu as características padrão 

das escolas de elevado burnout e de baixo burnout.  

 

  De acordo com as revisões de literatura realizadas por Lee e Ashforth (1996) e por 

Schaufeli e Enzamnn (1998) no domínio do burnout em geral e por Byrne (1999) e Smylie (1999)  

no domínio do burnout profissional dos professores destacam-se, entre os principais resultados, as 

fortes correlações encontradas entre as variáveis organizacionais e de trabalho e a dimensão de 

exaustão emocional do burnout, bem como as correlações mais modestas ou mesmo inexistentes 

que estabelecem com a perda de realização pessoal. Mais especificamente: 

 

 As correlações mais fortes foram encontradas entre as exigências do trabalho e o 

burnout, e em especial a sua dimensão de exaustão emocional. De entre as varíaveis analisadas, 

nomeadamente na revisão de estudos realizada por Lee e Ashforth  (1996), a sobrecarga de trabalho  

e as pressões de tempo explicam as percentagens de variância comum mais elevadas  

(respectivamente, 42% do burnout profissional e 25% da exaustão emocional). Também no caso 

específico dos estudos com docentes se destacam as relações significativas encontradas entre as 

exigências de trabalho, designadamente os problemas com os alunos / clima da sala de aula   (por 

exemplo, Friedman, 1995; Pierce & Molloy, 1990), a sobrecarga de trabalho (por exemplo, Borg 

& Riding, 1991;  Cooper & Kelly, 1993; Kyriacou, 1987; Malanowski & Wood, 1984; Smith & 

Bourke, 1992) e as pressões de tempo  (Capel, 1987; Friedman, 1991), e o burnout profissional e 

em particular a sua dimensão de exaustão emocional (ver também as revisões de Byrne, 1999 e de 

Smylie, 1999). 

 

   O conflito e a ambiguidade de papel apresentam igualmente correlações 

significativas e de sinal positivo com o burnout profissional, interpretáveis designadamente pelas 
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exigências acrescidas que representam a nível profissional. O conflito de papel  explica valores da 

variância da ordem dos 24%, 13% e 2%, respectivamente, nas 3 dimensões do burnout e a 

ambiguidade de papel  valores de 14%, 8% e 10% (Pfennig & Hüsch, 1994, citados por Schaufeli & 

Enzmann, 1998). Nos estudos com docentes (ver as revisões de Byrne, 1999 e de Smylie, 1999), o 

conflito de papel surge significativamente associado ao burnout, nomeadamente às componentes de 

exaustão emocional e despersonalização (Burke & Greenglass, 1995; Burke et al, 1995; Capel, 1987 

e 1992; Jackson et al, 1986;  Pierce & Molloy, 1990; Schwab & Iwanicki, 1982b), enquanto que a 

ambiguidade de papel aparece mais consistentemente associado à perda de realização pessoal 

(Capel, 1987; Pierce & Molloy, 1990; Schwab & Iwanicki, 1982b). 

 

  A falta de apoio social (por exemplo, Russell et al,  1987)   correlaciona-se pela 

positiva com o burnout: no estudo de Lee & Ashforth (1996) o apoio social dos superiores explica 

entre 14% e 2% da variância, respectivamente da exaustão emocional e da realização pessoal, 

enquanto que o apoio social dos colegas de trabalho explica apenas percentagens de variância da 

ordem dos 5% a 2%. No caso particular dos estudos com professores, os resultados afiguram-se 

algo inconclusivos, mas sugerem que o apoio social dos colegas  se correlaciona de forma mais 

significativa com o burnout (Byrne, 1995; Pierce & Molloy, 1990; Schwab, 1995). A relação entre o 

apoio social no trabalho e o burnout pode ser entendida de acordo com uma dupla via de 

causalidade, directa no caso de o apoio social melhorar os sentimentos de burnout ou indirecta ao 

afectar os níveis de stress profissional a que a pessoa está exposta, ou ser ainda perspectivada como 

resultante da moderação exercida pelo suporte social no impacto que o stress profissional tem sobre 

o individuo (Gil-Monte & Peiró, 1997). Desta forma, a inconsistencia de resultados encontrados nos 

estudos sobre a relação do apoio social com o burnout na docência, pode dever-se à diversidade de 

opções existentes tanto a nível conceptual como estatístico (Byrne, 1999). 

   

     A falta de feedback apresenta correlações positivas com as três dimensões do 

burnout, com as quais partilha respectivamente 18%, 12% e 9% da variância explicada (Pfennig & 

Hüsh, 1994, citados por Schaufeli & Enzmann, 1998), enquanto que a autonomia  e a participação 

na tomada de decisões (por exemplo Schwab, et al 1986) se correlacionam negativamente com o 

burnout (percentagens de variância explicada da ordem dos 10%, 3% e 9%, no caso da participação 

na tomada de decisões e de apenas 1% ou 2 no da autonomia, de acordo com a revisão de Lee & 
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Ashforth, 1996), o que se poderá dever, por exemplo, às possibilidades e características do suporte 

social recebido em tarefas realizadas com maior autonomia e poder de decisão (Gil-Monte & Peiró, 

1997). Nos estudos com docentes, salienta-se sobretudo o papel da falta de participação na 

tomada de decisões enquanto factor associado ao burnout e em particular à perda de realização 

pessoal  (Byrne, 1999; Schwab et al, 1986). 

 

  De acordo com Schwab (1995, p. 55), apesar do relevo que lhes tem sido dado, no 

conjunto as variáveis organizacionais e de trabalho explicam apenas entre 20% e 40% da variância 

comum ao burnout profissional,  o que remete uma explicação mais cabal deste síndroma para a 

intervenção de outro tipo de variáveis: "… podemos colocar a hipótese de que as diferenças 

individuais expliquem uma grande parte da variância com que o stress é gerido pelos professores  

ou de que outros factores do meio não tenham sido identificados…". 

 

              2. As características sociodemográficas como a idade, o sexo, o estatuto familiar, e 

a experiência profissional são variáveis cuja correlação com o burnout profissional tem, assim, sido 

também frequentemente estudada e que, no conjunto, explicam percentagens de variância do 

burnout da ordem dos 5% a 15% (Gil-Monte & Peiró, 1997). No caso particular da população 

docente, a estas juntam-se as variáveis estruturais "nível de ensino" e "tipo de alunos" a que o 

professor dá aulas. Embora estes factores, naturalmente, não sejam causas directas do burnout,  

constituem co-factores dignos de análise, uma vez que se associam a outras variáveis que por sua 

vez poderão agir como determinantes do burnout (Schaufeli & Enzmann, 1998).  

 

 A idade associa-se ao burnout, de tal forma que este é mais frequente, e em 

particular a sua dimensão de exaustão emocional, entre os profissionais mais jovens (Maslach et al, 

1996), e designadamente entre os docentes mais novos (por exemplo, Anderson & Iwanicki, 1984; 

Byrne, 1991; Russell et al, 1987; Schwab & Iwanicki, 1982b; Schwab et al, 1986), provavelmente 

em função de factores dependentes da idade como a socialização profissional que determinam o 

desenvolvimento de expectativas e estratégias de coping mais ajustadas (Gil-Monte & Peiró, 1997). 

 

  No que refere ao sexo, os  homens / professores apresentam de forma consistente 

níveis significativamente mais elevados de despersonalização do que as suas colegas (por exemplo, 
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Anderson & Iwanicki, 1984; Byrne, 1991; Chan & Hui, 1995; Pierce & Molloy, 1990; Russell, et 

al, 1987;  Schwab & Iwanicki, 1982b; Schwab et al, 1986; VanHorn, Schaufeli, Greenglass & 

Burke, 1997), o que poderá explicar-se, por exemplo, em função dos processos de socialização 

associados aos papeis sexuais (Gil-Monte & Peiró, 1997; VanHorn et al, 1997). No que concerne a 

relação entre a variável sexo e as restantes dimensões do burnout, os estudos realizados com 

professores revelam resultados muito inconsistentes (ver Byrne, 1999, para uma revisão de 

literatura).  

 

  Quanto ao estatuto familiar e de uma maneira geral os profissionais solteiros 

(Maslach et al, 1996) parecem experimentar níveis mais elevados de burnout do que os casados ou 

mesmo os divorciados, o que se poderá dever à intervenção de variáveis psicossociais relacionadas 

com o estatuto marital como o suporte socio-emocional (Leiter, 1990). Dos estudos com 

professores, embora os resultados não sejam tão consistentes (Byrne, 1999), citaríamos por exemplo 

o trabalho de Pierce e Molloy (1990) em que os docentes casados e com filhos experienciam níveis 

de despersonalização mais baixos do que os seus colegas sem filhos, ou o estudo de Russell e 

colaboradores (1987) em que os professores casados manifestam níveis mais elevados de realização 

pessoal.  

 

   A experiência profissional correlaciona-se negativamente com as três dimensões 

do burnout (Maslach et al, 1996), de tal forma que este parece ocorrer mais frequentemente em 

profissionais em início de carreira, provavelmente em função de factores de socialização 

profissional ou de "choque da realidade" (Cherniss, 1980a, 1995). No caso particular dos 

professores, por exemplo Capel (1987) verificou que os professores com menos anos de experiência 

profissional exibiam níveis de exaustão emocional e de despersonalização significativamente mais 

elevados. Outros autores, como Pierce e Molloy (1990), encontraram o mesmo tipo de correlação 

negativa entre o burnout e os anos de experiência docente. No entanto, e de acordo com a revisão de 

literatura realizada por Byrne (1999) os resultados são dispersos e por vezes não-consonantes com a 

tendência geral verificada noutras áreas profissionais. 

 

   Quanto aos níveis de ensino  a que o professor dá aulas, as provas empíricas 

existentes sugerem que o burnout em geral e as suas componentes de despersonalização e de perda 
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de realização pessoal em particular, são mais elevadas entre docentes do ensino secundário do que 

entre aqueles que leccionam no ensino básico (Anderson & Iwanicki, 1984; Burke & Greenglass, 

1995; Gold, Roth, Wright & Michael, 1991; Russell et al, 1987; Schwab & Iwanicki, 1982b; 

Schwab et al, 1986, Van Horn et al, 1999). 

 

   Finalmente e no que concerne a relação entre o tipo de alunos a que o professor dá 

aulas e o burnout profissional, embora os resultados das diversas investigações realizadas sejam 

algo inconsistentes (Byrne, 1999), salientaríamos a título de exemplo o estudo levado a cabo por 

Byrne (1991), segundo o qual os professores do secundário que leccionam em turmas "regulares" 

apresentam níveis de exaustão emocional significativamente superiores aos que leccionam em 

turmas "vocacionais". 

   

  3. As características de personalidade têm sido igualmente estudadas 

empiricamente na sua relação com o burnout profissional,  nomeadamente na classe docente. As 

correlações efectivamente encontradas entre os dois tipos de variáveis podem ser sintetizadas da 

seguinte forma:  

 

  Dos  cinco factores de personalidade conhecidos por Big-Five, (McCrae & John, 

1992, citados por Schaufeli & Enzamnn, 1998), destacamos o neuroticismo e nomeadamente a sua 

componente de ansiedade, pelas correlações consistentes que apresenta com as três dimensões do 

burnout; salientamos igualmente o facto de a realização pessoal se correlacionar também com a 

extroversão, a abertura à experiência e a conscienciosidade (25% da variância é explicada no total 

pelos quatro factores de personalidade) o que leva alguns autores a considerarem-na mais como uma 

dimensão da personalidade do que como uma resposta ao stress (Schaufeli & VanDierendonck, 

1993; Shirom, 1989). De acrescentar ainda que a exaustão emocional se correlaciona também 

positivamente com a abertura à experiência, (33% da variância é explicada pelas duas características 

de personalidade) e que a despersonalização se correlaciona ainda, mas pela negativa, com a 

amabilidade (20% da variância explicada no conjunto pelos dois factores  de personalidade) 

(Schaufeli & Enzamn, 1998). Desconhecemos estudos que avaliem estas relações em particular no 

caso dos docentes. 
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  A variável  personalidade resistente (hardy personality), que parece funcionar 

como uma fonte de resistência aos acontecimentos stressantes,  apresenta correlações negativas com 

as três dimensões  do burnout (Nowack, 1986, citado por Schaufeli & Enzmann, 1998). As 

percentagens de variância comum explicada, encontradas em estudos realizados com docentes  (por 

exemplo Pierce & Molly, 1990), são da ordem dos 10% a 25 % no caso da exaustão emocional.  

 

  A exaustão emocional, a despersonalização e a perda de realização pessoal são 

geralmente mais elevadas em profissionias, e em particular em professores, com um locus de 

controlo externo do que naqueles que têm um locus de controlo interno (por exemplo Capel, 1987 e 

1992; Kyriacou, 1987; McIntyre, 1984). Provavelmente porque estes últimos, percebendo que têm 

mais controlo sobre as situações, se envolvem em esforços de  coping mais activos (Gil-Monte & 

Peiró, 1997). De acordo com o estudo de Capel (1987), a correlação entre o locus de controlo e a  

dimensão de exaustão emocional é de todas a mais forte (0.45).  

 

   As relações entre as estratégias / estilos de coping e o burnout têm sido igualmente 

investigadas em alguns estudos sobre o burnout em profissionais de ajuda (por exemplo Leiter, 

1990; Thornton, 1989), os quais sugerem que este síndroma tende a manifestar-se mais 

intensamente em profissionais com um estilo de coping defensivo e de evitamento e a ser mais 

reduzido perante um coping activo e de aproximação (Lee & Ashforth, 1996). Estes dois tipos de 

coping partilham valores da variância explicada da ordem dos 5% com a exaustão emocional e dos 

10% com a despersonalização; no caso da realização pessoal o coping de aproximação explica 15% 

da sua variância ao passo que o coping de evitamento explica menos de 5%  da variância comum 

(Enzmann, 1996, citado por Schaufeli & Enzamnn, 1998).  

 

  Na área da docência, alguns estudos realizados na década de noventa apontam 

igualmente para relações significativas e do mesmo tipo entre as estratégias / estilos de coping e o 

burnout. Por exemplo, Pierce & Molloy (1990) encontraram relações significativas  entre o coping 

de evitamento e um indicador compósito de burnout. Chan & Hui (1995) verificaram, mais 

especificamente, que esta forma de coping se relaciona significativamente com as três dimensões do 

burnout e que formas de coping activo como a resolução de problemas e o coping de confronto 

constituem bons preditores dos sentimentos de realização pessoal. Referindo-se às percentagens de 
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variância do burnout  explicadas pelas variáveis de coping (14% nos casos da exaustão emocional e 

da despersonalização e 20% no da realização pessoal), e ao design correlacional adoptado no 

estudo, Chan e Hui (1995) aconselham  todavia prudência na interpretação das associações 

encontradas. Por seu lado, Greenglass et al, (1998) obtiveram resultados semelhantes no que refere a 

relação entre o uso de estratégias de coping dirigidas para a acção e a dimensão de realização 

pessoal do burnout.  

 

  Uma nota para referir que a relação relativamente mais forte entre o uso do coping 

activo e de aproximação e a avaliação da realização pessoal tem sido atribuída a um processo de  

reforço mútuo (Greenglass et al, 1998; Lee & Ashforth, 1996; Leiter, 1991), enquanto que a relação 

entre o coping defensivo e de evitamento  e a despersonalização tem sido interpretada com alguma 

cautela dado que pode existir alguma sobreposição conceptual entre os dois conceitos (Schaufeli & 

Enzamnn, 1998). 

 

 Uma referência ainda, em particular, ao estudo realizado por Yela (1996), com base 

no questionário COPE de Carver e colaboradores (1989), o qual revelou que os professores com 

maiores níveis de exaustão emocional empregam mais frequentemente  estratégias de coping de 

desinvestimento mental e comportamental (tidas como estratégias de evitamento), de inibição do 

coping e de focagem e expansão das emoções, confirmando assim, segundo o autor, a  ideia de que 

os docentes em burnout usam fundamentalmente estratégias de coping passivo (Yela, 1996). 

Embora Yela (1996) situe conceptualmente o burnout no modelo geral de stress de Lazarus e 

Folkman (1984) e considere o coping como mediador da relação entre a percepção de stress e o 

burnout, infelizmente não testa essa hipótese de mediação nem mesmo avalia as relações entre o 

coping e as dimensões de despersonalização e realização pessoal do burnout. 

 

   Das variáveis de personalidade do "self", que condicionam as concepções e atitudes 

do individuo em situação de stress profissional, a autoconfiança (por exemplo Pierce & Molloy, 

1990), as expectativas de auto-eficácia (por exemplo Lee & Ashforth, 1990) e a auto-estima (por 

exemplo Pfenning & Hüsch, 1994, citados por Schaufeli & Enzmann, 1998), correlacionam-se 

negativamente com as três dimensões do burnout. No caso da docência (ver também a revisão de 

Byrne, 1999) salientamos tendências afins no que refere à relação entre o burnout e a 
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autoconfiança  (Freidman & Farber, 1992; Pierce & Molloy, 1990); em estudos realizados por 

Anderson & Iwanicki (1984) e por Malanowski e Wood (1984) encontraram-se igualmente 

correlações negativas significativas entre a variável auto-actualização e as três dimensões do 

burnout. 

 

  Encontram-se também correlações positivas entre a  personalidade tipo-A e os três 

componentes do burnout (Nowack, 1986, citado por Schaufeli & Enzmann, 1998), as quais se 

podem dever, por exemplo, à maior probabilidade de exposição a determinados stressores 

profissionias ou à deterioração das redes de suporte social no trabalho dos individuos tipo-A. Os 

resultados do único estudo que encontrámos e que explora esta mesma relação no caso dos 

professores revela resultados contraditórios relativamente ao padrão referido: Mo (1991) verificou 

que os professores com personalidade tipo-A tinham níveis de burnout significativamente  menores. 

 

  4. As atitudes relacionadas com o trabalho, ou mais concretamente as 

expectativas que o profissional tem em relação à organização, à actividade a desenvolver, ou à sua 

eficácia pessoal, são um quarto tipo de variável cujas relações com o burnout têm vindo a ser 

estudadas empiricamente. No entanto, a revisão de estudos realizada por Schaufeli e Enzmann 

(1998) veio mostrar que não é fácil clarificar este quadro de relações, dada a diversidade de 

conceptualizações das expectativas profissionais encontradas e os resultados inconsistentes 

identificados – metade dos estudos referem correlações positivas entre as expectativas profissionais 

e o burnout, 10% indicam correlações negativas entre os dois tipos de variáveis e nos restantes 

estudos as correlações não são significativas. Na ausência de um padrão claro de relações, daríamos 

apenas o exemplo de um estudo levado a cabo por Jackson e colaboradores (1986) em que as 

expectativas profissionais não satisfeitas dos professores não se associam de forma significativa a 

nenhuma das três componentes do burnout profissional. 

 

 

   Possíveis manifestações  

 

  De acordo com  a conceptualização do burnout como um síndroma que afecta o 

bem-estar e equilibrio pessoal dos profissionais, as suas atitudes face a terceiros  e a qualidade do 
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seu desempenho no trabalho (Maslach et al 1996), as suas manifestações são habitualmente 

analisadas no plano individual, atitudinal e organizacional (Gil-Monte & Peiró, 1997; Schaufeli & 

Enzamnn, 1998). 

 

    1. No plano individual têm sido estudadas diversas correlações com o burnout que 

se configuram como possíveis manifestações deste síndroma – manifestações cognitivo-emocionais 

como a depressão; somáticas, designadamente queixas psicossomáticas e de doença; 

comportamentais, por exemplo os consumos excessivos; e sociais fora do âmbito profissional tais 

como os problemas familiares (Schaufeli & Buunk, 1996; Schaufeli & Enzmann, 1998). As 

principais tendências sugeridas pela investigação empírica neste domínio são, sinteticamente, as 

seguintes:  

 

  Muito embora não esteja esclarecido se a depressão é causa ou manifestação do 

burnout, não há duvida de que estas duas variáveis apresentam fortes correlações positivas entre si 

(Glass & McKnight, 1986), com valores de variância comum da ordem dos 26% no caso particular 

da relação com a exaustão emocional, 13% no da despersonalização e 9% no da perda de realização 

pessoal (Schaufeli & Enzamn, 1998). Estudos realizados com docentes (por exemplo, Meier, 1984) 

apontam igualmente para correlações positivas significativas entre o burnout, e em especial a sua 

dimensão de exaustão emocional, e a depressão. 

 

  As queixas psicossomáticas  e de doença correlacionam-se também de forma 

significativa e pela positiva com as três dimensões do burnout. Na revisão de estudos que 

realizaram, Schaufeli e Enzamnn (1998) referem  46% de variância comum na relação das queixas 

psicossomáticas com a exaustão emocional, 21% com a despersonalização e 18% com a perda de 

realização pessoal, enquanto que as correlações com as queixas de doença são um pouco mais fracas 

e se referem sobretudo à dimensão de exaustão emocional. Desta forma, a relação entre o burnout 

profissional e a falta de saúde dá-se fundamentalmente através "… das emoções do sujeito… dos 

sentimentos de esgotamento emocional…" (Gil-Monte & Peiró, 1997, p. 85). No caso dos estudos 

com professores encontram-se resultados afins: por exemplo Belcastro (1982) verificou que 

diversas queixas somáticas permitem discriminar os professores em burnout dos que não estão, e 

que o burnout se associa ao aparecimento de doenças específicas, nomeadamente de tipo cardíaco; 
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também Pierce e Molloy (1990) constataram que os professores com níveis mais elevados de 

burnout apresentavam uma saúde física significativamente mais deteriorada; por seu lado, Burke & 

Greenglass (1995)  encontraram igualmente correlações significativas entre as dimensões de 

exaustão emocional e de perda de realização pessoal e diversos sintomas psicossomáticos. 

 

  As correlações positivas entre o burnout e os consumos excessivos, verificadas em 

alguns estudos, são bastante baixas (a variância explicada não excede os 2%) e referem-se  

geralmente à despersonalização (Schaufeli & Enzmann, 1998). No campo da docência detectámos 

uma única referência, feita por Belcastro (1982), a problemas de dependência do álcool e outras 

drogas, associados ao burnout. 

 

  Finalmente, os resultados das investigações não são conclusivos quanto aos efeitos 

negativos do burnout na vida familiar  (ver Schaufeli & Enzmann, 1998 para uma revisão de 

estudos). Na literatura sobre burnout dos professores analisada, surgiu apenas uma referência a este 

tipo de relação, no estudo de Burke e Greenglass (1995), verificando-se que a exaustão emocional 

se correlaciona significativamente pela negativa com a satisfação marital. 

 

  2. No plano das  atitudes  face  ao  trabalho, as variáveis mais consistentemente 

estudadas como possíveis manifestações do burnout são a satisfação profissional, o empenhamento 

(commitment) organizacional e a intenção de abandonar a profissão. As revisões de literatura 

realizadas por Lee e Ashforth (1996) e por Schaufeli e Enzmann (1998), revelaram que a satisfação 

profissional é, das três variáveis a que apresenta correlações (negativas) mais fortes com as três 

dimensões do burnout (20%, 27% e 16%, respectivamente, de variância partilhada); o 

empenhamento organizacional correlaciona-se negativamente com a exaustão emocional, com a 

despersonalização (16% de variância) e de forma mais fraca com a perda de realização pessoal 

(5%); e a intenção de abandono evidência igualmente correlações consideráveis (positivas) com o 

burnout (20%, 12% e 6% da variância, respectivamente). No domínio da docência têm-se 

encontrado tendências semelhantes no que refere a relação entre a satisfação profissional e o 

burnout (por exemplo Burke & Greenglass, 1995; Pierce e Molloy, 1990; Wolpin et al, 1991); o 

estudo longitudinal realizado por Wolpin e colaboradores (1991), sugere mesmo que o burnout 

profissional dos professores se assume como causa da baixa satisfação profissional. Algumas 
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investigações sugerem igualmente que os padrões de relação entre o burnout dos professores e o 

empenhamento (por exemplo Pierce & Molloy, 1990) ou a intenção de abandono da profissão 

(por exemplo, Jackson et al, 1986; Pierce & Molloy, 1990), são semelhantes aos referidos na 

literatura sobre o burnout profissional em geral. 

 

  3. Por último, no plano organizacional as duas possíveis manifestações do burnout 

mais estudadas são o absentismo (por exemplo, Schawb et al, 1986) e a qualidade do desempenho 

(por exemplo Maslach, 1982). No que refere ao absentismo / baixas por doença, a recente revisão de 

literatura realizada por Schaufeli e Enzmann (1998) veio revelar que, ao contrário da ideia corrente 

de que o burnout leva ao absentismo, as correlações entre estas duas variáveis, embora positivas, 

são fracas (1% a 2% da variância explicada). Uma outra revisão de estudos realizada pelos mesmos 

autores (Schaufeli & Enzmann, 1998), identificou correlações negativas também baixas entre o 

burnout e auto-avaliações de desempenho (5%, 4% e 6% de variância partilhada com as três 

dimensões do burnout, respectivamente) e ainda mais baixas (1%) entre o burnout e medidas 

objectivas de desempenho. Alguns estudos com professores apontam para uma correlação positiva 

entre o burnout, e em particular a sua dimensão de exaustão emocional, e as taxas de absentismo 

(por exemplo, Burke & Greenglass, 1995;  Pierce & Molloy, 1990). 

 

 

As conclusões possíveis 

 

    Segundo Schaufeli e Buunk (1996) alguns estudos longitudionais sobre a etiologia e 

as manifestações do burnout sugerem que a falta de apoio social e os problemas de papel são 

antecedentes do burnout, enquanto que os sintomas somáticos, a insatisfação profissional, o 

absentismo e a baixa de produtividade são consequências deste síndroma. No entanto, uma revisão 

mais recente de estudos longitudinais, realizada por Schaufeli & Enzmann (1998), revelou 

resultados inconsistentes e difíceis de integrar numa interpretação sobre as relações de causalidade 

entre o burnout e as variáveis estudadas. As conclusões que estes autores retiram, com base em 

estudos correlacionais são mais cautelosas: "…Comparando a importância relativa das variáveis que 

se correlacionam com o burnout, a personalidade resistente, o neuroticismo (ansiedade), a 

sobrecarga de trabalho, e as pressões de tempo parecem ser as mais importantes (potenciais) causas, 
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enquanto que a depressão, as queixas psicossomáticas e a insatisfação profissional são os mais 

importantes concomitantes ou consequências…" (Schaufeli & Enzamnn, 1998, p. 98) 

 

  No campo específico do burnout na docência destacaríamos a análise recentemente 

realizada por Byrne (1999) a qual, partindo da já referida revisão da literatura sobre o tema, nos 

fornece uma síntese e avaliação empírica da rede de relações entre as principais variáveis estudadas 

neste domínio e o burnout profissional dos professores tal como definido pela estrutura 

tridimensional proposta por Maslach e colaboradores (Maslach & Jackson, 1986; Maslach et al, 

1996).  

 

    Do conjunto de variáveis de background, organizacionais e de personalidade 

estudadas nas suas relações com a exaustão emocional, a despersonalização e a perda de realização 

profissional, através de procedimentos de análise assentes em equações estruturais,  Byrne (1999) 

verificou que o conflito de papel, a sobrecarga de trabalho, o clima da sala de aula, a participação na 

tomada de decisões, a auto-estima e o locus de controlo são determinantes fundamentais de 

diferentes componentes do burnout dos professores: o clima da sala de aula tem um impacto 

significativo na exaustão emocional e na despersonalização; o grau de participação na tomada de 

decisões revela-se um determinante indirecto do burnout pela sua influência na perda de auto-estima 

e nos sentimentos de controlo externo, os quais dão origem à perda de realização profissional dos 

docentes; o conflito de papel exerce o seu efeito sobre a exaustão emocional dos professores do 

básico e sobre a despersonalização dos docentes do secundário, sendo a exaustão emocional destes 

últimos influenciada pela sobrecarga de trabalho; o apoio social dado pelos colegas afecta também 

indirectamente o burnout pela sua acção sobre a auto-estima; finalmente a auto-estima e o locus de 

controlo perfilam-se como importantes variáveis nesta rede de relações designadamente pelo seu 

papel no desenvolvimento da perda de realização profissional dos professores. Quanto às relações 

entre os três componentes do burnout, os resultados de Byrne (1999) confirmam, como dissemos 

anteriormente, o modelo de Leiter (1993), isto é, revelam que a exaustão emocional tem um impacto 

altamente significativo na despersonalização enquanto que a perda de realização pessoal na 

docência, sendo moderadamente influênciada pela despersonalização, constitui uma resposta a 

outros factores do ambiente de trabalho.  
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  Gostaríamos de salientar a recomendação feita pela autora de que em investigações 

futuras se analise o papel das estratégias de coping utilizadas pelos professores no 

desenvolvimento do burnout, variáveis estas cuja ausência na rede de relações estudadas considera 

como uma das principais limitações do seu  modelo (Byrne, 1999). No mesmo sentido gostaríamos 

ainda de referir a “agenda de investigação” na área do  burnout na docência proposta por Maslach e 

Leiter (1999), em que os padrões de coping dos professores são considerados como importantes 

variáveis pessoais a investigar “… Outro  importante grupo de variáveis pessoais são os padrões ou 

competências de coping… a investigação beneficiaria em examinar os potenciais efeitos de 

interacção ou moderadores destas características pessoais na reacção do professor às condições e 

acontecimentos exteriores…” (Maslach & Leiter, 1999, p. 299). 

 

  Pela nossa parte, na revisão de literatura sobre burnout profissional dos professores 

que realizámos não encontrámos nenhum estudo que avaliasse os níveis de incidência deste 

síndroma na população docente portuguesa de acordo com a sua constelação tridimensional e 

utilizando o MBI (Maslach et al, 1996). Encontrámos sim alguns estudos em que se aplicou a 

subescala de exaustão emocional deste questionário (por exemplo, Nogueira, 1992?; Jesus, Abreu & 

Esteve, 1995; Jesus & Costa, 1998), ou um subconjunto de itens das suas três subescalas (por 

exemplo Trigo-Santos, 1996), opções estas que infelizmente não permitem uma avaliação plena do 

síndroma de burnout ou a comparação dos níveis detectados com os obtidos noutros estudos, 

noutros países. 

 

  O presente trabalho, e em particular o estudo que apresentamos no ponto seguinte 

deste capítulo, pretende justamente, entre outras questões, dar o seu contributo para o estudo da 

incidência do burnout profissional em professores portugueses. 

 

 Por outro lado, como vimos, o fenómeno do burnout tem sido conceptualmente 

enquadrado em modelos de tipo transacional (por exemplo Cox et al, 1993;  Gil-Monte & Peiró, 

1997; Schwarzer & Greenglass, 1999; Yela, 1996) como uma resposta ao stress profissional 

prolongado ou crónico que pode ocorrer quando as estratégias de coping utilizadas pelo individuo se 

revelam disfuncionais e perversas. No campo da docência e como acabamos de ver, o stress 

profissional associado a factores como o clima de sala de aula ou os conflitos de papel, por 
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exemplo, perfilam-se como preditores do burnout dos professores. Os raros estudos realizados em 

que se fizeram intervir as estratégias / estilos de coping (por exemplo, Chan & Hui, 1995; 

Greenglass et al, 1998; Pierce & Molloy, 1990; Yela, 1996) não permitem, no entanto, definir 

claramente o papel mediador e / ou moderador do coping na relação stress – burnout. 

 

   O modelo integrador do burnout, por nós apresentado no capítulo dois e especificado 

no capítulo três, propõe a sua conceptualização e estudo num quadro transacional em que se 

destacam as variáveis de stress e coping e se propõe uma articualção com as representações sociais 

que os docentes constroem do burnout na sua profissão, e afigura-se-nos como um ponto de partida 

válido, a partir do qual é possível construir e testar modelos mais concisos. Foi o que nos 

propuzemos fazer no estudo empírico que apresentamos de seguida e cujas opções em termos de 

instrumentos de avaliação das diferentes variáveis nos permitirá operacionalizar esses diferentes 

submodelos.  
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Estudo empírico sobre a incidência e os preditores do 

burnout profissional em professores portugueses 

 

 

 

Objectivos, hipóteses e predições 

 

  Tendo como pano de fundo o modelo integrativo de burnout proposto no final do 

capítulo dois e completado no capítulo três, o estudo empírico que a seguir se apresenta pretendeu 

responder a quatro grandes objectivos / problemas de investigação: 

 

1. Qual  a  incidência  do   stress  profissional   dos  professores  e  os  seus   

preditores? 

 

2. Qual  a  incidência  do  burnout  profissional  dos  professores e os seus  

preditores? 

 

3. Qual  o  papel  que  as  estratégias / estilos de coping utilizadas pelos  

docentes em situação de stress profissional desempenham na relação stress – 

burnout profissional? 

 

  A reflexão e revisão de literatura anteriromente realizada neste domínio permite-nos 

formular duas hipóteses teóricas: 

 

H4 – As estratégias / estilos de coping utilizadas pelos docentes em situação de 

stress profissional medeiam a relação stress – burnout profissional. 

 

H5 – As estratégias / estilos de coping utilizadas pelos docentes em situação de 

stress profissional moderam a relação stress – burnout profissional. 
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4. Qual  o  papel  que  as  representações sociais do  burnout na docência  

desempenham na relação coping - burnout profissional? 

 

   Tendo em vista a concretização deste último objectivo e considerando o contributo 

dado pela teoria das representações sociais para o estudo do burnout na docência, ao nível teórico 

pretendemos testar as duas últimas hipóteses formuladas no capítulo três e que aqui importa 

lembrar: 

 

H2- As representações sociais do burnout na docência consituem-se como  

preditores significativos das estratégias de coping utilizadas pelos docentes para 

lidarem com o stress profissional, de tal forma que: a representação social do 

burnout como doença permite prever o recurso a estratégias de coping de negação e 

evitamento; a representação social do burnout como desadaptação configura-se 

como preditora de um padrão de coping em que se incluem estratégias de resolução 

de problemas, regulação emocional, e negação e evitamento; e a representação social 

do burnout como absentismo constitui-se como preditora do uso de estratégias de 

coping de resolução de problemas e de regulação emocional. 

   

H3 - As representações sociais do burnout na docência funcionam como variáveis 

antecedentes que moderam a relação entre as estratégias / estilos de coping 

utilizadas pelos docentes e o burnout profissional, de tal forma que: quando há 

adesão à representação social do burnout como doença, mais negativa e 

culpabilizante do professor em burnout, a relação entre as estratégias de coping 

utilizadas e o burnout é mais disfuncional; por seu lado, quando há adesão à 

representação social do burnout como absentismo, mais positiva e desculpabilizante, 

a relação entre as estratégias de coping utilizadas e o burnout é mais funcional. 

 

  Consonantemente com os resultados dos estudos empíricos revistos anteriromente 

neste capítulo pretendemos igualmente testar um conjunto de predições empíricas. É de esperar que: 
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P1 – Os problemas relativos aos alunos e as pressões de tempo sejam os  factores 

percepcionados como provocando maiores níveis de stress. 

 

P2 – As docentes (mulheres) refiram níveis significativamente maiores de stress 

profissional associado aos problemas com os alunos do que os seus colegas do sexo 

masculino e que estes refiram níveis significativamente mais elevados de stress 

profissional associado à falta de reconhecimento profissional. 

 

P3 – Os docentes mais novos refiram níveis significativamente maiores de stress 

profissional associado aos problemas com os alunos, à falta de suporte social, ao 

mau clima da escola e às poucas oportunidades de promoção, do que os docentes 

mais velhos. 

 

P4 – Os docentes estagiários e os provisórios refiram níveis significativamente 

menores de stress profissional associado às pressões de tempo e significativamente 

maiores de stress profissional associado às más condições de trabalho, do que os 

docentes efectivos. 

 

P5 – Os docentes menos experientes refiram níveis significativamente menores de 

stress profissional associado às pressões de tempo e significativamente maiores de 

stress profissional associado aos problemas com os alunos, do que os docentes mais 

experientes. 

  

P6 – Os problemas relativos aos alunos, as pressões de tempo e a sobrecarga de 

trabalho sejam as fontes percebidas de stress profissional que melhor predizem as 

variações nos níveis de stress global percebido pelos docentes. 

 

P7 – Os docentes mais novos refiram níveis significativamente mais elevados  de 

exaustão emocional,  despersonalização e perda de realização pessoal do que os 

docentes mais velhos. 
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P8 – Os docentes do sexo masculino refiram níveis significativamente mais elevados 

de despersonalização do que as docentes mulheres. 

 

P9 – Os professores solteiros refiram níveis significativamente mais elevados de 

exaustão emocional,  despersonalização e perda de realização pessoal do que os 

professores casados ou divorciados. 

 

P10 – Os professores em início de carreira refiram níveis significativamente mais 

elevados de exaustão emocional,  despersonalização e perda de realização pessoal do 

que os docentes nas demais fases da carreira. 

 

P11 – Os professores que leccionam no ensino secundário apresentem níveis de 

exaustão emocional,  despersonalização e perda de realização pessoal 

significativamente mais elevados do que os que leccionam no ensino básico. 

  

P12 – Os docentes que valorizam mais as pressões de tempo, os problemas relativos 

aos alunos, o conflito e ambiguidade de papel, a falta de apoio social e o mau clima 

da escola / falta de autonomia e participação na tomada de decisões como fontes de 

stress percebidas na docência, apresentem valores significativamente mais elevados 

de exaustão emocional,  despersonalização e perda de realização pessoal do que os 

docentes que  desvalorizem esses factores; igualmente que os docentes que tenham 

valores mais elevados de sobrecarga de trabalho apresentem níveis 

significativamente maiores de exaustão emocional,  despersonalização e perda de 

realização pessoal do que os docentes que tenham valores menos elevados de 

sobrecarga de trabalho. 

 

P13 – Os docentes que refiram níveis mais elevados de stress global percebido na 

docência apresentem valores significativamente mais elevados de exaustão 

emocional,  despersonalização e perda de realização pessoal do que os que refiram 

níveis mais baixos de stress global percebido. 
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Metodologia 

  

  Nesta parte do capítulo descrevemos as opções metodológicas a que o presente 

estudo obedeceu e os procedimentos de recolha dos dados e de amostragem utilizados, e 

procedemos à caracterização da amostra.  

 

 A recolha de dados acentou integralmente na utilização de questionários de auto-

relato.  Pressupomos assim que os professores são capazes de emitir juizos válidos sobre as suas 

fontes e vivências de stress no contexto de trabalho, as estratégias de coping que mais 

frequentemente utilizam, as representações que constroem sobre o burnout ou os sintomas de 

burnout que os afectam, e que estas  percepções e avaliações constituem critérios fundamentais para 

o estudo destes fenómenos. 

 

  Na escolha dos instrumentos a utilizar tivemos o cuidado de optar por medidas 

distintas, que nos permitem avaliar de forma independente as fontes de stress, as estratégias de 

coping, as representações sociais do burnout na docência e as reacções de burnout dos professores,  

por forma a evitar a sobreposição e circularidade conceptual indutora de correlações inflacionadas e 

de falsas interpretações de causalidade - um dos problemas metodológicos mais referênciados na 

literatura sobre stress e burnout e a que tivemos oportunidade de aludir anteriormente (Chan, 1995; 

Pithers, 1995; Schaufeli & Enzmann, 1998). 

  

    Desconhecendo instrumentos de avaliação das variáveis de stress, coping e burnout 

especificamente desenvolvidos e validados para os professores portugueses, optámos por adoptar e 

traduzir questionários construidos noutros países. 

  

   Face às suas reconhecidas qualidades psicométricas, a opção pelo MBI – ED 

(Maslach et al, 1996), o instrumento por excelência de avaliação do burnout profissional dos 

professores, justifica-se por si mesma. 

 

    Quanto ao TSQ - Teacher Stress Questionnaire de Kyriacou e Sutcliffe (1978b), e 

apesar de não se conhecerem  estudos sobre a sua precisão e validade, como as escalas que o 
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constituem se têm mostrado úteis em diversas investigações sobre stress e burnout dos professores 

(designadamente nas efectuadas pelos seus próprios autores - Kyriacou e Sutclife, 1978b e 1978c;  

mas também por investigadores como Boyle et al, 1995; Capel, 1987, 1991 e 1992; e Pierce & 

Molloy, 1990; entre outros) decidimos igualmente utilizá-lo; tivemos, no entanto o cuidado de o 

adaptar e de assegurar as características psicométricas dos itens e subescalas que o constituem (ver a 

descrição do questionário e a estatística descritiva dos resultados que se apresentam à frente neste 

capítulo). 

 

 A escolha do COPE (Carver et al, 1989) para avaliar as estratégias / estilos de 

coping dos docentes decorreu da orientação fornecida por Weinman (1995, p. 11), o qual o indica 

como o melhor instrumento disponível (nomeadamente face ao Ways of Coping Questionnaire, de 

Folkman &  Lazarus, 1988) "… para avaliar um amplo leque de respostas de coping …".  

 

 Finalmente, no caso da avaliação das representações sociais do burnout na docência 

podemos recorrer a uma adaptação do questionário por nós anteriormente desenvolvido e aplicado 

a 909 professores portuguêses (ver capítulo três). 

   

 

Questionário 

 

   O instrumento de recolha de dados utilizado neste estudo, designado por  

Questionário sobre a Actividade Docente - do ponto de vista dos professores (ver anexo nº 4.1), 

inclui cinco secções que passamos a descrever. 

 

 

   Actividade docente:  A primeira secção, denominada "Actividade docente", é 

constituida pelo  "MBI  - Educators Survey", versão para professores do Maslach Burnout 

Inventory (Maslach et al, 1996).  

 

  O MBI operacionaliza a definição de burnout proposta por Maslach e colaboradores 

(Maslach & Jackson, 1986; Maslach et al, 1996) de tal forma que permite avaliar o síndroma de 
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burnout de acordo com  três componentes ou dimensões: exaustão emocional, despersonalização e 

perda de gratificação pessoal. 

 

   Ao longo das suas três edições o MBI sofreu diversos ajustamentos. Assim, na 

segunda edição do manual (Maslach & Jackson, 1986) as autoras abandonaram uma quarta escala, 

de envolvimento no trabalho, inicialmente incluída; a dupla cotação de cada  item pareceu 

igualmente supérflua, dada a alta correlação encontrada entre as escalas de frequência e de 

intensidade originalmente utilizadas, tendo sido abandonada em favor da utilização exclusiva da 

escala de frequência. 

 

  O MBI passou, desta forma, ao seu formato actual, sendo constituido por 22 itens 

"sobre sentimentos relacionados com o trabalho" (dos quais nove correspondem  à subescala de 

exaustão emocional, 5 constituem a subescala de despersonalização e oito  integram a subescala de 

realização pessoal) e por uma escala de resposta, de formato Likert,  de 7 pontos ( em que 0 

correponde a nunca;  3 representa algumas vezes por mês;  e 6 significa todos os dias),  na qual o 

sujeito deve avaliar com que frequência tem esses sentimentos. As pontuações de cada subescala 

devem ser calculadas em separado (uma alta pontuação significa elevado burnout nas subescalas de 

exaustão emocional e despersonalização, enquanto que na subescala de realização pessoal a 

pontuação é invertida) e não convertidas numa pontuação única, como por vezes é feito em alguns 

estudos – o MBI operacionaliza uma conceptualização tridimensional do síndroma  de burnout 

(Maslach & Jackson, 1986), além de que é dificil determinar o peso relativo de cada uma das 

subescalas na pontuação única, o qual parece inclusivamente variar entre diferentes grupos, por 

exemplo profissionais (Schaufeli & Enzmann,1998). 

 

   Na terceira edição do manual (Maslach et al, 1996), o MBI, que até aí era 

exclusivamente aplicável a profissionais de ajuda de acordo com as suas versões Human Services 

Survey e Educators Survey, alargou o seu âmbito aos diversos contextos profissionais e passou a 

incluir uma terceira versão, o General Survey, cujos itens não se referem explicitamente ao trabalho 

orientado para as pessoas mas permitem avaliar três dimensões (exaustão, cinismo e perda de 

eficácia profissional) paralelas às originais. 
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  O MBI, nas suas três versões, é o instrumento de recolha de dados mais utilizado nas 

investigações sobre burnout, designadamente pelas suas qualidades psicométricas (ver revisões de 

estudos em Maslach et al, 1996; Schaufeli et al, 1993; Schaufeli e Enzmann, 1998). 

 

  O "MBI - Educators Survey" é praticamente igual ao "MBI – HSS", com a única 

diferença de o termo "utente" ("recipient", no inglês) que aparece em alguns dos itens do "MBI – 

HSS",  ser substituido por "aluno" ("student") nesta versão para professores (Maslach et al, 1996) – 

por exemplo, "sinto que trato alguns alunos como se fossem objectos impessoais". As suas 

qualidades psicométricas têm sido confirmadas em diversos estudos feitos um pouco por todo o 

mundo (Gold & Roth, 1993). Na generalidade, as análises factoriais exploratórias do "MBI - 

Educators Survey", realizadas com docentes dos vários níveis de ensino, têm confirmado a sua 

estrutura tri-factorial (Byrne, 1993; Gold, 1984; Gold et al, 1992; Jackson et al, 1986;  Maslach et 

al, 1996; Meier, 1984; Schwab & Iwanicki, 1982a e 1982b). Alguns investigadores, designadamente 

Iwanicki e Schwab (1981), verificaram, contudo, que a escala de despersonalização se subdividia 

em dois factores:  job related  (itens 10 e 11); e student related  (itens 5, 15 e 22). Os coeficientes 

alpha de Cronbach obtidos para este último factor (na ordem dos 0.66) levaram, no entanto,  os 

autores a sugeir que as duas subescalas permaneçam combinadas numa única, mais precisa. 

 

  No que refere à sua precisão, os estudos mais referenciados apontam para uma boa 

consistência interna, com coeficientes alpha de Cronbach entre: 0.90  para a escala de Exaustão 

Emocional e  0.76 para as escalas de Despersonalização e de Gratificação Pessoal  (Iwanicki & 

Schwab, 1981) ou de 0.88, 0.74 e 0.72, respectivamente (Gold, 1984); quanto à precisão teste-

reteste, Iwanicki e Schwab (1981) apontam para valores que variam entre 0.89 e 0.75. Existem 

ainda fortes evidências de uma boa validade convergente do "MBI - Educators Survey" (Jackson et 

al, 1986 e Meier, 1984). 

 

  Menos positivos são os resultados das investigações que procuram avaliar a sua 

validade discriminante e que deixam algumas reservas quanto à escala de exaustão emocional,  a 

qual apresenta correlações significativas relativamente a factores de depressão (por exemplo, Meier, 

1984). Um outro resultado menos favorável  são os coeficientes de consistência interna inferiores a 

0.70 na escala de despersonalização encontrados em alguns estudos, os quais se podem dever ao 
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reduzido número de itens que a constituem (5 itens) (Schaufeli et al, 1993a), embora alguns autores 

sugiram que podem igualmente reflectir problemas conceptuais (Garden, 1987; Schaufeli & 

Enzmann, 1998).  

 

  Uma última nota de cautela relativamente aos dados normativos fornecidos no 

manual do MBI, de acordo com os quais os resultados obtidos nas três subescalas podem ser 

classificados como altos, médios ou baixos. Como os próprios autores advertem (Maslach et al, 

1996),  essa classificação tem uma base estatística arbitrária e não corresponde a critérios clínicos 

válidos, pelo que não deve ser usada para diagnóstico individual. O uso deste sistema para 

classificação dos resultados de investigações realizadas noutros países pode ser igualmente 

problemático. A necessidade de desenvolver normas específicas para os diversos países é uma 

necessidade evidente. 

 

  A tradução portuguesa do "MBI - Educators Survey" obedeceu aos seguintes 

passos: três pessoas diferentes fizeram três traduções independentes, findas as quais discutiram e 

resolveram por consenso as discrepâncias detectadas; de seguida, um tradutor bilingue fez uma 

retroversão para o inglês da tradução portuguesa,  após a qual os desfasamentos verificados foram 

uma vez mais discutidos e resolvidos por consenso. 

 

 

   Stress profissional na docência: Esta secção inclui uma adaptação do  "TSQ – 

Teacher stress Questionnaire"  desenvolvido por Kyriacou e Sutcliffe (1978b) para avaliar o 

stress percebido pelo professor e um conjunto de questões relativas à sobrecarga objectiva de 

trabalho (Schaufeli & Buunk, 1996). 

 

  O TSQ pretende avaliar o stress percebido pelo professor, de acordo com três 

vectores: Primeiramente, procura determinar em que medida o próprio professor percepciona a 

docência como uma actividade geradora de stress; a resposta a esta questão deve ser dada numa 

escala de tipo Likert, de 5 pontos, que varia entre nada geradora de stress e extremamente geradora 

de stress. Em segundo lugar,  procura avaliar a importância que o professor atribui a 51 fontes de 

stress na docência (por exemplo "níveis de ruído geralmente elevados"), fornecendo para o efeito 
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uma escala de resposta, de formato Likert, de cinco pontos, em que 1 significa não provoca stress, 3 

representa provoca stress moderado e 5 corresponde a provoca stress extremo. Finalmente, o TSQ 

visa determinar a frequência de um conjunto de sintomas de stress na docência. 

 

  Tendo decidido utilizar as escalas de stress percebido e de fontes de stress do TSQ,  

optámos por proceder a algumas adaptações nesta última, no sentido de uma maior adequação a um 

estudo cujo objecto central é o síndroma de burnout.  

 

  Assim, dos 51 itens que constiuem  a escala de fontes de stress, seleccionámos 23. 

Não havendo critérios psicométricos claros para a selecção dos itens,  esta obedeceu essencialmente 

a duas ordens de razões: que os itens seleccionados se distribuíssem pelas quatro dimensões 

definidas na análise factorial realizada no estudo inglês – designadamente "problemas relativos aos 

alunos"(6 itens), "más condições de trabalho" (3 itens), "pressões de tempo" (9 itens) e "mau clima 

da escola" (5 itens)-  e que os itens eliminados fossem o mais possível redundantes, do ponto de 

vista do conteúdo, com os itens seleccionados.  Aos 23 itens originais acrescentámos 12 novos itens 

relativos a outras fontes de stress referidas na literatura como sendo percebidas e valorizadas pelos 

docentes (e a que aludimos anteriormente neste capítulo) e derivados das seguintes dimensões: 

"ambiguidade e conflito de papel" (3 itens), "falta de autonomia / participação na tomada de 

decisões" (4 itens),  "suporte social deficiente" (4 itens); e "formação inadequada" (1 item). A escala 

de fontes de stress profissional inclui assim um total de 35 itens, estruturantes de 8 dimensões / 

subescalas.  

 

    A tradução portuguesa do TSQ  por nós realizada obedeceu aos mesmos cuidados 

tidos na traduções do MBI e que atrás descrevemos. 

 

 A sobrecarga de trabalho é, como vimos, uma importante fonte de stress na docência 

mas que do ponto de vista subjectivo é geralmente avaliada por itens com conteúdos relativos aos 

problemas trazidos pelos alunos ou às pressões de tempo, já contemplados em dimensões anteriores 

do questionário. Desta forma, optámos por incluir no final desta secção do questionário quatro 

questões sobre "indicadores objectivos de sobrecarga de trabalho" (Schaufeli & Buunk, 1996), a 
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saber: número de turmas em que lecciona, número médio de alunos das turmas em que é professor, 

carga horária semanal  e exercício de outros cargos a nível escolar.  

 

 

   Lidar com o stress: O "COPE" (Weinman et al, 1995), o questionário de coping 

desenvolvido por Carver e colaboradores (1989), constitui a terceira secção do nosso questionário. 

 

  A versão do COPE utilizada permite avaliar o "coping disposicional" - isto,  é as 

respostas típicas que o sujeito dá "quando se confronta com acontecimentos difíceis ou geradores 

de stress". É constituída por 15 escalas – 1. Coping Activo; 2. Planificação; 3. Procura de Apoio 

Social Instrumental; 4. Procura de Apoio Social Emocional; 5. Supressão de Actividades 

Concorrentes, Interferentes; 6. Apoio na Religião; 7. Reinterpretação Positiva e Crescimento; 8. 

Inibição / Retenção do Coping; 9. Aceitação; 10. Focagem e Expansão de Emoções; 11. Negação; 

12. Desinvestimento Mental; 13.  Desinvestimento Comportamental; 14. Uso de Álcool / Drogas; e 

15. Humor – com 4 itens cada, num total de 60 itens – por exemplo, "rio-me da situação" ou 

"exprimo os meus sentimentos" – e por uma  escala de resposta, de tipo Likert, em que 1 significa 

habitualmente não faço isto de todo  e  4 corresponde a habitualmente faço muito isto. As 

pontuações de cada escala variam assim entre 4 e 16 (Weinman et al, 1985). 

 

    A construção das escalas decorreu da factorização dos itens em 11 factores. Embora 

os itens de Apoio Social, por um lado, e os de Coping Activo e Planificação, por outro, saturassem 

num só factor, os autores optaram por agrupá-los em escalas distintas - "… podem existir 

populações ou circunstâncias em que estas tendencias conceptualmente distintas sejam também 

empiricamente distintas …" (Carver et al, 1989, p. 274) - e sugerem que se avaliem separadamente, 

resultando assim 13 escalas. As escalas 14 e 15, tendo sido desenvolvidas posteriormente, são 

encaradas de forma mais exploratória, apesar da boa consistencia interna que apresentam: 0.93 e 

0.90, respectivamente (Carver et al, 1989).  

 

   Finalmente, os estudos sobre as qualidades psicométricas do COPE são 

encorajadores, segundo Carver e colabordores (1989): a consistência interna (alpha de Cronbach) 

das diversas escalas é superior a 0.60, com excepção da escala de Desinvestimento Mental; a 
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precisão teste-reteste oscila entre 0.42 e 0.89, valores estes que apontam para uma "estabilidade 

razoável" (Weinman et al, 1995, p. 10); e o estudo da validade de construto (convergente e 

discriminante) mostra, como previsto, que as escalas de Coping Activo, Planificação, 

Reinterpretação Positiva e Crescimento "…se correlacionam pela positiva com medidas de 

optimismo e auto-estima e pela negativa com a ansiedade como traço" e que, também de acordo 

com as expectativas, as escalas de "negação e desinvestimento comportamental apresentam o 

padrão oposto de associações…" (Weinman et al, 1995, p. 10). 

 

   A tradução portuguesa do COPE por nós realizada obedeceu aos mesmos cuidados 

tidos nas traduções dos questionários anteriores. 

 

 

  Representações sociais do burnout profissional dos professores: Esta secção é 

composta por uma versão abreviada do QRSBPP - Questionário sobre Representações Sociais do 

Burnout Profissional dos Professores,  por nós anteriormente construído e que tivemos 

oportunidade de descrever no capítulo três. 

 

  Para a elaboração da versão abreviada do QRSBPP retivemos as três secções que 

mais contribuiram para o processo de reconstrução das três representações sociais do burnout 

profissional dos professores (ver capítulo três), designadamente as escalas relativas às Causas, 

Manifestações e Formas de Prevenção / Recuperação. Lembramos que cada uma destas escalas  

inclui um conjunto de subescalas decorrentes da factorização dos respectivos itens. 

 

  Seguidamente calculámos os coeficientes de correlação (produto-momento de 

Pearson) entre todos os itens destas três escalas e cada uma das três representações sociais do 

burnout  profissional dos professores, por forma a verificar a correlação de cada item com a 

representação de pertença e simultaneamente com as outras duas representações.  

 

  De acordo com esta análise, a selecção de itens para inclusão na versão abreviada do 

QRSBPP obedeceu então aos seguintes critérios: (1) que dentro de cada subescala (por exemplo 

"Factores Pessoais"), definida pela factorização dos itens de uma mesma escala (por exemplo de 
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Causas), os itens seleccionados (itens 10 e 26, no exemplo dado) fossem dos que apresentam 

correlações mais fortes com a representação de pretença (no exemplo, representação do "Burnout 

como Doença") e simultaneamente (2) mais fortes do que com qualquer das outras duas 

representações. Paralelamente respeitou-se ainda um terceiro critério, de natureza qualitativa, a 

saber: (3) que os itens seleccionados representassem a dinâmica própria das três representações 

sociais do burnout profissional dos professores (ver anexo nº 4.2).  

 

  Através deste procedimento de selecção apurámos então a versão abreviada do 

Questionário sobre Representações Sociais do Burnout Profissional dos Professores (QRSBPP). 

Estruturada em três partes, é constituida por: (1) uma escala de representação do burnout 

profissional dos professores como Doença, a qual integra 13 dos itens do questionário original (2 

relativos a causas e 11 referentes a manifestações); (2) uma escala de representação do burnout 

como Desadaptação, em que retivémos 16 dos itens iniciais (9 causas, 3 manifestações e 4 formas 

de prevenção / recuperação);  e (3) uma escala de representação do burnout como Absentismo, em 

que incluimos 7 dos itens de partida (2 referentes a causas, 1 a manifestações e os restantes 4 a 

formas de prevenção / recuperação). Inclui igualmente uma escala de resposta, de tipo Likert, de 7 

pontos, em que 1 significa discordo totalmente, 4 corresponde a não concordo nem discordo e 7 

representa concordo totalmente.  

 

  Finalmente, são ainda de referir os resultados encorajadores do estudo da 

consistência interna realizado para as três escalas de representações sociais do burnout assim 

construidas: a escala do burnout como doença obteve um coeficiente alpha de Cronbach de  0.75, 

variando as correlações item-teste entre valores de  0.28 e de 0.58; por seu lado, a escala do burnout 

como Desadaptação obteve um coeficiente de consistência interna de  0.78, situando-se as 

correlações item-teste entre 0.34 e 0.58; finalmente a escala do burnout como Absentismo obteve 

um coeficiente alpha de Cronbach relativamente mais modesto, de 0.65, sendo a amplitude das 

correlações item-teste definida pelos valores 0.44 e 0.58. 

 

 

  Dados sociodemográficos e contacto pessoal com o burnout: A ultima secção 

do questionário é constituida por um conjunto de questões de enquadramento sócio-
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demográfico, relativas a variáveis como: sexo; idade; estado civil; filhos; habilitações 

académicas; e experiência profissional, designadamente no que refere a anos de serviço, 

categoria profissional, anos em que lecciona e grupo disicplinar.  

   

  Esta secção inclui ainda três questões sobre o grau de contacto que os professores 

inquiridos têm com situações de burnout: num primeiro item pergunta-se  se já esteve (ou está) 

em burnout, e nos outros dois itens pergunta-se se algum familiar seu esteve (ou está) em burnout e 

se algum colega seu esteve (ou está) em burnout.  

 

 

Amostra 

   

  Dadas as dificuldades inerentes à constituição de uma amostra representativa da 

população total de professores portugueses, optámos por adoptar um procedimento que nos 

permitisse assegurar uma aproximação razoável das características da nossa amostra a algum 

extracto da população de professores do país – designadamente à região de Lisboa, uma vez que 

esta é, das cinco divisões regionais que constituem o sistema administrativo escolar de Portugal 

continental, a que apresenta a maior percentagem de professores (40%) (Análise Conjuntural 87 

(p. 112, 138), Ministério da Educação, GEP, Lisboa: 1989). 

 

  Desta forma, a constituição da amostra do estudo fez-se com base na população 

de professores dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário (do 7º ao 12º anos) da 

Direcção Regional de Educação de Lisboa (DREL). Uma vez obtida a listagem das escolas sob 

jurisdição da DREL, seleccionámos aleatoriamente 25 escolas para aplicação do Questionário  

sobre a  Actividade Docente. 

 

  Contactámos então os respectivos conselhos directivos, solicitando colaboração 

no que refere à distribuição do questionário do estudo  a todos os professores da escola e 

subsequente recolha dos mesmos uma vez preenchidos. Ao longo do mês de Abril de 1998,  foi-

lhes feita a entrega de um número de exemplares do questionário igual ao número de professores 

da escola, acompanhados pela autorização, obtida junto da DREL, de aplicação do referido 
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questionário nas escolas da sua jurisdição. A recolha dos questionários devidamente preenchidos 

foi acordada para o mês de Maio, transcorrido o período de um mês após a sua entrega. Na fase 

de recolha do Questionário  sobre a  Actividade Docente beneficiámos da colaboração de um 

grupo de 50 alunos da disciplina de Psicologia Educacional do Ramo de Formação Educacional 

da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, futuros professores em formação inicial, os 

quais já haviam anteriormente respondido ao referido questionário. A estratégia adoptada na 

aplicação do questionário teve êxito em vinte e quatro das vinte e cinco escolas contactadas, 

sendo a taxa de preenchimento muito variável oscilando entre os 60% e os 5%. No total 

recolheram-se 758 questionários.  

 

  Como podemos observar no Quadro nº 4.1,  a maioria das escolas em que a 

recolha de dados foi feita situa-se na sub-área de ensino da Grande Lisboa (83.3%)   e tem a 

funcionar, em regime diurno (57.1%), o 3º ciclo do ensino básico e o ensino secundário (50.0%). 

As escolas do estudo servem uma população essencialmente Urbana (33.3%) e Urbana e 

Suburbana (29.2%), de alunos cujo número oscila entre 801 e 1600 em 45.5% das situações, é 

inferior a estes valores em 31.8% dos casos e superior em 24.6% dos casos. Finalmente, 31.8% 

das escolas têm entre 101 e 150 professores e outras tantas têm entre 151 e 200 docentes em 

exercício.  

 

  A consulta dos dados da Análise Conjuntural 87 (Ministério da Educação, GEP, 

Lisboa: 1989),  permite-nos constatar que as escolas da sub-área de ensino da Grande Lisboa se 

encontram sobre-representadas na nossa amostra (83.3% contra 60% no universo de referência), 

havendo uma correspondente sobre-representação da percentagem de professores da DREL que 

aí exerce a sua actividade (87.4% contra 61%). Este aspecto terá, pois, de ser tido 

particularmente em conta na generalização dos resultados globais do nosso estudo à população 

de professores da DREL. 
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Quadro nº 4.1 

Caracterização das escolas (*)         

 

 

Sub-áreas 

de ensino  

 

 

 
 (nº de 

professores) 
 

 

Grande Lisboa 

 

20  (83.3%)  

 

 
 618  (87.4%) 

 

 

 

Península Setubal 

 

2  (8.3%)  

 

 
 32  (4.5%) 

 

Lezíria do Tejo 

 

1  (4.2%)  

 

 
 39  (5.5%) 

 

 

Oeste 

 

1  (4.2%)  

 

 
 18  (2.5%) 

 

 

Regime 

 

 

 

Diurno 

 

12  (57.1%) 

 

Diurno e Nocturno 

 

9  (42.9%) 

 

 

Ciclos de  

Ensino 

 

 

2º ciclo 

 

 

2  (8.3%) 

 

Secundário 

 

 

2  (8.3%) 

 

2º e 3º 

ciclos 

 

6  (25.0%) 

 

3º ciclo e 

secundário 

 

12  (50.0%) 

 

2º e 3º ciclos 

e secundário 

 

2  (8.3%) 

 

 

 

População 

 

 

Urbana 

 

 

8  (33.3%) 

 

Suburbana 

 

 

6  (25.0%) 

 

Rural 

 

 

1  (4.2%) 

 

Urbana e 

Suburbana 

 

7  (29.2%) 

 

Suburbana e 

Rural 

 

2  (8.3%) 

 

 

 

Nº Prof. 

 

 

1 – 50 

 

2  (9.0%) 

 

51 – 100 

 

5  (22.7%) 

 

101 – 150 

 

7  (31.8%) 

 

151 – 200 

 

7  (31.8%) 

 

 

251 – 300 

 

1  (4.5%) 

 

 

Nº Alunos 

 

 

 

1 – 800 

 

7  (31.8%) 

 

801 – 1600 

 

10  (45.5%) 

 

1601 – 2400 

 

3  (13.6%) 

 

 

2401 – 3200 

 

2  (9.0%) 

 

(*)  A variação no total do número de escolas justifica-se pela ausência de respostas a algumas questões 
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   Dos 808 questionários recolhidos  - respondidos por  50 professores em formação 

inicial e  por 758 professores que durante o ano lectivo de 1997 / 1998 se encontravam a  

leccionar nos 2º e 3º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, em escolas da DREL – 31 

tiveram de ser eliminados por não se encontrarem integralmente preenchidos.  A amostra do 

estudo é, assim, constituida por 777 docentes, cujas características sociodemográficas  

apresentamos de seguida. 

 

   A amostra de professores do nosso estudo é maioritariamente integrada por 

professoras – aproximadamente 80% dos respondentes pertencem ao sexo feminino -  com 

idades compreendidas entre os 25 e os 39 anos em 45% dos casos e entre os 40 e os 65 anos em 

47%  dos casos. Do ponto de vista familiar, cerca de 65% dos professores da amostra são 

casados e têm filhos.  

 

  Estes valores acompanham os dados publicados para a população total de 

professores portugueses dos 2º e 3º ciclos do básico e do ensino secundário, relativamente à 

idade (46.7% tinham entre 25 e 35 anos em 1985-1986, de acordo com Teodoro, 1990) e ao 

estado civil (63.4%  eram casados, segundo dados de um estudo de 1990 de Trigo-Santos, 1996), 

havendo uma sobre-representação do sexo feminino na nossa amostra relativamente ao universo 

de referência (61.8% em 1985-1986, de acordo com Teodoro, 1990 e 67.6% em 1990, segundo 

Trigo-Santos, 1996). 

 

  Quanto às habilitações académicas, os docentes inquiridos têm licenciaturas em 

áreas diversificadas, destacando-se as linguas e literaturas (37%) as ciências "exactas"  como a 

matemática, a fisica, ou a química, entre outras (21%) e as humanísticas, por exemplo 

licenciatura em filosofia ou história (19%) (Quadro nº 4.2). 
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     Quadro nº 4.2 

Distribuição de respostas relativas às habilitações literárias dos docentes 

 

Areas de Licenciatura Frequência Percentagem 

 

 

Linguas e Literaturas 

 

269 

 

37 

Humanísticas 141 19 

Artes 49 6 

Engenharias 43 6 

Ciências Exactas 155 21 

Magistério 9 1 

Educação Física 41 6 

Ciências Sociais e Humanas 30 4 

 

Total 

 

744 

 

100 

 

 

  Do ponto de vista profissional, a maioria dos professores do estudo, ou mais 

precisamente 59%  encontra-se, de acordo com o modelo de  Huberman (1992), na terceira fase 

da carreira docente que se situa entre os 7 e os 25 anos de serviço (Quadro nº 4.3). Valores 

semelhantes são sugeridos  no estudo realizado em 1990 por Trigo-Santos (1996). 

 

 

   Quadro nº 4.3 

Distribuição de respostas relativas à fase de carreira dos docentes 

 

Anos de Serviço Frequência Percentagem Percentagem 

Acumulada 

 

0 anos 

 

 47 

 

 6 

 

  6 

1º ano  37  5  11 

2 a 3 anos  49  6  17 

4 a 6 anos  55  7  24 

7 a 25 anos 455 59  83 

26 a 35 anos 118 16  99 

36 ou mais anos   7   1 100 

 

Total 

 

768 

 

100 
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  Em termos de estatuto profissional, 82% dos docentes do nosso estudo são 

professores efectivos nas escolas em que leccionam, 14% são proivisórios e 4% estagiários. Por 

seu lado, Trigo-Santos (1996) refere que na investigação que realizou em  1990,  apenas 53.6% 

dos professores inquiridos eram efectivos.  

 

  Como podemos observar no Quadro nº 4.4 os docentes inquiridos distribuem-se 

de forma relativamente homogénea por uma diversidade de grupos disciplinares em que se 

incluem disciplinas como: português, francês, latim e grego (16%),  história e filosofia  (16%),  

e inglês e alemão  (15%).  

 

 

Quadro nº 4.4 

Distribuição de respostas relativas ao grupo disciplinar dos docentes 

 

Disciplinas Leccionadas Frequência Percentagem 

 

 

Inglês e Alemão 

  

94  

 

15 

Português, Francês, Latim, Grego  97  16 

História e Filosofia  95  16 

Matemática e Informática  74  12 

Física e Química  50   8 

Biologia e Geografia  62  10 

Disciplinas "Vocacionais"  49   8 

Artes, Educação Física, Moral e Religião  90  15 

 

Total 

 

611 

 

100 

 

 

  Finalmente, 52% dos professores da amostra leccionam apenas no ensino 

secundário, enquanto que exclusivamente nos 2º e 3º ciclos lecciona uma percentagem muito 

aproximada de docentes  (17% e 16%, respectivamente). 
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   No conjunto, as variáveis de caracterização das escolas e de caracterização do 

professor em termos socio-demográficos, permitem-nos traçar o seguinte perfil-padrão do docente 

da nossa amostra:  

 

 é do sexo feminino; 

 é casada e tem filhos; 

 tem entre 7 e 25 anos de experiência no ensino; 

 é  efectiva  numa  escola  do  3 º  ciclo  do  ensino   básico   e   do  ensino  

secundário, da Grande Lisboa; 

 lecciona, em regime diurno, no ensino secundário.  

 

    De acordo com a análise comparativa efectuada relativamente a alguns dados 

disponíveis sobre as características demográficas do universo de referência (Teodoro, 1990 e Trigo-

Santos, 1996) e salvaguardada a sobre-representação verificada na nossa amostra do ponto de vista 

das escolas da sub-área de ensino da Grande Lisboa, da incidência de docentes do sexo feminino e 

com estatuto profissional de efectivos, o perfil-padrão do professor do nosso estudo  parece-nos 

aproximar-se de forma razoável das características típo do docente dos 2º e 3º ciclos do ensino 

básico e do ensino secundário da DREL. Lembramos, no entanto, que se trata de uma amostra de 

conveniência e que a generalização dos resultados obtidos deve ser feita com a maior prudência. 

 

 

 

Resultados 

 

 Nesta secção do capítulo apresentamos os resultados do estudo empírico realizado  

de acordo com dois grandes vectores: numa primeira parte incluimos a estatística descritiva dos 

resultados; seguidamente referimos os resultados das diversas análises efectuadas tendo em vista o 

teste das hipóteses. 
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Estatística descritiva dos resultados 

 

Stress na actividade docente 

 

   A análise do stress associado à actividade docente foi feita de acordo com dois 

pontos de vista distintos, a saber: o das fontes de stress profissional na docência; e o do stress 

percebido pelos professores no exercício docente. 

 

  O estudo das fontes de stress profissional dos professores foi feito de acordo com 

dois tipos de factores: indicadores de sobrecarga objectiva de trabalho; e fontes de stress percebidas 

na actividade docente. 

   

  A sobrecarga objectiva de trabalho foi analisada com base nas respostas dos 

professores da amostra às quatro perguntas sobre esta questão constantes no questionário. A análise 

da estatística descritiva dessas respostas permite-nos organizar os resultados de acordo com os 

seguintes "indicadores de sobrecarga objectiva de trabalho": 

 

1.  Número   de    turmas    a    que    cada    docente    dá    aulas  –   51%   dos  

professores inquiridos têm entre 1 e 3 turmas, 42% entre  4 e 6 turmas e os 

restantes 7% dão aulas a 7 ou mais turmas. 

 

2. Número    médio    de    alunos    por    turma   –   em   52%   dos   casos  os  

docentes da amostra referem ter turmas com uma média de alunos entre os 20 e 

os 30, enquanto que 37% dos docentes estimam que as turmas a que leccionam 

têm uma média de alunos que se situa entre 10 e 20. 

 

3.  Carga      horária      semanal    –     a     maioria     dos     professores     que  

participaram no estudo refere ter uma carga horária lectiva entre as 10 e as 20 

horas semanais (53%), seguindo-se-lhes cerca de um terço dos docentes (36%) 

que estimam a sua carga horária lectiva semanal entre as 20 e as 30 horas. 
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4.  Cargos   exercidos    na    escola  –     53%     dos     professores    inquiridos  

exercem outros cargos para além da actividade lectiva, entre os quais se destaca o 

de director de turma (51%). 

 

  Em síntese, e no que refere a sobrecarga objectiva de trabalho, diríamos que a 

maioria dos docentes que participou no nosso estudo tem uma carga horária lectiva que oscila entre 

as 10 e as 20 horas semanais, decorrente das aulas que dá a 1, 2 ou 3 turmas, as quais têm em média 

20 a 30 alunos, mas complementa a actividade lectiva com o exercício de outros cargos na escola, 

designadamente o de director de turma. 

 

   O estudo de outras  fontes de stress profissional percebidas pelos professores do 

nosso estudo  decorreu das suas respostas à  escala congénere do questionário sobre stress 

profissional  na docência  que adaptámos a partir do TSQ de Kyriacou e Sutcliffe (1978b) e que 

operacionaliza outras variáveis socioprofissionais: Alunos / Clima da Sala de Aula; Condições de 

Trabalho; Pressões de Tempo; Clima da Escola; Ambiguidade e Conflito de Papel;  

Autonomia / Participação na Tomada de Decisões; Apoio Social; e Formação Profissional. 

 

   Face à inexistência de estudos sobre as características psicométricas da escala de 

fontes percebidas de stress profissional do TSQ (Kyriacou & Sutcliffe, 1978b) e ao carácter 

exploratório dos novos itens que nela introduzimos, foi necessário procedermos a diversos testes e 

análises dos itens e subescalas. 

 

  Assim, para verificarmos se os diferentes itens estavam inseridos na subescala 

correcta, calculámos a correlação (coeficiente produto-momento de Pearson) de cada um deles com 

a subescala a que pertenciam e simultaneamente com todos as outras subescalas (ver anexo nº 4.3). 

Verificámos assim que as correlações dos diversos itens com a sua subescala de pertença oscilam 

entre valores aceitáveis de 0.60 e 0.88. Constatamos igualmente que todos os itens se correlacionam 

mais alto com a sua própria subescala do que com qualquer das outras, excepção feita para o item 

28.  
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   Seguidamente,  procedemos ao cálculo das correlações (coeficiente produto-

momento de Pearson) das diferentes subescalas com a escala total de fontes percebidas de stress 

profissional e ao estudo da consistência interna da escala total e das suas subescalas, mediante o 

cálculo dos respectivos coeficientes alpha de Cronbach (Ver quadro nº 4.5). 

 

 

Quadro nº 4.5 

Subescalas de fontes percebidas de stress profissional, respectivas correlações com a  

escala total e sua consistência interna 

 

 

 

Subescalas 

Correlações 

Subescalas- 

-Escala 

 

Consistência Interna 

(alpha de Cronbach) 

 

 

1. Problemas Relativos aos Alunos   

 

0.79 

 

0.77 

2. Más Condições de Trabalho 0.74 0.65 

3. Pressão de Tempo                0.84 0.84 

4. Mau Clima da Escola  0.86 0.76 

5. Ambiguidade e Conflito de Papel   0.81 0.62 

6. Falta de Autonomia  0.85 0.78 

7. Apoio Social Deficiente  0.82 0.83 

8. Inadequação da Formação  

 
0.61  

 

 

  Como podemos observar neste quadro, as diversas subescalas de fontes percebidas 

de stress profissional correlacionam pela positiva com a escala total, com valores que oscilam entre 

0.61 e  0.86. Finalmente, os coeficientes alpha de Cronbach calulados para cada subescala (e que 

variam entre 0.62 e 0.84) e para a escala total de fontes de stress profissional (0.95) apontam para 

uma consistência interna satisfatória.  

 

 No conjunto, estes resultados sugerem que a adaptação da escala de fontes de stress 

profissional do TSQ (Kyriacou & Sutcliffe, 1978b), por nós realizada, apresenta características 

psicométricas encorajadoras.  
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   Procedemos então ao estudo das fontes percebidas de stress profissional pelos 

professores da amostra, mediante a análise da estatística descritiva das variáveis correspondentes às 

8 subescalas de fontes de stress percebidas (Ver quadro nº 4.6). Estes indicadores foram construidos 

realizando a média aritmética dos itens de cada subescala. 

 

 

Quadro nº 4.6 

Estatística descritiva dos indicadores de fontes percebidas de stress profissional 

 

Indicadores  

 

Médias Desvios Padrão 

 

Ambiguidade e Conflito de Papel  

 

2.50 

 

0.81 

Falta de Autonomia / T. Decisões 2.59 0.92 

Inadequação da  Formação 2.63 1.18 

Apoio Social  Deficiente 2.64 0.97 

Mau Clima da Escola 2.71 0.81 

Más Condições de Trabalho                         2.76 0.87 

Pressões de Tempo 3.14 0.71 

Problemas Relativos aos Alunos   

 

3.27 0.72 

 

 

 A análise das médias constantes neste quadro sugere que na amostra de professores 

inquiridos os problemas relativos aos alunos (3.27) e as pressões de tempo (3.14) próprias da 

actividade docente são os factores percepcionados como principais fontes de stress profissional. As 

restantes médias, situando-se entre os valores 2 e 3  da escala de 5 pontos utilizada, indicam que os 

docentes da amostra consideram que os demais factores provocam "pouco stress" a  "stress 

moderado".   

 

  Procurando clarificar quais os problemas relativos aos alunos e quais as formas de 

pressão em termos de tempo que os professores do estudo mais destacam, apresentamos de seguida 

(quadro nº 4.7) a estatística descritiva das respostas aos itens sobre fontes de stress profissional, 

cujas médias são superiores a 3.50 e que portanto foram avaliados como gerando "muito stress" ou 

"stress extremo" (pontos 4 e 5 da escala de resposta) pela maioria dos professores inquiridos: 
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     Quadro nº 4.7 

Estatística descritiva das respostas sobre fontes de stress que obtiveram médias mais  

elevadas 

 

Itens  

 
Médias Desvios Padrão 

 

10. Não aceitação da autoridade do  

professor por parte dos alunos 

 

 

3.53 

 

 

1.13 
5. Alunos pouco motivados 3.55 0.92 
9.    Níveis de ruído elevados 3.55 1.07 
4.    Não ter tempo suficiente para o  

       trabalho a fazer 
 

3.63 

 

1.00 
6. Mau comportamento dos alunos 

 
3.72 1.06 

 

 

   Assim,  o "mau  comportamento dos alunos", os "níveis de ruído elevados",  a "não 

aceitação da autoridade do professor pelos alunos" e  os "alunos pouco motivados",  por um lado, e 

"não ter tempo suficiente para o trabalho a fazer", por outro,  são as fontes de stress que os 

professores do nosso estudo mais destacam. 

 

 Em síntese, diriamos que os problemas relativos aos alunos e as pressões de 

tempo próprias da actividade docente são os factores percepcionados como principais fontes de 

stress profissional, contribuindo fundamentalmente para o destaque dado aos primeiros a 

valorização dos problemas de comportamento ou indisciplina dos alunos e  a sua falta de 

motivação, e para os segundos a falta de tempo para realizar todo o trabalho próprio da 

actividade docente. 

 

   O stress global percebido pelos professores no decurso da actividade docente foi 

avaliado com base nas suas respostas à questão "em geral, em que medida considera ser professor 

como uma actividade geradora de stress?"  do TSQ de Kyriacou e Sutcliffe (1978b). Os resultados 

encontrados no nosso estudo com professores portugueses são apresentadas de seguida, em termos 

de  valores percentuais e média (quadro nº 4.8). 
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Quadro nº 4.8  

Stress global percebido: percepção da docência como actividade geradora de stress 

 

 Distribuição de respostas (%) 

 

Média 

 

Nada 

  

 

 

Pouco  

 

Moderadamente 

 

Muito  

 

 

 

Extremamente 
 

 

  

2.3 

 

7.4 

 

36.3 

 

 

42.7 

 

11.3 

 

3.53 
 

 

 

   Como vemos no quadro, a média de respostas à questão sobre a docência como 

actividade geradora de stress é de 3.53. Os valores percentuais relativos ao stress global percebido 

pelos professores da nossa amostra revelam que 54% dos inquiridos percepcionam a docência como 

uma actividade muito ou extremamente geradora de stress.  

 

 

Vivências de burnout profissional tidas pelos professores 

 

   Para investigarmos as vivência de burnout profissional tidas pelos professores 

recorremos a dois indicadores essenciais, a saber, as respostas dadas pelos docentes inquiridos: ao 

MBI – Ed (Maslach et al, 1996); e às três questões específicas sobre "contacto pessoal com o 

burnout" incluídas no questionário. 

 

 A incidência do burnout profissional nos professores da nossa amostra foi analisada 

a partir das suas respostas ao MBI – Ed (Maslach et al, 1996). 

 

 Antes porém, realizamos um estudo da validade de constructo e da precisão do 

MBI na amostra portuguesa. Para tal começamos por fazer uma análise factorial em componentes 

principais com rotação ortogonal dos eixos, a qual proporcionou uma solução inicial em quatro 

factores (que explica 50.5% da variância total) em tudo identica à encontrada por Iwanicki e 

Schwab (1981): um factor de exaustão emocional e um factor de perda de realização pessoal com 
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estruturas de itens iguais aos identificados por Maslach e colaboradores (1996); e dois factores de 

despersonalização, sendo o primeiro relativo à tarefa (itens 10 e 11) e o segundo referente  à relação 

com os alunos (itens 5, 15 e 22). Assim, e parafraseando Iwanicki e Schwab (1981), entre os 

professores portugueses o MBI parece medir os mesmos construtos básicos, muito embora a 

despersonalização se separe em dois factores. 

 

 O estudo que realizámos sobre a consistência interna das quatro subescalas, revelou 

valores muito próximos dos referidos na literatura para as subescalas de exaustão emocional  e de 

perda de realização pessoal - coeficientes alpha de Cronbach de 0.86 e de 0.76, respectivamente. 

Quanto às duas subescalas de despersonalização, encontrámos um valor aceitável de 0.66 para a 

despersonalização da tarefa e um valor muito modesto de 0.40 para a despersonalização da relação 

com os alunos. Desta forma optámos, de acordo com a sugestão de Iwanicki e Schwab (1981), por 

combinar as duas subescalas e considerar um factor único de despersonalização. O coeficiente alpha 

de Cronbach calculado para este factor único é de 0.56. Resultados como este coeficiente de 

consistência interna da escala de despersonalização têm sido igualmente obtidos noutros estudos 

(Schaufeli et al, 1993) e atribuidos ao reduzido número de itens (cinco) que a constituem ou a 

problemas de ordem conceptual (Garden, 1987; Schaufeli & Enzmann, 1998).  

 

    Finalmente, o estudo das intercorrelações entre as três subescalas revelou, como 

esperado, correlações positivas entre a exaustão emocional e a despersonalização (r=0.445, 

p<0.000) e negativas entre estas duas subescalas e a de  realização pessoal (r=-0.206, p<  0.000; e 

r=-0.225, p< 0.000, respectivamente). 

  

  A análise da incidência do burnout profissional mediante a aplicação do MBI-Ed à 

nossa amostra de professores portugueses obedeceu a duas etapas, que passamos a descrever: 

 

     Num primeiro momento (quadro nº 4.9), os resultados do estudo português (P) 

foram  comparados  com os dados normativos fornecidos por Maslach e colaboradores (1996) e 

obtidos numa investigação com 4 163 professores norte americanos (EUA), mas igualmente com 

resultados de estudos similares realizados no sul da europa, um em Espanha (E) com uma amostra 

de 210 professores (Gil-Monte & Peiró, 2000), outro em Itália (I) com 299 professores,  outro em 
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França (F), envolvendo 217 docentes (F) (Pedrabissi et al, 1991) e outro ainda na Grécia (G) com 

215 professores (Pomaki, Y., Comunicação pessoal do autor, Euroteach project: Greek norms for 

burnout, 1998).  

 

 

     Quadro nº 4.9 

    Médias de resposta por subescala do MBI ( EUA /  P / E / I / F / G) 

 

Exaustão Emocional 

 

Despersonalização Realização Pessoal 

 

EUA:  21.25 

 

P:       18.16 

 

E:       18.19 

 

I:        18.54 

 

F:       14.98 

 

G:       14.45 

 

EUA:  11.00 

 

P:          3.59 

 

E:          4.04 

 

I:           3.10 

 

F:          4.46 

 

G:          2.86 

 

EUA:  33.54 

 

P:       33.24 

 

E:       36.75 

 

I:        33.94 

 

F:       30.60 

 

G:      37.38 

 

 

 

  Como se constata no quadro nº 4.9, as médias obtidas no nosso estudo bem como 

nos demais estudos europeus nas três subescalas de burnout profissional e em especial na de 

despersonalização são mais baixas do que as normas para professores indicadas por Maslach  e 

colaboradores (1996). Por outro lado, os resultados obtidos com professores portugueses parecem-

nos bastante consistentes com os padrões encontrados nos outros estudos  realizados no sul da 

europa, e em particular em Itália (Pedrabissi et al, 1991).  

 

   Num segundo momento, adoptámos o mesmo critério estatístico utilizado por 

Maslach e colaboradores (1996) para a classificação dos resultados obtidos nas três subescalas do 

MBI como altos, médios ou baixos. Para tal, as destribuições de respostas a cada componente do 
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burnout, obtidas na amostra de professores portugueses, foram tripartidas, em três percentis, cujos 

intervalos de frequências se apresentam no quadro nº 4.10. 

 

 

    Quadro nº 4.10 

Critérios de classificação dos resultados (intervalos de frequências) obtidos com a amostra de 

professores portugueses nas três subescalas de burnout  

 

 Níveis de Burnout 

 

 

Baixo 

 

 

Médio 

 

Alto 

 

Exaustão Emocional 

 

0 < 13 

 

13 – 22 

 

  > 22 

Despersonalização            0 < 1 1 – 4 > 4 

Realização Pessoal 0 < 30 30 – 37  > 37 

   

 

 Uma nota para realçar que este sistema de classificação pode contribuir para 

classificar os resultados obtidos nas três subescalas do MBI, em estudos posteriores realizados 

em Portugal, como altos, médios ou baixos. Note-se, contudo, que a sua base é estatística e não 

corresponde a critérios clínicos válidos, pelo que não deve ser usado no diagnóstico individual. 

Pode igualmente ser problemático utilizá-lo para classificação dos resultados de investigações 

sobre o burnout dos professores realizadas em escolas pertencentes a outras direcções regionais 

de educação que não a DREL. 

 

   Tomando como base os intervalos de frequências definidos no sistema de 

classificação, e embora cientes das críticas à utilização de indicadores compósitos do burnout 

(Maslach et al, 1996), optámos por calcular ainda a percentagem de docentes da amostra que 

evidenciam: burnout baixo, isto é, que nas escalas de exaustão emocional e de despersonalização 

se situam no nível baixo e que na escala de realização pessoal se encontram no nível alto; burnout 

pleno, ou seja, que se situam no nível alto das escalas de exaustão emocional e de 
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despersonalização e no nível baixo da escala de realização pessoal; e elevado risco de virem a 

encontrar-se em burnout pleno, isto é, que em duas das dimensões se encontram no nível alto e na 

terceira no nível médio, ou que em duas das dimensões se encontram no nível médio e na terceira 

no nível alto. Os cálculos efectuados revelam que 6.0% (N=47) dos professores por nós inquiridos 

apresentam baixo burnout enquanto que 6.3%  (N=49) evidenciam uma situação de burnout pleno, 

isto é, altos níveis de exaustão emocional e de despersonalização e baixos níves de realização 

pessoal no trabalho. Acresce que 30.4% (N=236) dos docentes da amostra se encontram em elevado 

risco de evoluirem para burnout pleno, uma vez que apresentam já níveis altos e médios de sintomas 

de burnout – 14.8% (N=115) situam-se no nível alto em duas das dimensões e no nível médio na 

terceira; e 15.6% (N=121) no nível médio em duas das dimensões e no nível alto na terceira. (
1
) 

  

 Finalmente, foi-nos ainda possível analisar o problema contacto pessoal com o 

burnout de acordo com as respostas dadas pelos docentes inquiridos à questão "já esteve (ou 

está) em burnout?",  incluida na respectiva secção do questionário. A análise da distribuição de 

frequências mostra que 17% dos professores da amostra consideram já ter estado (ou estar) em 

burnout. 

 

   As respostas às outras duas questões incluidas na secção sobre contacto pessoal 

com burnout revelam-nos ainda que  27% dos docentes inquiridos referem ter contactado com 

familiar(es) em burnout e que 85% dos professores do estudo afirmam ter conhecimento de 

colega(s) em burnout. 

 

  Assim, embora a percentagem de docentes da amostra que diz ter tido 

pessoalmente um problema de burnout seja de 17%, se considerarmos o contacto indirecto tido 

com familiares em burnout, referido por cerca de um quarto dos docentes, ou com colegas em 

burnout, afirmado por 85% dos docentes, podemos considerar que a experiência pessoal que os 

professores inquiridos têm deste tipo de situação é muito mais alargada. 

 

 

                                                 
(
1
) A utilização de indicadores compósitos baseados neste tipo de critérios parece vir a ser bastante comum, tal como 

referido, designadamente, por Gil-Monte & Peiró (2000). 
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Estratégias / estilos de coping utilizadas pelos porfessores 

 

   As estratégias / estilos de coping dos professores da nossa amostra quando 

confrontados com situações problemáticas foram avaliadas através das suas respostas ao 

questionário COPE (Carver et al, 1989). 

 

  O estudo que realizámos sobre a precisão do COPE veio confirmar  no essencial 

as suas qualidades psicométricas, designadamente no que refere à consistência interna das escalas 

que o constituem. De facto, e como podemos ver no quadro nº 4.11, os coeficientes alpha de 

Cronbach que encontrámos para as diversas escalas são bastante próximos dos obtidos por Carver e 

colaboradores (1989): todos os valores são superiores a  0.60, com excepção dos da escala de 

“supressão de actividades concorrentes”, que é ligeiramente inferior (0.59) e da escala de 

“desinvestimento mental”, o qual embora também seja inferior a essa fasquia (0.56) não é tão baixo 

como o indicado por Craver e colaboradores (1989) (0.45). 

 

 

 Quadro nº 4.11 

Consistência interna (alpha de Cronbach) das escalas do COPE (P / EUA) 

 

 

 

Escalas do COPE 

 

Estudo 

Português 

(N=777) 

Estudo 

Americano 

(N=1030) 

 
 

1.    Coping Activo 

 

0.64 

 

0.62 

2. Planificação 0.78 0.80 

2. Procura de Apoio Social Instrum. 0.83 0.75 

3. Procura de Apoio Social Emocional 0.86 0.85 

4. Supressão Actividades Concorrentes                0.59    0.68 

5. Apoio na Religião                0.94 0.92 

6. Reinterpretação Positiva e Crescim. 0.68 0.68 

7. Inibição / Retenção do Coping 0.63 0.72 

8. Aceitação 0.70 0.65 

10.  Focagem e Expansão de Emoções 0.76 0.77 

11.  Negação 0.61 0.71 

12.  Desinvestimento Mental 0.56 0.45 

13. Desinvestimento Comportamental 0.62 0.63 

14. Uso de Alcool / Drogas  0.94 0.93 

15. Humor  

 

0.88 0.90 
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   Os resultados obtidos com a amostra de professores portugueses em cada uma das 

15 escalas do COPE (mediante o somatório das pontuações obtidas em cada um dos 4 itens que as 

constituem) são apresentados no quadro nº 4.12, no qual incluimos igualmente os dados 

encontrados por Craver e colaboradores (1989) na aplicação do questionário a estudantes dos EUA.  

 

 

     Quadro nº 4.12 

Médias e desvios padrão por escala do COPE (P / EUA) 

 

 

 

Escalas do COPE 

 

Estudo Português 

(N=777) 

Estudo Americano 

(N=1030) 

Médias 

 

DP Médias DP 

 

Planificação 

 

11.78 

 

2.67 

 

12.58 

 

2.66 

Reinterpretação Positiva e Crescimento 11.53 2.50 12.40 2.42 

Coping Activo 11.41 2.36 11.89 2.26 

Procura de Apoio Social Instrumental 10.67 3.02 11.50 2.88 

Procura de Apoio Social Emocional 10.28 3.19 11.01 3.46 

Inibição / Retenção do Coping 10.22 2.53 10.28 2.53 

Focagem e Expansão de Emoções 10.04 3.03 10.17 3.00 

Supressão Actividades Concorrentes 9.32 2.38 9.92 2.42 

Aceitação 9.27 2.66 11.84 2.56 

Desinvestimento Mental 8.04 2.59 9.66 2.46 

Apoio na Religião 7.15 3.96 8.82 4.10 

Humor (*) 6.93 3.12   

Desinvestimento Comportamental 6.03 2.05 6.11 2.07 

Negação 5.87 2.07 6.07 2.37 

Uso de Alcool / Drogas (*) 4.37 1.41   

 

(*) Os autores não fornecem dados relativos a estas duas escalas (Carver et al 1989). 

 

 Como podemos observar, as quatro estratégias de coping mais referenciadas pelos 

professores do nosso estudo - "planificação", "reinterpretação positiva / crescimento", "coping 

activo" e "procura de apoio social instrumental" -   são consideradas  respostas "…adaptativas em 

situações em que o coping activo se associa com um bom resultado…" (Weinman et al, 1995, p. 8). 

Quanto às estratégias menos referidas pelos professores inquiridos, destacamos o "uso de alcool / 

drogas", a "negação", e o "desinvestimento comportamental", todas elas consideradas como  formas 

de coping que podem resultar desadaptativas em situações que apelem para um coping activo 

(Carver et al, 1989).  
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   Parece-nos igualmente de referir o paralelismo existente entre os resultados obtidos 

no estudo português e os fornecidos pelos autores do questionário, por exemplo as três médias mais 

elevadas e as três médias mais baixas obtidas num e noutro caso. A principal diferença que 

encontramos reside na importância relativa atribuida à estratégia de "aceitação", dado que esta se 

assume como a quarta mais importante no estudo norte americano enquanto que na investigação que 

realizámos ocupa apenas a nona posição. 

 

 Tendo em vista a redução dos dados relativos às formas de coping, optámos ainda 

por construir indicadores das treze dimensões base de coping (excluindo, portanto o coping  de uso 

de humor e de uso de alcool ou drogas), mediante o cálculo da média aritmética dos itens que 

constituem cada escala, e com base nos quais realizámos uma análise factorial de segunda ordem. 

A análise factorial em componentes principais com rotação ortogonal dos eixos, proporcionou uma 

solução inicial em três factores que permite explicar 58.4% da variância total, e cuja estrutura 

apresentamos no quadro nº 4.13. 

 

 

Quadro nº 4.13 

Estrutura factorial dos indicadores de formas de coping utilizadas pelos professores 

 

Indicadores 

 

F1 F2 F3 

 

Planificação   
 

 .79566 

 

.21908 

 

-.21678 
Coping Activo    .79438 .24843 -.04770 
Reinterpretação Positiva    .75721 .10956  .03988 
Inibição do Coping    .74696 .05295  .17907 
Supressão de Actividades    .67075 .17074  .09772 
Aceitação     .57681 .02832  .32742 
Apoio Social Emocional   .18996 .87457  .09348 
Focagem de Emoções    .09487 .81634  .17726 
Apoio Social Instrument.   .34856 .78970 -.04411 
Desinvestimento Comportamental    .02220 -.08430  .73999 
Negação     .00777 .07868  .71229 
Desinvestimento Mental    .13725 .12680  .68925 
Apoio na Religião   

 
 .03138 .28587  .37175 

 0.83 0.84 0.51 

V.E. 32.5% 14.2% 11.7% 
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  No primeiro factor extraído, que designámos por coping centrado na resolução do 

problema, associam-se estratégias de coping como a planificação, o coping activo, a supressão de 

actividades concorrentes, a aceitação do problema, a sua reinterpretação positiva ou ainda a inibição 

do coping, e que no estudo de Craver e colaboradores (1989) se estruturavam em dois factores 

distintos (as três primeiras no factor I e as restantes três no factor IV). No conjunto, estas respostas 

de coping centradas no problema são consideradas por Carver e colaboradores (1989) como 

globalmente adaptativas e funcionais.  

 

  O segundo factor, denominado por  coping centrado na regulação emocional, 

inclui uma combinação de estratégias de focagem e expansão das emoções e de procura de apoio 

social, emocional mas também instrumental. A sua estutura corresponde à do segundo factor 

identificado na análise de Carver e colaboradores (1989). Embora estas estratégias não sejam em si 

mesmas desadaptativas, um padrão de coping essencialmente centrado nas emoções,  pode resultar 

disfuncional em situações que apelem para um coping activo (Semmer, 1996; Weinman et al, 1995).  

 

  Finalmente, no terceiro factor extraído, reunem-se estratégias de negação e de 

desinvestimento comportamental e mental, tal como no terceiro factor obtido por Craver e 

colaboradores (1989),  e ainda estratégias de apoio na religião. Se este último indicador for retirado 

a consistência interna do factor é muito mais favorável  (o valor de  sobe de 0.51 para 0.60), pelo 

que optámos por não o considerar nas fases subsequentes da análise. Coping por negação e 

evitamento foi a designação adoptada para este padrão de coping que reune as três formas de 

coping tendencialmente mais disfuncionais (Semmer, 1996; Weinman et al, 1995). 

 

  A compreensão das formas de coping utilizadas pelos docentes de acordo com estes 

três padrões torna-se mais clara se analisármos ainda a distribuição das variáveis correspondentes, 

construidas mediante o cálculo da média aritmética dos indicadores incluidos em cada factor 

(quadro nº 4.14). 
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Quadro nº 4.14 

Estatística descritiva dos factores relativos a padrões de coping dos professores 

 

Padrões de Coping N Média DP 

 

 

Coping centrado na resolução de problemas 

 

718 

 

10.60 * 

 

1.86 

Coping centrado na regulação emocional 745 10.32 * 2.68 

Coping por negação e evitamento 736     6.64 1.68 

 
(*) Médias significativamente diferentes para p<0.02, de acordo com o valor de  t(708) = 2.415.   

 

 

  Consonantemente com a estatística descritiva relativa às dimensões base do coping, 

os factores resolução de problemas e regulação emocional, com médias muito próximas, revelam-

se como os padrões de coping mais utilizados pelos professores do estudo. O coping por negação e 

evitamento, por seu lado, assume-se como um padrão de coping a que os docentes recorrem menos 

frequentemente. 

 

 

Representações sociais do burnout na docência 

 

  As representações sociais do burnout dos professores foram analisadas com base nas 

respostas dos docentes inquiridos à versão abreviada do QSRSBP, a qual se estrutura em três 

representações sociais sobre este síndroma: burnout como doença; burnout como um estado de 

desadaptação transitório; e absentismo como expressão fundamental do burnout. 

 

   O estudo da consistência interna das três escalas, através do cálculo do respectivo 

coeficiente alpha de Cronbach, revelou valores aceitáveis de 0.68 e 0.76 respectivamente para as 

escalas de Doença e Desadaptação, e um valor mais modesto de 0.56 para a escala de Absentismo, o 

qual se poderá atribuir ao número mais reduzido de itens (7 itens) que a constituem. 
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  Procedemos então ao estudo destas três representações sociais do burnout dos 

professores, mediante a análise da estatística descritiva das variáveis correspondentes, construídas 

através da média aritmética dos itens de cada escala (quadro nº 4.15). 

 

 

    Quadro nº 4.15 

Médias e desvios padrão das três escalas do QSRSBP (versão abreviada) 

 

Escalas do QSRSBP 

 
Médias DP 

 

Representação Social do Burnout como Doença  

 

3.74 

 

0.84 

Representação Social do Burnout como Desadaptação 4.87 0.78 

Representação Social do Burnout como Absentismo 

 

5.83 

 

0.71 

 

 

   Como podemos visualizar no quadro, a representação social do burnout dos 

professores como absentismo é, das três, a que colhe maior adesão na amostra de docentes 

inquiridos, posto que a média de resposta é de 5.87  e a análise da distribuição de frequências mostra 

que 97.2% das respostas se situam acima do valor central da escala de sete pontos utilizada. Quanto 

à representação social do burnout na docência como desadaptação, com uma média de 4.87 e 84.9% 

das respostas acima do ponto 4 da escala,  revela-se igualmente relevante para os professores da 

amostra. Finalmente, a representação social do burnout dos docentes como doença, com uma média 

de 3.74 e 58.9% das respostas abaixo do ponto 4, é a que obtém uma menor expressão de acordo 

por parte dos professores do estudo. 
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Teste das hipóteses e predições e clarificação dos      

problemas de investigação 

   

Fontes de stress percebidas pelos docentes (predições P1 a P5) 

 

  De acordo com os dados das estatísticas descritivas constantes nos quadros nº 4.7 e 

4.8 confirma-se a nossa predição P1, de que os  problemas relativos aos alunos (M=3.27) e as 

pressões de tempo (M=3.14) são os factores percepcionados pelos docentes como provocando 

maiores níveis de stress. 

 

  Para testar os efeitos das variáveis sociodemográficas – sexo, idade, experiência 

profissional e qualificações / estatuto profissional sobre as fontes percebidas de stress 

profissional, previstos nas predições P2 a P5, realizámos diversas análises de variância univariada 

bem como o teste de Scheffé por forma a compreender quais os grupos que são diferentes entre si.   

 

  Quanto ao efeito da variável sexo verifica-se, tal como previsto (predição P2), que 

existem diferenças significativas (F(1,718)=16.499; p<.000), no que refere à percepção dos 

problemas com alunos enquanto fonte de stress, entre as docentes (M=3.33, dp=0.70) e os seus 

colegas do sexo masculino (M=3.07, dp=0.72). Registam-se igualmente diferenças significativas 

(F(1,756)=8.079; p<.004) na percepção da falta de reconhecimento profissional como fonte de 

stress entre professoras (M=3.07, dp=1.14) e professores (M=2.78, dp=1.19), mas esta diferença  é 

em sentido inverso ao previsto na predição P2. 

 

  Relativamente à variável idade, a predição P3 confirma-se apenas parcialmente, 

uma vez que as diferenças encontradas se restringem à percepção das oportunidades de promoção 

como fonte de stress, a qual é significativamente (F(3,748)=4.958; p< .002) mais valorizada pelos 

docentes com menos de 25 anos (M=2.84, dp=1.22) do que pelos que se situam no grupo etário dos 

25 aos 39 anos (M=2.29, dp=1.18). 
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  A variável experiência profissional, por seu lado, apenas define diferenças 

significativas (F(6,725)=3.555; p<.002) no que refere à percepção de stress associado às pressões 

de tempo,  diferenças essas em sentido inverso às previstas na predição P5, uma vez que os 

docentes menos experientes, em formação inicial, valorizam mais esta fonte de stress (M=3.50, 

dp=0.46) do que aqueles que têm entre 2 e 3 anos de serviço (M=2.286, dp=0.64).  

 

  Finalmente, os resultados obtidos mostram ainda que não existem diferenças 

significativas no que refere às fontes percebidas de stress entre grupos de professores definidos pela 

variável qualificações / estatuto profissional. Desta forma não se confirma a predição P4. 

 

 

Stress global percebido pelos docentes (1ºproblema de investigação e predição P6) 

 

  A resposta ao nosso primeiro problema de investigação foi orientada pelo teste da 

predição P6, mediante a realização de um conjunto de análises de regressão múltipla (stepwise) que 

nos permitiram determinar o valor preditivo das fontes percebidas de stress profissional e dos 

indicadores de sobrecarga objectiva de trabalho relativamente ao stress percebido pelos 

professores (quadro nº 4.16). 

 

 

Quadro nº 4.16 

Preditores do stress percebido. Resultados das análises de regressão múltipla: coeficientes 

padronizados de regressão das variáveis que entram na equação de regressão e R
2
 ajustado 

 

Variáveis Beta 

 

R
2
 aj.(*) Beta R

2
 aj. (**) 

 

Fontes percebidas de stress  

             Pressões de tempo 

 

 

0.36* 

  

 

0.42* 

 

             Problemas c/ alunos 

 

0.23* 0.29  0.19**  

Sobrecarga objectiva  

             Nº de turmas  

 

  

 

 

-0.10** 

 

0.33 

(*) F(2, 645)=133.549,  p<.000      (**) F(3, 308)=52.049, p<.0000      *p<.001  **p<.05 
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   Na primeira análise de regressão que realizámos, os valores do coeficiente 

padronizado de regressão (Beta) mostram-nos que, consonantemente com a predição P6, as 

pressões de tempo (B=0.36) e os problemas com os alunos (B=0.23) são as duas únicas fontes 

percebidas de stress que  contribuem de forma significativa, e pela positiva, para a predição do 

stress percebido pelos professores; estas duas variáveis explicam no conjunto 29% da variância 

encontrada.  

 

  Numa segunda análise de regressão, incluímos igualmente como variáveis 

independentes os indicadores de sobrecarga objectiva de trabalho. A equação de regressão reteve,  

para além das duas variáveis anteriores (Betas de 0.42 e 0.19, respectivamente), a variável número 

de turmas a que o professor lecciona, a qual contribui para a predição do stress percebido pelos 

docentes (Beta = -0.10); a percentagem de variância explicada pelos três factores sobe para 33%.  

 

 Desta forma, a nossa predição P6 confirma-se apenas parcialmente, uma vez que 

apenas um dos indicadores de sobrecarga objectiva de trabalho se revelou como preditor 

significativo do stress global percebido pelos docentes. 

 

  Quanto ao nosso primeiro problema de investigação podemos desde já referir que as 

variáveis pressões de tempo, problemas com os alunos, e número de turmas a que o professor 

lecciona se configuram como preditores significativos do stress global percebido na docência. 

 

 

Vivências de burnout profissional dos professores (2º problema de investigação e 

predições P7 a P13) 

   

  Para testar os efeitos das variáveis sociodemográficas - idade, sexo, estado civil, 

experiência profissional e nível de ensino sobre as três dimensões do burnout profissional, 

previstos nas predições P7 a P11, levámos a cabo um conjunto de análises de variância univariada 

bem como o teste de Scheffé por forma a compreender quais os grupos que são diferentes entre si.  

Os resultados apontam, de uma maneira geral, para algumas diferenças significativas a nível da 

exaustão emocional e da despersonalização, mas não da perda de realização pessoal no trabalho. 
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    No que refere à exaustão emocional, os resultados obtidos mostram que apenas 

existem diferenças significativas (F(6,750)=6.139; p<0.0000), entre grupos definidos pela variável 

experiência profissional: os professores em formação inicial apresentam valores de exaustão 

emocional (M=23.04, dp=8.97) significativamente superiores aos evidenciados pelos que estão no 

primeiro ano de actividade (M=15.00, dp=9.51) e aos  que se encontram no segundo a terceiro anos 

de exercício (M=12.36, dp=5.66); os docentes que se situam  entre os sete e os vinte e cinco anos de 

actividade (M=18.67, dp=10.30), por sua  vez, revelam valores de exaustão emocional 

significativamente mais elevados do que os que se situam entre o segundo e o terceiro anos 

(M=12.36, dp=5.66). 

 

   Quanto à despersonalização, os resultados revelam diferenças significativas 

igualmente entre grupos definidos pela variável experiência profissional (F(6, 746)=6.816; 

p<0.0000), mas também entre grupos de idade (F(3, 744)=3.737; p<0.01) e grupos decorrentes do 

estado civil (F(3, 742)=7.134; p<0.0001). Assim, os professores em formação inicial (M=6.760, 

dp=5.30) manifestam uma tendência significativamente maior para o desenvolvimento de atitudes 

de despersonalização do que os que se situam em qualquer outra fase da carreira (M=3.285, 

dp=3.28; M=3.041, dp=2.78; M=3.363, dp=3.58; M=3.371, dp=3.60; M=3.539, dp=3.80) excepto 

os que têm mais de trinta e cinco anos de docência. Paralelamente, os docentes com menos de vinte 

e cinco anos de idade (M=4.981, dp=4.41) revelam valores de despersonalização significativamente 

mais elevados do que os que se inserem no grupo etário imediatamente a seguir, dos vinte e cinco 

aos trinta e nove anos (M=3.26, dp=3.60). Finalmente, os professores solteiros (M=4.595, dp=4.40) 

apresentam também atitudes de despersonalização significativamente mais marcadas do que os 

casados (M=3.158, dp=3.49). 

 

 Desta forma, não se confirmam as predições P8 e P11, relativas respectivamente ao 

efeito das variáveis sexo e níveis de ensino, e confirmam-se apenas parcialmente as predições P7, 

P9 e P10 uma vez que os efeitos das variáveis idade, estado civil e experiência profissional não se 

fazem sentir conjuntamente nas três dimensões do burnout como tinha sido previsto.  

 

  Realizámos seguidamente diversas análises de correlação para testar as associações, 

previstas  nas  predições  P12   e   P13,  entre  as variáveis fontes de stress percebidas, sobrecarga  
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objectiva de trabalho e stress global percebido e as três dimensões do burnout profissional.   

 

 

Quadro nº 4.17 

Correlações significativas entre as variáveis fontes percebidas de stress, sobrecarga de 

trabalho e stress global, e as três dimensões do burnout 

 

 

Variáveis 

Exaustão 

Emocional 

 

Despersonalização Realização 

Pessoal 

 

Fontes percebidas de stress 

   

        Problemas com alunos 0.45* 0.24* -0.14* 

        Más cond. trabalho 0.34* 0.16* - 

        Pressões de tempo 0.50*   0.12** -0.09** 

        Mau clima da escola 0.36* 0.20* - 

        Ambig.e conflito papel 0.38* 0.15* -0.08** 

        Falta de autonomia  0.30* 0.19* - 

        Suporte social deficiente 0.32*   0.12** - 

        Formação inadequada 0.14* - - 

Indicadores de sobrecaga     

        Nº alunos por turma   0.12** - - 

Stress global 

 

0.52* 0.16* -0.10** 

*p<.001  **p<.05 

 

 

  Assim, confirma-se a predição P12 no que refere às relações previstas entre as fontes 

percebidas de stress e as dimensões de exaustão emocional e despersonalização; já no que concerne 

à perda de realização pessoal a hipótese em teste apenas se confirma parcialmente, uma vez que esta 

dimensão do burnout só apresenta correlações significativas com os problemas relativos aos 

alunos, as pressões de tempo e a ambiguidade e conflito de papel. Acresce que a variável más 

condições de trabalho apresenta igualmente correlações significativas e pela positiva com a 

exaustão emocional e a despersonalização e que a formação inadequada apresenta o mesmo tipo 

de associação com a exaustão emocional, relações estas que não estavam previstas na predição P12. 

Relativamente às associações previstas entre os indicadores de sobrecarga objectiva de trabalho e as 

dimensões do burnout, a predição P12 também se confirma parcialmente visto que só a relação 
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entre o indicador - número médio de alunos por turma e a exaustão emocional se revelou 

significativa (r=0.12).  A predição P13, relativa às associações entre a variável stress global 

percebido e as três dimensões do burnout, confirma-se integralmente. Destacaríamos o valor da 

correlação (r=0.52) entre o stress global percebido e a dimensão de exaustão emocional. 

 

   Finalmente, realizámos diversas análises de regressão múltipla (stepwise), por 

forma a estudar o valor preditivo das variáveis sociodemográficas, de stress, representações sociais, 

e coping, relativamente às três dimensões do burnout (quadros nº 4.18 a 4.22) e, desta forma, 

procurar responder ao nosso segundo problema de investigação. 

 

  No que refere às variáveis sociodemográficas (quadro nº 4.18), os valores do 

coeficiente padronizado de regressão mostram que a experiência profissional  (B=0.19) é um 

preditor significativo e pela positiva da exaustão emocional, e que a idade (B=0.11) e o sexo (B= - 

0.08) são preditores válidos da despersonalização, de tal forma que esta se assume como mais 

frequente nos docentes mais velhos e do sexo masculino; as percentagens de variância explicada 

pelas variáveis sociodemográficas são no entanto baixas, respectivamente de 2.0%  e  de  1.0%. 

 

 

Quadro nº 4.18 

Valor preditivo das variáveis sociodemográficas relativamente às três dimensões do burnout.  

Resultados das análises de regressão múltipla: coeficientes padronizados de regressão (Beta)  

das variáveis que entram na equação de regressão e R
2
 ajustado 

 

Variáveis Exaustão Emocional Despersonalização 

 

Exp. Profissional 

 

0.16* 

 

Idade  0.11** 

Sexo 

 

                   -0.08** 

R
2 

ajustado 

 

 0.02 (*) 

 

  0.01 (**) 

 
(*)  F((1, 683)=20.086, p<.0000)   (**) F((2,680)=4.964, p<.05)    *p<.001  **p<.05 
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 As variáveis de stress, por seu lado, revelaram-se fortes preditores do burnout. 

Destaca-se em especial a associação entre as variáveis de stress e a exaustão emocional: o stress 

global percebido, por si só, apresenta um coeficiente padronizado de regressão Beta de 0.516 

(p<.001) com a exaustão emocional, sendo a variância comum explicada de 27% 

(F((1,733)=266.765, p<.0000). Esta percentagem sobe para 38% se na análise de regressão 

incluirmos como variáveis independentes as fontes percebidas de stress e os indicadores de 

sobrecarga objectiva de trabalho – neste caso, para além do stress percebido (B=0.24), a equação 

de regressão retem algumas fontes percebidas de stress como preditores significativos da exaustão 

emocional: pressão de tempo (B=0.33), ambiguidade e conflito de papel (B=0.27) e 

inadequação da formação profissional (B= - 0.20) (quadro nº 4.19).  

 

  No que refere às dimensões de despersonalização e realização pessoal no trabalho, 

as percentagens de variância comum explicada pelo conjunto de variáveis de stress são menores, 

respectivamente de 11% e de 5%. A equação de regressão reteve, no caso da despersonalização, 

apenas fontes percebidas de stress, designadamente, e por ordem decrescente de importância, mau 

clima da escola (B=0.27), inadequação da formação profissional (B= – 0.24) e problemas 

relativos aos alunos (B=0.16). Relativamente à realização pessoal, os valores do coeficiente 

padronizado de regressão Beta mostram que a fonte percebida de stress - problemas relativos aos 

alunos (B= - 0.19) e o indicador de sobrecarga objectiva de trabalho - número de turmas 

(B=0.14) são preditores significativos dessa dimensão do burnout (quadro nº 4.19). 
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Quadro nº 4.19 

Valor preditivo das variáveis de stress relativamente às três dimensões do burnout. 

Resultados das análises de regressão múltipla: coeficientes padronizados de regressão 

(Beta)  das variáveis que entram na equação de regressão e R
2
 ajustado 

 

 

Variáveis 

Exaustão 

Emocional 

Despersonalização Realização 

Pessoal 

 

 

Stress global percebido 

 

0.24* 

  

Fontes percebidas de stress  

       Pressões tempo 0.33* 

       Ambig.conflito de papel 0.26* 

       Inadeq. da formação         -0.20* -0.24* 

       Mau clima da escola   0.27* 

       Problemas com alunos     0.16** -0.19* 

Sobrecarga de trabalho 

       Nº turmas 

 

   

 0.14* 

R
2 

ajustado
 
 

 

0.38(*) 0.11(**) 0.05(***) 

 
(*) F((4,300)=48.211, p<.0000)    (**) F((3,303)=13.251, p<.0000)    (***) F((2, 294)=9.272, p<.0000)     

*p<.001  **p<.05 

 

 

  Um terceiro conjunto de análises de regressão realizadas (quadro nº 4.20) mostra que 

as variáveis de coping explicam percentagens de variância do burnout consideráveis, 

designadamente 5% da exaustão emocional, 8% da despersonalização e 12% da realização pessoal. 

Mais especificamente, os valores do coeficiente de regressão Beta revelam que: o coping por 

negação e evitamento (B=0.20) e de regulação emocional (B=0.12) são preditores válidos e pela 

positiva da exaustão emocional e que o coping de resolução de problemas (B=-0.09) é igualmente 

um preditor significativo mas pela negativa desta dimensão do burnout; o coping de negação e 

evitamento (B=0.28) pela positiva e o coping de resolução de problemas (B=-0.09) pela negativa 

permitem prever de forma significativa a despersonalização; e que o coping de resolução de 

problemas (B=0.34) pela positiva e o coping de negação e evitamento (B=-0.15) pela negativa são 

preditores significativos da realização pessoal. 
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Quadro nº 4.20 

Valor preditivo dos padrões de coping relativamente às três dimensões do burnout. 

Resultados das análises de regressão múltipla: coeficientes padronizados de regressão (Beta)  

das variáveis que entram na equação de regressão e R
2
 ajustado 

 

 

Variáveis 

 

Exaustão 

Emocional 

 

Despersonalização Realização  

Pessoal 

 

Resolução de problemas 

 

-0.09** 

 

-0.09** 

 

  0.34* 

Regulação Emocional  0.12** - - 

Negação e Evitamento 

 

          0.20*            0.28* -0.15* 

R
2 

ajustado 

 

 0.05(*)    0.08(**)        0.12(***) 

(*) F((3,678)=13.332, p<.0000)   (**) F((2,674)=30.706, p<.0000)   (***) F((2,654)=48.197, p<.0000) 

*p<.001  **p<.05 

 

 

  Seguidamente realizámos uma série de análises de regressão múltipla (stepwise) 

para analisar o valor preditivo das três representações sociais do burnout relativamente às três 

dimensões do burnout, as quais revelaram (quadro nº 4.21) que as representações sociais do burnout 

como desadaptação e como absentismo explicam percentagens da variância comum ao burnout 

relevantes, a saber 11% da exaustão emocional e  6% da despersonalização. Os valores de Beta 

mostram, mais concretamente, que a representação social do burnout como desadaptação, pela 

positiva, e a representação social do burnout como absentismo, pela negativa, constituem preditores 

significativos da exaustão emocional (B=0.39 e B=-0.10, respectivamente) e da despersonalização 

(B=0.29 e B=-0.28, respectivamente). 
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Quadro nº 4.21 

Valor preditivo das representações sociais relativamente às três dimensões do burnout. 

Resultados das análises de regressão múltipla: coeficientes padronizados de regressão 

(Beta)  das variáveis que entram na equação de regressão e R
2
 ajustado 

 

 

Variáveis 

 

Exaustão 

 Emocional 

Despersonalização 

 

 

Burnout como desadaptação 

 

0.39* 

 

0.29* 

Burnout  como absentismo 

 

-0.10**               -0.28* 

R
2
 ajustado   0.11(*) 

 

   0.06(**) 

(*)    F((2,681)=42.414, p<.0000) (**)  F((2,679)=21.554, p<.0000) *p<.001  **p<.05 

 

 

  Uma última série de análises de regressão procurou estudar o valor preditivo, 

relativamente às três dimensões do burnout, de uma solução conjunta dos quatro tipos de 

variáveis independentes analisadas (quadro nº 4.22). Os valores da variância explicada mostram 

que as soluções conjuntas fornecem melhores explicações das três dimensões do burnout do que 

qualquer uma das soluções anteriores: a variância comum explicada é de 42% no caso da exaustão 

emocional, de 27% no da despersonalização e de 13% no da realização pessoal.  
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Quadro nº 4.22 

Valor preditivo da solução conjunta relativamente às três dimensões do burnout. 

Resultados das análises de regressão múltipla: coeficientes padronizados de regressão 

(Beta)  das variáveis que entram na equação de regressão e R
2
 ajustado 

 

Variáveis Exaustão 

Emocional 

Despersonalização Realização  

Pessoal 

 

 

Sociodemográficas 

   

       Idade  0.10**  

       Sexo  0.10**  

Stress global 0.22*   

Fontes de stress    

       Pressões de   

       Tempo 

 

0.36* 

  

-0.16 

       Ambiguidade e    

       conflito de papel 

 

0.29* 

  

       Inadequação da        

       Formação 

 

-0.23* 

 

-0.25* 

 

       Mau clima da 

       Escola 

  

0.40* 

 

Sobrecarga 

       Cargos 

 

  0.11** 

  

Coping    

       Regulação  

       emocional 

  

 -0.12** 

 

       Negação e  

       evitamento 

  

0.30* 

 

-0.22 

       Resolução de 

       problemas 

   

  0.27* 

Representações S.    

       Burnout 

desadaptação 

  

0.18** 

 

       Burnout 

       absentismo 

 

  

         -0.26** 

 

R
2 
ajustado 

 

0.42(*) 0.27(**) 0.13(***) 

(*) F((5,245)=37.189, p<.0000)   (**) F((8,243)=12.321, p<.0000)  (***) F((3,241)=13.641, p<.0000) 

  *p<.001  **p<.05   
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  A análise dos valores de Beta revela como preditores significativos, no caso da 

exaustão emocional: as fontes de stress - pressões de tempo (0.36), ambiguidade e conflito de 

papel (0.29) e inadequação da formação profissional (B=-0.23); o stress global percebido 

(B=0.22); e o indicador de sobrecarga de trabalho - cargos (B=0.11). Desta forma, a exaustão 

emocional surge como previsível em professores que valorizam as pressões de tempo e a 

ambiguidade e conflito de papel e desvalorizam a inadequação da formação profissional como 

fontes de stress, que percebem a actividade docente com mais geradora de stress e que 

desempenham outros cargos institucionais para além da docência. 

 

    Paralelamente, os valores de Beta revelam como preditores significativos da 

despersonalização: as variáveis sociodemográficas - idade (B=0.10) e sexo (B=0.10); as fontes de 

stress - mau clima da escola (B=0.40) e inadequação da formação profissional (B=-0.25); as 

representações sociais do burnout como desadaptação (B=0.18) e como absentismo (B=-0.26); 

e as formas de coping por regulação emocional (B=-0.131) e por negação e evitamento (B=0.30). 

A despersonalização parece assim previsível em docentes do sexo masculino, mais velhos, que 

valorizam o mau clima da escola e desvalorizam a  inadequação da formação profissional como 

fontes de stress profissional, que representam o burnout como uma forma de desadaptação e não 

como absentismo e que do ponto de vista do coping tendem a utilizar estratégias de negação e 

evitamento e a não recorrer a estratégias de regulação emocional. 

 

  Finalmente, destacam-se como preditores significativos da realização pessoal: a 

fonte de stress - pressões de tempo (B=-0.16); e os padrões de coping de resolução de problemas 

(B=0.27) e de negação e evitamento (-0.22). Desta forma, a perda de realização pessoal parece 

antecipável em docentes que valorizam a pressão de tempo como fonte de stress e que tendem a 

utilizar estratégias de coping de negação e evitamento e pelo contrário a não utilizar formas de 

coping centradas na resolução do problema. 
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Papel mediador e / ou moderador das estratégias / estilos de coping na  relação 

stress – burnout (3º problema de investigação e hipóteses H4 e H5) 

 

  A clarificação do papel desempenhado pelas estratégias / estilos de coping na 

relação stress – burnout foi realizada de acordo com as indicações analíticas e estatísticas sugeridas 

por Baron e Kenny (1986) para o teste das hipóteses de mediação e moderação. No que refere a 

hipótese de o coping funcionar como variável mediadora nessa relação (H4) partimos do seguinte 

modelo mediacional (figura nº 4.1): 

 

 

     Figura nº 4.1 

Modelo de mediação: Coping 

 

 

 

      R. Problemas 

      R. Emocional 

         COPING N.e Evitamento 

         (variável      

         a      mediadora)         b 

           Exaustão Emocional 

  STRESS   c  BURNOUT     Despersonalização 

  (variável    (variável  Realização Pessoal 

  independente)    dependente) 

 

 

 

  O primeiro passo consistiu em verificar se a variável stress  se configurava como 

preditora das variáveis de coping (a). Para tal, realizámos uma série de análises de regressão 

múltipla (enter) em que tomámos como variável independente um indicador compósito de stress 

construído com base no cálculo da média aritmética das variáveis stress global percebido, 

problemas com os alunos e pressões de tempo, e como variáveis dependentes os três tipos de 

estratégias / estilos de coping. Tendo verificado que o stress não se configurava como um preditor 

significativo do coping centrado na resolução de problemas a análise prosseguiu considerando 

apenas as outras duas formas de coping. 
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  Os passos seguintes envolveram a realização de mais duas séries de análises de 

regressão múltipla (enter): a primeira destinada a avaliar a capacidade de o stress funcionar como 

preditor das três dimensões do burnout (impacto directo - c); e a segunda destinada a avaliar a 

capacidade preditora do stress e de os dois tipos de estratégias de coping funcionarem 

conjuntamente como preditoras das dimensões do burnout (efeito de mediação - b) (quadro nº 4.23).  

     

 

 Quadro nº 4.23 

Teste da mediação do coping na relação stress - burnout. Resultados das análises de 

regressão múltipla: coeficientes padronizados de regressão (Beta)  das variáveis que 

entram na equação de regressão, R
2
 ajustado e valores F change. 

 

            Beta          R
2 
ajustado 

 

Stress – Coping R. Emocional          0.227*       0.050 (*1) 

 

  

Exaustão  

Emocional 

 

Beta         R
2 
aj. 

 

Despersonalização 

 

 

Beta           R
2 
aj. 

 

Realização  

Pessoal 

 

Beta           R
2 
aj. 

 

Stress  

 

 0.599 * 

 

0.358 

 

 0.193 * 

 

0.036 

 

-0.127 * 

 

0.015 

Stress +  

Coping RE 

F change 

 0.605 * 

-0.027 

 

0.358  

F((2,663) = 

185.64, p<.000) 

 

 0.211 * 

-0.081** 

 

0.041  

F((2,660) = 

14.93,p<.000) 

-0.152 * 

-0.113** 

 

0.025  

F((2,642) = 

9.25, p<.000) 

Beta          R
2 
aj 

 

Stress – Coping N. e Evitamento      0.187*       0.034 (*2) 

 

  

Exaustão  

Emocional 

 

Beta         R
2 
aj. 

 

Despersonalização 

 

 

Beta         R
2 
aj. 

 

Realização  

Pessoal 

 

Beta           R
2 
aj. 

 

Stress 

 

0.594 * 

 

0.352 

 

0.195 * 

 

0.036 

 

-0.129 * 

 

0.015 

Stress + 

Coping NE 

F change 

 

0.574 * 

0.104 * 

 

0.361 

F((2,658) = 

186.80, p<.000) 

0.147 * 

0.247 * 

 

0.094 F((2,654) 

= 34.84, 

p<.000) 

 

-0.109** 

-0.106** 

 

0.024 F((2,635) 

= 8.92, p<.000) 

(*1) F((1,674)=36.40, p<.000)     (*2) F((1,668)=24.23, p<.000)  *p<.001   **p<.05 
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  De acordo com Baron e Kenny (1986, p. 1177), se na primeira equação a variável 

independente afectar a variável mediadora, se na segunda equação a variável independente afectar a 

variável dependente, e se na terceira equação a variável mediadora afectar a variável dependente, 

considera-se que há mediação quando o efeito da variável independente na variável dependente 

(valores Beta) for menor na terceira do que na segunda equação. Desta forma podemos considerar 

que, de acordo com os resultados constantes no quadro nº 4.23, a hipótese de mediação se confirma 

apenas parcialmente: as estratégias / estilos de coping de negação e evitamento funcionam como 

mediadoras das relações entre o stress e o burnout, de tal forma que quanto mais elevados são os 

níveis de stress, maiores são os valores da exaustão emocional e da despersonalização e menores 

são os valores da realização pessoal. 

  

  Analisámos de seguida a hipótese de as estratégias / estilos de coping funcionarem 

como variáveis moderadoras da relação stress–burnout (H5), partindo de um modelo de 

moderação igualmente sugerido por Baron e Kenny (1986) (figura nº 4.2): 

 

    Figura nº 4.2 

Modelo de moderação:  Coping 

 

 

  STRESS 

  (variável 

independente)   a    

 

    RP 

 COPING RE                    b 

  (moderador)    NE        EE   

          BURNOUT    D 

          (variável          RPT 

      c     dependente)  

  STRESS          

 

        x 

  RP 

 COPING RE 

         NE 

  

Legenda: RP-Resolução de Problemas; RE – Regulação Emocional; NE - Negação e Evitamento; EE – Exaustão 

Emocional; D – Despersonalização; RPT – Realização Pessoal no Trabalho 
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   De acordo com Baron e Kenny (1986, p. 1174), a hipótese de moderação pode ser 

considerada válida se o efeito da interacção (Cohen & Cohen, 1975) entre a variável independente e 

a variável moderadora  (c) for significativo. Para avaliarmos o efeito diferencial da variável 

independente stress (o mesmo indicador compósito de stress já referido) na variável dependente 

burnout em função da variável moderadora coping, procedemos a um conjunto de análises de 

regressão múltipla (enter). Os resultados significativos obtidos referem-se apenas ao coping de 

negação e evitamento e são apresentados no quadro nº 4.24.  

 

  Procedemos então à dicotomização desta variável, considerando como alto e baixo 

coping de negação e evitamento as respostas que se situam, respectivamente, um desvio padrão 

acima e abaixo da média. Para testarmos a diferença das correlações em cada um dos grupos 

fizemos o cálculo do valor Z  (Kanji, 1999). Desta forma foi-nos possível avaliar a direcção e / ou 

força do efeito moderador, calculando para cada categoria de coping o valor da correlação entre a 

variável independente stress e a variável dependente burnout (quadro nº 4.24). 

 

 

Quadro nº 4.24 

Teste da moderação do coping na relação stress - burnout. Resultados das análises de 

regressão múltipla: valores de R
2
 e F change. Correlações stress – burnout e valores de Z. 

 

Análises de regressão múltipla 

                                                           Exaustão Emocional                 Despersonalização 

 

R
2
 

 

0.363 

 

0.097 

R
2 
Inter.Stress x Coping NE

 
 0.367 0.106 

F change F((1,655)=4.449, p<.05)  F((1,651)=6.538, p<.05) 

 

Correlações stress – burnout 

                                                          Exaustão Emocional                 Despersonalização 

     

Baixo  Coping NE (<5) 

 

0.532 ** (N=138) 

 

  0.052 * (N=129) 

Alto Coping NE (8.3) 0.591 ** (N=109)            0.258 * (N=110) 

Z 

 

-0.665 -1.612 (*) 

Legenda: NE – Coping de Negação e Evitamento; *p<.001  **p<.05  (*)p<.05 
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  Como podemos observar, o efeito da interacção entre a variável independente stress 

e a variável moderadora coping de negação e evitamento sobre a variável dependente burnout é 

significativo (valores F change) nos casos das dimensões de exaustão emocional e de 

despersonalização do burnout. Podemos assim considerar que a nossa hipótese H5 se confirma 

apenas parcialmente: o coping de negação e evitamento funciona como moderador das relações 

entre o stress e cada uma destas duas componentes do burnout, de tal forma que no grupo de 

docentes que dele fazem um uso elevado as relações entre stress e exaustão emocional são 

tendencialmente mais altas e as relações entre stress e despersonalização são significativamente 

mais altas do que no grupo que faz uma baixa utilização deste tipo de coping (valores das  

correlações e de Z). 

 

 

Papel das representações sociais do burnout na relação coping - burnout (4º 

problema de investigação e hipóteses teóricas H2 e H3)   

 

   Procedemos de seguida a uma série de análises de regressão múltipla (stepwise) para 

testarmos a hipótese teórica H2, segundo a qual as representações sociais do burnout na docência 

consituem preditores significativos das estratégias de coping utilizadas pelos docentes, de tal forma 

que: a representação social do burnout como doença permite prever o recurso a estratégias de 

coping de negação e evitamento; a representação social do burnout como desadaptação configura-se 

como preditora de um padrão de coping em que se incluem estratégias de resolução de problemas, 

regulação emocional, e negação e evitamento; e a representação social do burnout como absentismo 

constitui-se como preditora do uso de estratégias de coping de resolução de problemas e de 

regulação emocional. Os resultados significativos encontrados apresentam-se de seguida no quadro 

nº 4.25. 
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Quadro nº 4.25 

Valor preditivo das representações sociais relativamente aos padrões de coping. Resultados 

das análises de regressão múltipla: coeficientes padronizados de regressão (Beta)  das 

variáveis que entram na equação de regressão e R
2
 ajustado 

 

 

Variáveis 

Resolução 

Problemas 

Regulação 

Emocional 

Negação e 

Evitamento 

 

 

B. Desadaptação 

 

0.16* 

 

0.22* 

 

0.18* 

B. Absentismo   0.24**   0.11** - 

 

R
2 

ajustado 

 

0.06 (*) 0.10 (**) 0.03 (***) 

(*) F((2,649)=21.766, p<.0000)   (**)   F((2,673)=36.646, p<.0000)   (***) F((1,666)=23.028, p<.0000)      

*p<.001  **p<.05 

 

 

   Embora as percentagens de variância comum explicada sejam modestas (entre 3% e  

10%), os resultados mostram que as representações sociais do burnout como desadaptação e como 

absentismo se configuram como preditores significativos dos padrões de coping previstos na nossa 

hipótese H2: assim, a representação social do burnout como desadaptação prevê o uso dos três tipos 

de coping (B=0.16, B=0.22 e B=0.18, respectivamente), enquanto que a representação social do 

burnout como absentismo prevê o recurso às estratégias de coping de resolução de problemas 

(B=0.24) e de regulação emocional (B=0.11). Pelo contrário, a representação social do burnout 

como doença não se revelou como um preditor significativo de qualquer um dos padrões de coping 

estudados. A hipótese H2, desta forma, confirma-se apenas parcialmente. 

 

  Finalmente pretendemos testar a nossa hipótese teórica H3, de que as representações 

sociais do burnout na docência moderam a relação entre as estratégias / estilos de coping utilizadas 

pelos professores e a reacção de burnout, de tal forma que: quando há uma alta adesão à 

representação social do burnout como doença, mais negativa e culpabilizante do professor em 

burnout, a relação entre as estratégias de coping utilizadas e o burnout é mais disfuncional; enquanto 

que quando há uma alta adesão à representação social do burnout como absentismo, mais positiva e 
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desculpabilizante, a relação entre as estratégias de coping utilizadas e o burnout é mais funcional.  

Seguindo a mesma abordagem anteriormente adoptada para o estudo do papel moderador das 

formas de coping e decorrente das sugestões de Baron e Kenny (1986), partimos do seguinte 

modelo de análise (figura nº 4.3): 

 

 

         Figura nº  4.3 

Modelo de moderação:  Representações sociais do burnout 

 

 

  COPING RP 

  (variável RE 

independente) NE      

         a  
     

                      

 R.SOCIAIS  Doença                 b 

  (moderador)  Absentismo           EE   

          BURNOUT    D 

          (variável          RPT 

             RP     c     dependente)  

  COPING      RE         

             NE 

        x 

            

 R.SOCIAIS  Doença 

          Absentismo 
  

Legenda: RP-Resolução de Problemas; RE – Regulação Emocional; NE - Negação e Evitamento; EE – Exaustão 

Emocional; D – Despersonalização; RPT – Realização Pessoal no Trabalho 

 

 

 

  Seguidamente realizámos uma série de análises de regressão múltipla (enter), por 

forma a avaliar se o efeito da interacção entre as estratégias de coping e as representações sociais 

doença e absentismo sobre o burnout é significativo. Em caso afirmativo procedemos igualmente à 

dicotomização dessas variáveis moderadoras, e ao cálculo, por categoria, das correlações entre as 

variáveis de coping e de burnout e dos valores de Z. Nos quadros que se seguem apresentamos os 

resultados significativos encontrados (quadros nº 4.26 e 4.27). 
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Quadro nº 4.26 

Teste da moderação das representações sociais do burnout na relação coping - burnout 

Resultados das análises de regressão múltipla: valores de R
2 

 e F change. Correlações 

coping – burnout e valores de Z. 

 

Análise de regressão múltipla 

                                                                         Realização Pessoal 

 

R
2
 

 

0.099 

R
2  

Inter. Coping RP   x   R.Social Doença
  
 0.106 

F change F ((1,646)=5.231 p<.05) 

 

Correlações coping – burnout 

                                                                         Realização Pessoal 

 

Baixa  R. Social Doença (<2.9) 

 

0.260* (N=218) 

Alta  R. Social Doença (>4.6) 0.490* (N=215) 

Z 

 

-2.78 (*) 

Legenda: RP – Coping de Resolução de Problemas; * p<.01  ( *) p<.005 

 

 

  De acordo com os valores constantes no quadro (F change) a representação social do 

burnout como doença funciona como variável moderadora da relação entre o coping orientado para 

a resolução de problemas e a dimensão de realização pessoal do burnout. Podemos ainda verificar 

que, ao contrário do que havíamos previsto, nos professores com alta adesão à representação do 

burnout como doença, a relação entre o uso de estratégias de coping de resolução de problemas e os 

sentimentos de realização pessoal é significativamente mais elevada do que no caso dos docentes 

que apresentam baixa adesão a esta representação (valores das correlações e de Z). 
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Quadro nº 4.27 

Teste da moderação das representações sociais na relação coping - burnout. Resultados das 

análises de regressão múltipla: valores de R
2 

e F change. Correlações coping – burnout e 

valores de Z. 

 

Análise de regressão múltipla 

                                                                                                               Despersonalização 

 

R
2
 

 

0.005 

R
2  

Inter. Coping R.Problemas   x  R.Social Absentismo 0.011 

F change 

 

F((1,680) = 4.160, p<.05) 

Correlações coping Resolução de Problemas – burnout 

                                                                                                             Despersonalização 

 

Baixa  R.Social  Absentismo (<5.1) 

 

 0.087 (N=224) 

Alta  R.Social Absentismo (>6.5) -0.087 (N=206) 

Z 

 

1.794 (**) 

Análise de regressão múltipla 

                                                                                                               Despersonalização 

 

R
2
 

 

0.06 

R
2  

Inter. Coping R.Emocional  x  R.Social Absentismo  0.017 

F change F((1,705) = 7.962, p<.01) 

 

Correlações coping Regulação Emocional – burnout 

                                                                                                             Despersonalização 

 

Baixa  R.Social  Absentismo (<5.1) 

 

0.211* (N=230) 

Alta  R.Social Absentismo (>6.5)              -0.072   (N=216) 

Z 

 

3.002 (*) 

Análise de regressão múltipla 

                                                                                                               Despersonalização 

 

R
2
 

 

0.085 

R
2  

Inter. Coping N. e Evitamento   x  R.Social Absentismo 0.089 

F change F((1,698) = 3.801, p<.05) 

 

Correlações coping Negação e Evitamento – burnout 

                                                                                                             Despersonalização 

 

Baixa  R.Social  Absentismo (<5.1) 

 

0.376* (N=149) 

Alta  R.Social Absentismo (>6.5) 0.264* (N=166) 

Z 

 

1.096  

* p<.01    (*) p<.001    (**) p<.05 
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  Como vemos, a representação social do burnout como absentismo funciona como 

moderadora da relação entre cada um dos três tipos de coping considerados e a dimensão de 

despersonalização do burnout (valores F change).  

 

  No que refere a relação entre o coping de resolução de problemas e a 

despersonalização, o efeito de moderação tem a mesma magnitude no caso de a representação do 

burnout como absentismo ser alta ou ser baixa. Contudo, e de forma significativa (ver valores das 

correlações e de Z), quanto mais os professores com alta adesão a esta representação usam 

estratégias de coping orientadas para a resolução de problemas menos despersonalizam, enquanto 

que nos docentes com baixa adesão a esta representação o recurso ao coping de resolução de 

problemas se revela disfuncional uma vez que apresenta uma correlação positiva com a 

despersonalização. 

 

 No caso da relação entre o coping de regulação emocional e a despersonalização, 

embora o efeito de moderação seja mais forte quando a adesão à representação social do burnout 

como absentismo é baixa, a direcção do efeito de moderação é muito semelhante à que acabamos de 

descrever a propósito da relação entre o coping de resolução de problemas e a despersonalização: de 

forma significativa, quanto mais os docentes com alta representação de absentismo usam coping de 

regulação emocional menos despersonalizam, ao passo que nos que dão baixo apoio a esta 

representação a correlação entre o coping de regulação emocional e a despersonalização é positiva 

(ver valores das correlações e de Z). 

 

 Finalmente, a representação social do burnout como absentismo modera a relação 

entre o coping de negação e evitamento e a despersonalização de tal forma que nos professores com 

alta adesão a esta representação a relação entre o uso do coping de negação e evitamento e a 

despersonalização é tendencialmente mais baixa do que no caso dos professores que dão um baixo 

apoio  esta representação (ver valores das correlações). 

 

  Desta forma, a nossa hipótese H3 confirma-se no que refere ao efeito moderador 

significativo das duas representações sociais do burnout consideradas sobre a relação coping – 

burnout, mas só se confirma quanto à direcção do efeito de moderação no caso da representação 
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social do burnout como absentismo: quando há adesão à representação social do burnout como 

absentismo, mais positiva e desculpabilizante, a relação entre as estratégias de coping utilizadas e o 

burnout é mais funcional. Por outro lado os efeitos de moderação verificados devem ser 

especificados às formas de coping e às dimensões de burnout envolvidas: no caso da representação 

do burnout como doença, o seu efeito moderador faz-se sentir apenas na relação entre o coping de 

resolução de problemas e a componente de realização pessoal do burnout; quanto à representação 

social do burnout como absentismo, o seu efeito moderador faz-se sentir na relação entre as diversas 

formas de coping e a dimensão de despersonalização do burnout. 
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Conclusões do capítulo 

 

 

 

   Estamos finalmente em condições de clarificar o modelo integrativo de burnout 

anteriormente proposto, o qual estruturou o presente estudo em torno de quatro grandes objectivos / 

problemas de investigação: incidência e preditores do stress profissional na docência; incidência e 

preditores do burnout profissional dos professores; papel das estratégias / estilos de coping na 

relação stress – burnout; e papel das representações sociais do burnout na relação coping – burnout. 

 

  Assim, no que refere ao stress profissional na docência, começaríamos por 

salientar que mais de metade dos professores inquiridos (54%) percepcionam a sua profissão como 

uma actividade muito ou extremamente geradora de stress. Procurando enquadrar estes resultados 

com outros disponíveis sobre o nosso país, lembramos as duas investigações realizadas por Cruz 

(1989 e 1990), com professores da zona norte de Portugal, em que 63% e 45%, respectivamente, 

dos professores assinalaram respostas da mesma magnitude. No conjunto, estes valores são 

superiores aos encontrados noutras investigações apoiadas no mesmo tipo de indicador e realizadas 

noutros países (Borg & Riding, 1991; Capel, 1987 e 1991; Cockburn, 1996; Kyriacou e Sutcliffe, 

1978b e 1978c; Manthei et al, 1996), em que a percentagem de docentes que assinalaram esses 

níveis de stress global percebido oscila entre 20%  num dos estudos de Kyriacou e Sutcliffe (1978b) 

e 44% no estudo de Cockburn (1996).  

 

   A compreensão destas diferenças nos níveis de stress global percebido apela 

naturalmente para factores relacionados com a distância sociocultural, e em alguns casos temporal, 

que separa os estudos portugueses dos realizados nos outros  países. Uma das hipóteses explicativas 

para os valores mais elevados de stress por nós encontrados em finais da década de noventa é a de 

acompanharem a tendência geral, referida por alguns autores (por exemplo Gold & Roth, 1993; 

Pithers & Fogarty, 1995), para um aumento crescente dos níveis de stress profissional e em 

particular dos professores. No entanto, a consonância dos elevados níveis de stress percebido na 

docência por nós verificados com os obtidos nas investigações de Cruz há uma década a trás, 



BURNOUT PROFISSIONAL EM PROFESSORES PORTUGUESES 

 432 

sugere-nos um olhar mais atento para a intervenção de factores de ordem sociocultural que 

justifiquem a, aparentemente, maior incidência do stress profissional nos professores portugueses. 

 

  A análise das fontes de stress percebidas pelos docentes ajuda-nos a clarificar um 

pouco mais esta questão. Efectivamente, no nosso estudo, tal como na generalidade dos estudos 

realizados neste domínio (ver Byrne, 1995, Capel, 1992; Kyriacou e Sutcliffe, 1978b) os factores 

que os docentes referem como principais fontes de stress são muito semelhantes. Parece-nos assim 

mais plausível que as diferenças nos níveis de stress percebido na docência se associem aos 

diferentes graus de exigência colocados aos professores ao longo destas dimensões, do que resultem 

de diferenças qualitativas nas vivências profissionais. 

 

  Concretizando, na amostra de professores do nosso estudo os problemas relativos 

aos alunos, designadamente de indiciplina e de desmotivação, e as pressões de tempo próprias da 

actividade docente são os factores mais frequentemente percepcionados como fontes de stress 

profissional.   

 

   O estudo das variáveis sociodemográficas que determinam diferenças nestas duas 

fontes percebidas de stress confirmou apenas parcialmente as relações mais consistentemente 

identificadas neste domínio e que tivemos oportunidade de referir anteriromente neste capítulo: de 

acordo com o previsto (Jesus et al, 1992; Kyriacou & Sutcliffe, 1978b; Laughlin, 1984;  Manthei et 

al, 1996; Payne & Furnham, 1987), as docentes do nosso estudo percepcionam mais frequentemente 

os problemas relativos aos alunos como fonte de stress do que os seus colegas do sexo masculino; 

por seu lado, o efeito da variável experiência profissional sobre a percepção de stress associado às 

pressões de tempo, embora significativo, revelou-se em sentido inverso ao habitual (Payne & 

Furnham, 1987), uma vez que na nossa amostra os professores menos experientes, em formação 

inicial, valorizam mais esta fonte de stress do que os que têm mais anos de serviço.  

 

  A estas duas fontes percebidas de stress junta-se igualmente como preditor do stress 

global um indicador objectivo de sobrecarga de trabalho, a saber o número de turmas a que o 

docente dá aulas. Estes três factores, os únicos preditores significativos identificados, explicam no 

conjunto 33% da variância comum. Note-se que a variável número de turmas contribui pela 
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negativa para a predição do stress global, o que sugere que o seu efeito resulta da covariação com 

outro tipo de variável (por exemplo os "cargos" exercidos para além da docência) que a equação de 

regressão não reteve.  

 

  Gostaríamos assim de chamar a atenção para a importância que estes factores devem 

assumir numa óptica de prevenção do stress profissional dos professores e de promoção da sua 

saúde ocupacional,  a qual se afigura fundamental logo a nível da formação inicial, mas se 

perspectiva igualmente importante ao longo de toda a formação contínua. Importa efectivamente 

apoiar o docente na aquisição, desenvolvimento e transformação de estratégias de coping que lhe 

permitam lidar eficazmente com exigências profissionais que antecipadamente sabemos geradoras 

de stress (ver capítulo cinco). 

 

   Esta reflexão surge claramente apoiada pelo estudo que tivemos oportunidade de 

fazer sobre o uso de diferentes formas de coping, o qual revelou que os professores não recorrem 

apenas a estratégias tendencialmente funcionais e adaptativas nas tentativas que fazem para lidar 

com as dificuldades e exigências profissionais. Embora o coping centrado na resolução de 

problemas, que inclui estratégias como a planificação, a reinterpretação positiva e o coping activo, 

globalmente adaptativo e funcional, seja o padrão de coping mais frequentemente utilizado pelos 

professores inquiridos para lidarem com o stress profissional, as estratégias de regulação emocional, 

como a procura de suporte social e a focagem e expansão de emoções, que podem resultar 

disfuncionais em situações que apelem para estratégias mais activas, estruturam-se num padrão de 

coping igualmente muito usado pelos docentes. Menos frequente, mas também presente no leque de 

alternativas para lidar com o stress da profissão é o recurso dos docentes a estratégias de negação e 

evitamento, por exemplo de desinvestimento mental e comportamental, as quais tendem a revelar-se 

disfuncionais. Um indicador fundamental da funcionalidade destes padrões de coping são, 

naturalmente, as relações que estabelecem com as diferentes dimensões do burnout e que iremos 

referir no ponto seguinte. 

 

  O estudo do burnout profissional dos professores,  realizado de acordo com a 

definição tridimensional de Maslach e colaboradores (1996), revelou-nos níveis de incidência 
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diferenciados nas dimensões de exaustão emocional (média de 18.16), despersonalização (média de 

3.59) e de realização pessoal (média de  33.24). 

    

  Não dispondo de normas específicas para a população portuguesa, a compreensão do 

significado dos níveis de incidência encontrados na nossa amostra de professores começou por se 

apoiar nos dados normativos para professores norte americanos (Maslach et al, 1996) e também nos 

resultados encontrados em estudos semelhantes realizados em países do sul da europa (em Espanha, 

por Gil-Monte & Peiró, 2000;  em Itália e em França, por Pedrabissi et al, 1991; e na Grécia, por 

Pomaki, 1998). Relativamente aos dados normativos, os docentes portugueses apresentam 

resultados mais baixos na dimensão de exaustão emocional e muito particularmente na dimensão de 

despersonalização, enquanto que os valores da escala de realização pessoal são praticamente iguais 

nas duas amostras de professores.  Por outro lado, os resultados obtidos pelos professores 

portugueses afiguram-se bastante consistentes com os padrões encontrados nos outros estudos 

realizados no sul da europa, e em particular em Itália (Pedrabissi et al, 1991).  

 

 Lembrando Pedrabissi e colaboradores  (1991, p. 534) diríamos que é difícil 

determinar em que medida as diferenças transnacionais nos valores de burnout "… podem reflectir 

diversidades culturais no mal-estar psicológico dos grupos e / ou depender de diferentes sistemas 

escolares e representações sociais da profissão …". 

 

   O cálculo dos intervalos de frequências que definem a tripartição, em três percentis 

iguais, das destribuições de respostas a cada componente do burnout, obtidas na amostra de 

professores portugueses, permitiu-nos, num segundo momento, construir alguns indicadores 

compósitos da incidência do burnout na nossa amostra. Os cálculos realizados revelam que 6.3%  

dos docentes inquiridos evidenciam uma situação de burnout pleno, isto é, apresentam altos níveis 

de exaustão emocional e de despersonalização e baixos níves de realização pessoal no trabalho. 

Revelam igualmente que 30.4% dos professores que participaram no nosso estudo se encontram em 

risco, que diríamos elevado, de evoluirem para burnout pleno, uma vez que manifestam altos níveis 

de sintomas em uma ou duas das dimensões do burnout e níveis médios na(s) restante(s). 
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  Ao estudarmos os níveis de incidência do burnout profissional nos professores 

portugueses tínhamos igualmente a preocupação de analisar a sua evolução ao longo da carreira. 

Desta forma testámos o efeito da variável experiência profissional, cujas categorias etárias foram 

definidas de acordo com as fases de desenvolvimento da carreira docente propostas por Huberman 

(1992), sobre as três dimensões do burnout. Os resultados revelam que os docentes em formação 

inicial apresentam valores de exaustão emocional significativamente mais elevados do que os que se 

encontram no primeiro ou nos segundo e terceiro anos de actividade (fase de  entrada, de acordo 

com Huberman, 1992); os professores que têm entre sete e vinte e cinco anos de prática docente 

(fase de  diversificação / questionamento, Huberman, 1992) manifestam igualmente níveis de 

exaustão emocional significativamente superiores aos dos que vivem o segundo e terceiro anos da 

carreira. Quanto à despersonalização, os professores em formação inicial apresentam de novo níveis 

de despersonalização significativamente superiores aos que se situam em qualquer outra fase da 

carreira excepto os que se encontram no final da mesma, com 35 ou mais anos de serviço (fase de 

desinvestimento segundo Huberman, 1992). Não se encontraram diferenças significativas ao longo 

da carreira a nível da perda de realização profissional. 

   

  Em suma, diríamos que os professores que se encontram entre os sete e os vinte e 

cinco anos de exercício docente e, muito em particular, os que estão em formação inicial 

evidenciam sinais de burnout profissional particularmente preocupantes. Estes resultados traduzem, 

do nosso ponto de vista, realidades distintas.  

 

   Assim, os professores em formação inicial têm geralmente um contacto pontual com 

a realidade profissional e circunscrito a actividades como a observação de classes, a realização de 

entrevistas e questionários a alunos e professores, exercícios de planificação e simulação de aulas, 

etc; desta forma, as suas respostas ao MBI (Maslach et al, 1996) podem ter contornos de projecção 

para o futuro e reflectirem expectativas profissionais mais do que sintomas actuais, ou serem um 

reflexo de, e traduzirem, a sua exaustão emocional e despersonalização, mas como formandos.  

 

   Os docentes que têm entre sete e vinte e cinco anos de prática profissional situam-se 

na mais longa fase de desenvolvimento da carreira estudada por Huberman (1992). De acordo com 

este autor, uma vez estabilizados e comprometidos com a carreira, ao longo desta fase os docentes 
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seguem habitualmente dois percursos distintos, sendo um deles caracterizado pela  diversificação, 

isto é por uma atitude de experimentação e de activismo persistente face ao sistema, procurando e 

enfrentando novos desafios; e o outro caracterizado pelo questionamento face à rotina, por uma 

impressão de desencanto com a profissão ou mesmo por uma forma de crise existencial semelhante 

a outras "crises de meio da carreira".  Num e noutro caso podemos adivinhar vivências de stress 

profissional prolongado, desgastantes, e eventualmente propícias ao desenvolvimento de 

sentimentos de exaustão emocional. 

 

  Para além da experiência profissional estudámos igualmente o efeito de outras 

variáveis sociodemográficas, das variáveis de stress e de coping e das representações sociais nos 

níveis de exaustão emocional, despersonalização e perda de realização pessoal. Do conjunto de 

análises efectuadas destacamos em particular as regressões conjuntas destes quatro tipos de 

variáveis, as quais fornecem as melhores explicações das três dimensões do burnout: 42% da 

variância comum no caso da exaustão emocional, 27% no da despersonalização e 13% no da 

realização pessoal. 

 

  Das variáveis sociodemográficas consideradas, a idade e o sexo revelaram-se como 

os únicos preditores significativos, se bem que modestos, do burnout ou mais concretamente da 

despersonalização, de tal forma que esta dimensão do burnout é previsível em docentes mais velhos 

e do sexo masculino. Lembramos que a tendência para os professores – homens apresentarem níveis 

de despersonalização mais elevados é a relação mais consistentemente encontrada, nos diversos 

estudos realizados internacionalmente,  entre a variável sociodemográfica sexo e as dimensões do 

burnout, sendo habitualmente interpretada do ponto de vista dos processos de socialização 

associados aos papeis sexuais: "ensina-se aos homens que a masculinidade se equaciona com uma 

menor expressão das emoções (…) Desta forma, é mais provável que os homens se distanciem das 

pessoas com quem trabalham, particularmente quando estão em stress…" (VanHorn et al, 1997, p. 

373). 

 

 As variáveis de stress, por seu lado, revelaram-se fortes preditoras do burnout e em 

especial da sua dimensão de exaustão emocional: o stress global percebido; as fontes percebidas de 

stress - pressão de tempo, ambiguidade e conflito de papel e  inadequação da formação profissional; 
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e o indicador de sobrecarga objectiva – cargos, são os únicos preditores significativos da exaustão 

emocional, explicando no conjunto 42% da variância comum a esta dimensão do burnout. Embora a 

capacidade explicativa das variáveis de stress relativamente às outras duas dimensões do burnout 

seja mais modesta, a valorização do mau clima da escola e a desvalorização da formação 

profissional como fontes de stress revelaram-se bons preditores da despersonalização, enquanto que 

a percepção das pressões de tempo como fonte de stress mostrou ser um bom preditor da perda de 

realização pessoal.  

 

 Gostaríamos de realçar o facto de a dimensão de exaustão emocional apresentar 

relações mais significativas e consistentes com as variáveis de stress do que as dimensões de 

despersonalização e de perda de realização pessoal. Estes resultados corroboram a conceptualização, 

proposta por diversos autores, da exaustão emocional como uma reacção ortodoxa ao stress (por 

exemplo, Maslach e Schaufeli, 1993).  

 

  A despersonalização, por seu lado, é habitualmente concebida como uma forma de 

coping disfuncional enquanto que a realização pessoal, de acordo com autores como Schaufeli e 

Enzamnn (1998), se configura mais provavelmente como uma característica de personalidade do 

que como uma reacção ao stress profissional. Assim, as relações destas duas dimensões com as 

variáveis de coping, também consideradas como tendências disposicionais relativamente estáveis, 

podem ser particularmente clarificadoras. 

 

 Nas regressões conjuntas realizadas, as variáveis de coping revelaram-se 

efectivamente preditores significativos destas duas dimensões e, muito em particular, da perda de 

realização pessoal: esta dimensão do burnout é previsível em docentes que utilizam formas de 

coping de negação e evitamento e em docentes que não recorrem a estratégias centradas na 

resolução do problema. Note-se que, ao reter igualmente a fonte de stress pressões de tempo como 

preditor significativo da dimensão de perda de realização pessoal, a equação de regressão conjunta 

pouco acrescenta à percentagem de variância comum explicada pelas variáveis de coping quando 

tomadas isoladamente (de 12.6% para 12.7%). Esta associação privilegiada entre a realização 

pessoal e o coping parece-nos pois consonante com a conceptualização desta dimensão do burnout 

como uma tendência de personalidade, da ordem da auto-eficácia. Por seu lado, o uso pelos 



BURNOUT PROFISSIONAL EM PROFESSORES PORTUGUESES 

 438 

professores de estratégias de coping de negação e evitamento e a não utilização de estratégias de 

regulação emocional assumem-se como preditores significativos da despersonalização. 

 

  A clarificação dos padrões de coping que as diversas vivências de stress tendem a 

elicitar em diferentes pessoas (Carver et al, 1989), a definição das condições em que essas formas 

de coping se tornam adaptativas ou pelo contrário disfuncionais (Carver et al, 1989; Semmer, 1996), 

e a compreensão destas relações dinâmicas numa perspectiva de mudança ao longo do tempo 

(Semmer, 1996), são questões extremamente complexas e em grande medida por clarificar (Carver 

et al, 1989; Semmer, 1996).  

 

   Cabe no entanto relembrar que embora o uso de coping de negação e evitamento 

possa ser adaptativo a curto prazo em situações percebidas como incontroláveis (Semmer, 1996), 

geralmente a médio longo / prazo associa-se a resultados negativos, designadamente em termos de 

burnout (Lee & Ashforth, 1996; Pierce & Molloy, 1990; Schaufeli & Enzmann, 1998). O coping 

centrado na regulação emocional, por seu lado,  tende a assumir um duplo estatuto (Semmer, 1996). 

Quando utilizado de forma exclusiva ou dominante em circunstâncias em que o problema gerador 

de stress é controlável, configura-se como prejudicial: o uso da regulação emocional pode constituir 

não uma forma de coping mas uma inabilidade para o fazer, ficando o problema por "resolver";  a 

expressão emocional pode ainda retro-alimentar a experiência emocional de distress ou mesmo 

elicitar reacções negativas por parte de terceiros e, desta forma, intensificar a vivência de stress. 

Pelo contrário, o coping por regulação emocional revela-se "instrumental" em condições de stress 

muito elevado, na medida em que permite ao sujeito recuperar a sua capacidade para lidar 

activamente com a situação; e pode ser igualmente benéfico em situações de stress percebidas como 

não controláveis ou recorrentes (Semmer, 1996).   Assim, o uso das diferentes formas de coping 

pode associar-se a diferentes resultados, de acordo com o padrão de coping em que essas estratégias 

se enquadram (usado em exclusivo ou recorrendo igualmente a coping activo) e, muito em especial, 

com a maneira como o individuo percepciona a situação (por exemplo, como controlável ou não 

controlável ou recorrente). 
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     A forma como o docente percepciona ou representa as condições de stress e burnout 

profissional assume-se pois como uma variável fundamental neste processo. Para além das variáveis 

sociodemográficas, de stress, e de coping, já referidas, a explicação da dimensão de 

despersonalização é mais complexa e faz justamente intervir, de acordo com os nossos resultados, 

as duas representações sociais do burnout na docência mais frequentes das três por nós 

identificadas: a despersonalização é previsível em docentes que rejeitam a representação do burnout 

profissional como absentismo e em docentes que aderem a uma representação deste síndroma como 

desadaptação. O papel das representações sociais na relação coping – burnout, foi outra das 

questões estudados e cujas conclusões apresentamos mais à frente. 

 

  O problema do papel desempenhado pelo coping na relação entre o stress e o 

burnout profissional na docência, tendo-nos surgido a partir da reflexão sobre stress e saúde-

doença (capítulo dois) configurou-se na revisão de literatura sobre os fundamentos teóricos e 

empíricos do burnout dos professores (anteriormente apresentada neste capítulo)  com contornos de 

indefinição relativamente às funções de mediação ou moderação que assume nessa relação. O 

conjunto de análises que realizámos para testar essas duas hipóteses leva-nos a concluir que a 

questão mais elucidativa não é tanto o coping ser mediador ou moderador na relação entre o stress e 

o burnout profissional, mas sim o relevo que as estratégias / estilos de coping de negação e 

evitamento assumem nessa relação e que valerá a pena investigar mais finamente. 

 

  Efectivamente, e de acordo com os nossos dados, estas estratégias / estilos de coping 

são as únicas que funcionam como variáveis mediadoras significativas na relação entre o stress e 

cada uma das componentes do burnout – exaustão emocional, despersonalização e perda de 

realização pessoal. E são igualmente as únicas que podem ser consideradas como moderadoras das 

relações entre o stress e a exaustão emocional e entre o stress e a despersonalização. 

 

  Desta forma, podemos concluir com alguma segurança que as estratégias / estilos de 

coping de negação e evitamento intervêm na relação entre o stress e o burnout profissional e que o 

seu efeito nessa relação é disfuncional uma vez que em situação de stress profissional potencia os 

sentimentos de exaustão emocional e de despersonalização (e aparentemente diminui a realização 

pessoal).   
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  Lembramos ainda o efeito directo disfuncional, anteriormente verificado, do uso 

destas mesmas estratégias de coping de negação e evitamento sobre o burnout, determinando um 

aumento dos sentimentos de despersonalização e uma diminuição da realização pessoal no trabalho. 

As estratégias de resolução de problemas e de regulação emocional, pelo contrário, mostraram ter 

um efeito directo funcional sobre o burnout, conduzindo respectivamente a um aumento da  

realização pessoal e a uma diminuição da despersonalização. Segundo alguns autores, a relação 

entre o uso do coping de resolução de problemas e a avaliação da realização pessoal pode ser 

atribuída a um processo de  reforço mútuo (Greenglass et al, 1998; Lee & Ashforth, 1996; Leiter, 

1991), enquanto que a relação entre o coping defensivo / de evitamento  e a despersonalização deve 

ser interpretada com alguma cautela dado que pode existir alguma sobreposição conceptual entre os 

dois conceitos (Schaufeli & Enzamnn, 1998). 

 

   Finalmente, o estudo das representações sociais do burnout profissional dos 

professores, anteriormente feito e descrito no capítulo três, orientou-nos para a exploração do papel 

que as três representações sociais do burnout identificadas - absentismo, desadaptação e doença – 

desempenham na relação entre as estratégias de coping e o burnout profissional dos professores. 

Este problema foi por nós abordado usufruindo de duas hipóteses teóricas, a primeira das quais se 

refere ao valor preditivo dessas três representações sociais relativamente aos padrões de coping 

utilizados pelos docentes.  

 

  Efectivamente  a análise da funcionalidade das três representações sociais 

(capítulo três) revelou-nos três orientações comportamentais distintas face ao problema do 

burnout profissional, sendo a representação do burnout como doença caracterizada por um 

predomínio de comportamentos de negação ou recusa do burnout e das suas formas de 

prevenção e tratamento, a representação do burnout como desadaptação pela adopção das 

diversas estratégias de coping habitualmente utilizadas face ao stress profissional (resolução de 

problemas, regulação emocional e negação/evitamento) e a representação do burnout como 

absentismo por comportamentos activos de resolução de problemas profissionais e pela adopção 

do absentismo como forma de regulação do desgaste emocional próprio do burnout.  
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 A análise do valor preditivo destas três representações sociais relativamente a cada 

um dos padrões de coping aventados permitiu-nos confirmar que a representação social do burnout 

como desadaptação prevê de forma significativa o uso de  estratégias de coping de resolução de 

problemas, de regulação emocional e de negação/evitamento, e que a representação social do 

burnout como absentismo prevê também de forma significativa o recurso a estratégias de coping de 

resolução de problemas e de regulação emocional, enquanto que, e ao contrário do que havíamos 

previsto, a representação social do burnout como doença não se revela como um preditor 

significativo de qualquer um dos padrões de coping estudados.  

 

  A segunda hipótese teórica colocada refere-se ao papel moderador das 

representações sociais na relação entre o coping e o burnout profissional. Sendo as representações 

sociais do burnout como doença e como absentismo as mais extremadas, pelo tipo de causalidade a 

que apelam e pela imagem que associam ao fenómeno do burnout, resultando a primeira mais 

culpabilizante e negativa e a segunda mais desculpabilizante e positiva, a nossa hipótese de 

moderação prevê especificamente que quando há uma alta adesão à representação social do burnout 

como doença a relação entre as estratégias de coping utilizadas e o burnout é mais disfuncional, 

enquanto que quando há uma alta adesão à representação social do burnout como absentismo a 

relação entre as estratégias de coping utilizadas e o burnout é mais funcional. 

 

 As análises efectuadas não confirmaram a hipótese colocada no que refere à 

representação social do burnout como doença, uma vez que o seu efeito moderador, embora 

significativo, se circunscreve à relação entre o coping de resolução de problemas e a dimensão de 

realização pessoal do burnout  e tem direcção contrária à prevista. Quanto à representação social do 

burnout como absentismo confirma-se o seu papel moderador, e na direcção adaptativa prevista, 

mas circunscrito à relação entre os três tipos de coping e a dimensão de despersonalização do 

burnout. Assim, a adesão a esta representação social do burnout  protege (buffers) a relação entre o 

coping de negação e evitamento e a despersonalização, anteriormente evidenciada ao estudarmos os 

preditores do burnout, tornando-a mais fraca; por seu lado, a relação entre o uso do coping de 

regulação emocional e a diminuição da despersonalização, também já descrita, é potenciada por 

uma alta adesão a esta representação social do burnout; por último, embora as estratégias de 

resolução de problemas não se tenham configurado como preditoras da despersonalização, a relação 
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entre estas duas variáveis surge igualmente moderada pela representação do burnout como 

absentismo de tal forma que quanto mais coping de resolução de problemas o professor utiliza 

menos despersonaliza. 

 

   Pensando nas três dimensões que constituem o síndroma de burnout profissional 

diríamos, para terminar, que o modelo integrador do burnout proposto (capítulos dois e três) se 

concretiza, à luz dos nossos dados, nos seguintes três submodelos: 
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    Figura nº 4.4 

Modelo explicativo da exaustão emocional 
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Legenda: Setas contínuas – relações positivas; seta a tracejado – relação negativa; seta mais grossa – efeito mediador / 

moderador. 

   

  

 O   aumento   dos    sentimentos   de   exaustão   emocional   parece    ser  

directamente determinado por vivências globais de stress profissional e associadas às pressões de 

tempo,  à  ambiguidade e conflito de papel, à inadequação da formação profissional (pela negativa), 

e à sobrecarga de trabalho administrativo, e indirectamente pelo efeito mediador / moderador do 

coping de negação e evitamento que potencia a relação stress – exaustão emocional.  
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    Figura nº 4.5 

Modelo explicativo da despersonalização 
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Legenda: Setas contínuas – relações positivas; setas a tracejado – relações negativas; setas mais grossas – efeitos 

mediadores / moderadores. 

 

   

  O  aumento  dos   sentimentos  de   despersonalização    parece   decorrer 

directamente das vivências de stress profissional associadas ao mau clima da escola e à inadequação 

da formação profissional (pela negativa), de um padrão de coping que se define pelo recurso a 

estratégias de coping de negação e evitamente e pela não utilização de estratégias de regulação 

emocional, e de uma estrutura representacional do burnout em que a sua representação como 

desadaptação é aceite e a sua representação como absentismo é rejeitada; indirectamente a 

despersonalização parece decorrer do efeito mediador / moderador das estratégias de coping de 

negação e evitamento na relação entre o stress e a despersonalização; por último é ainda de referir 

numa perspectiva mais positiva o papel moderador, diríamos adaptativo, que a representação social 

do burnout como absentismo desempenha na relação entre os diferentes tipos de coping e a 

despersonalização. 
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     Figura nº 4.6 

Modelo explicativo da perda de realização pessoal 
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  A perda  de  realização  pessoal  no  trabalho,  por  seu  lado,   parece  ser 

directamente determinada por vivências de stress profissional, associadas em particular às pressões 

de tempo, e por um padrão de coping que se define pelo recurso a estratégias de negação e 

evitamento e pela não utilização de estratégias de resolução de problemas; indirectamente esta 

dimensão do burnout parece ser afectada pelo efeito mediador / moderador do coping de negação e 

evitamento que acentua a relação entre o stress e a perda de realização pessoal no trabalho; de um 

ponto de vista mais positivo lembramos que a representação social do burnout como doença modera 

a relação entre o coping de resolução de problemas e  a realização pessoal, tornando-a mais forte. 
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Perspectiva geral do capítulo 

   

 

 

 Este capítulo final tem o duplo objectivo de constituir uma reflexão sobre o conjunto 

do trabalho e de proporcionar algumas linhas de orientação para a prevenção do burnout na 

docência. Começamos, para tal, por apresentar um resumo do trabalho realizado e das suas 

principais conclusões. Seguidamente propomo-nos caracterizar o panorama da prevenção e 

tratamento do burnout profissional, de forma a contextualizar a reflexão crítica, que na sequência 

fazemos, sobre as implicações práticas dos nossos resultados para a prevenção do burnout na 

docência, pensada a nível da formação de professores. A finalizar analisamos as limitações do 

trabalho e apontamos algumas linhas de investigação relevantes neste domínio. 
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Conclusões gerais do trabalho 

 

 

 

   Tendo   constatado   que    a   docência    é    uma   das    profissões   em   que   os 

problemas do stress e do burnout profissional se têm revelado mais preocupantes e mais têm sido 

investigados (capítulo um), este trabalho começou por caracterizar este domínio de estudo, 

revelando as suas grandes linhas de força e principais fragilidades (capítulos dois e quatro). 

Verificámos assim que a complexidade e a desarticulação teórico-empírica marcam em grande 

medida o campo de estudo do burnout, designadamente na docência, sendo igualmente de destacar a 

quase total ausência de modelos que dêem conta, em termos conceptuais e empíricos, da dimensão 

social deste fenómeno. Verificámos igualmente que, dada a inexistência de critérios clínicos ou de 

normas estatísticas representativas para o grupo profissional dos professores dos vários países, estão 

por determinar, com rigor, os níveis de incidência do burnout profissional na docência, 

designadamente em Portugal. 

 

  O presente trabalho procurou então orientar-se para estes dois planos de análise do 

problema do burnout, conceptual e empírico, mas fazê-lo de forma articulada e coerente com uma 

perspectiva teórica cognitivista e socioconstrutivista. Em termos conceptuais (capítulos dois e três) 

propusemos um modelo teórico integrador, de tipo transacional, em que as variáveis de stress, 

coping e burnout se articulam com as representações sociais que os docentes constroem do burnout 

na sua profissão; este modelo permitiu-nos situar o estudo do burnout na docência num nível de 

análise psicológico e simultaneamente dar conta da dimensão social deste problema; permitiu-nos 

igualmente enquadrar teoricamente o estudo do burnout, propor um conjunto de hipóteses teóricas e 

orientar de forma dedutiva uma das investigações empíricas realizadas. Ao fazê-lo podemos ainda 

dar o nosso contributo para a clarificação de questões mais genéricas como as relações entre o stress 

e a saúde-doença, o papel das variáveis de coping nessa relação e a regulação social da construção 

de significados, designadamente no domínio das vivências profissionais.  

 

  Do ponto de vista empírico, e adoptando uma abordagem metodológica plural, em 

que conciliámos a investigação qualitativa com o recurso a múltiplas medidas ajustadas em termos 



BURNOUT PROFISSIONAL EM PROFESSORES PORTUGUESES 

 452 

psicométricos: explorámos e caracterizámos as representações sociais do burnout na docência 

(capítulo três); demos o nosso contributo para o estudo dos níveis de incidência do stress e do 

burnout profissional dos professores portugueses; estudámos o valor preditivo de um conjunto de 

variáveis sociodemográficas, de stress, de coping, e representações sociais, relativamente às três 

dimensões do burnout profissional na docência; e testámos as hipóteses teóricas formuladas sobre o 

papel do coping na relação stress – burnout e sobre o papel das representações sociais na relação 

coping – burnout (capítulo quatro). 

    

 

 1. Pretendendo agora traçar as conclusões gerais desta dissertação, e retomando as 

questões de investigação inicialmente definidas (capítulo um),  começamos por nos referir ao estudo 

das representações sociais do burnout profissional na docência, o qual, para além de ter sido o 

nosso ponto de partida em termos empíricos, constitui seguramente a perspectiva mais inovadora 

trazida por este trabalho. O pressuposto subjacente a este estudo foi o de que o burnout profissional 

não é um problema meramente construído pelo professor a partir da sua experiência individual de 

stress e das estratégias de coping que utiliza, mas é igualmente regulado por variáveis do contexto 

social e cultural em que ocorre o processo de stress-coping-burnout, designadamente pelas 

representações sociais do burnout na docência, cujos contornos procurámos caracterizar. 

 

   As análises que efectuámos mostraram-nos (capítulo três), que os professores 

constroem três grandes representações do burnout na docência.  

 

 Uma  representação  social  do  burnout  na docência como doença   explicada de  

acordo com factores pessoais, que serve funções de defesa do conceito de si próprio 

e da identidade profissional do grupo disciplinar de pertença e que é coerente com o 

recurso a estratégias de negação e evitamento face ao burnout profissional. A doença 

"burnout" é algo que acontece aos "outros" professores, mas não a si ou aos "seus", 

do seu grupo disciplinar. 

 

 Uma  representação   social   do   burnout   na   docência   como   um  fenómeno  
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complexo e multicausal de desadaptação, que  orienta os docentes no sentido da 

utilização das diversas estratégias habitualmente utilizadas face ao stress 

profissional (de resolução de problemas, regulação emocional e de negação e 

evitamento), as quais se assumem como modos de acção desejáveis e coerentes com 

objectivos de defesa da identidade dos docentes da escola de pertença.  

 

 Finalmente,   uma   representação  social  do  burnout   na  docência,   em  que  a  

imagem mais claramente associada a este fenómeno é o absentismo e em que 

imperam factores causais externos, de natureza socioprofissional; nesta 

representação, o burnout assume-se como uma condição normal na docência ou até 

mesmo como expressão de profissionalismo docente, de tal forma que as estratégias 

activas de resolução de problemas e a adopção do absentismo como forma de 

regulação emocional se assumem como modos de acção desejáveis e coerentes com 

objectivos de afirmação do conceito de si próprio no plano profissional.  

 

 As representações sociais que os professores constroem do burnout na sua profissão 

configuram-se, desta forma, como polimórfas - incluindo uma diversidade de elementos críticos e 

reflexivos sobre as dificuldades sentidas na prática docente, sobre o "ser professor", sobre a escola, 

sobre o contexto sociocultural da docência, enfim, sobre o que importa mudar – e, diríamos, 

multifuncionais, na medida em que exprimem e servem diferentes valores e objectivos sociais, do 

ponto de vista identitário e da orientação dos comportamentos dos docentes face ao problema do 

burnout profissional. A funcionalidade prática das representações sociais do burnout na docência 

assinala, assim, o papel regulador que estas variáveis assumem no processo de stress-coping-

burnout e que analisaremos adiante com maior finura. 

 

 

  2. As questões que nos ocuparam de seguida (capítulo quatro) foram directamente 

dirigidas aos problemas, em grande medida por estudar em Portugal, dos níveis de incidência e dos 

preditores do stress e do burnout profissional dos professores, e enquadradas pelo modelo 

integrador do burnout proposto. 
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   No que refere ao stress profissional na docência, gostaríamos de sublinhar que 

mais de metade dos professores inquiridos (54%) percepcionam a sua profissão como uma 

actividade muito ou extremamente geradora de stress. Os problemas relativos aos alunos e as 

pressões de tempo próprias da actividade docente são os factores mais frequentemente 

percepcionados como fontes de stress profissional e que se configuram, juntamente com um 

indicador de sobrecarga de trabalho associada ao exercício de outros cargos na escola, como 

preditores significativos do stress profissional dos professores, explicando no conjunto 33% da 

variância comum.  

 

  Gostaríamos desta forma, e desde já, de sublinhar a importância que estes três 

domínios devem assumir numa óptica de prevenção do stress e do burnout profissional dos 

professores e de promoção da sua saúde ocupacional, reflexão esta que teremos oportunidade de 

aprofundar na segunda secção deste capítulo. Por agora diríamos apenas que nos parece 

fundamental apoiar o docente na aquisição, desenvolvimento e transformação de competências e 

estratégias que lhe permitam lidar eficazmente com exigências profissionais que sabemos, 

antecipadamente, serem geradoras de níveis tão expressivos de stress e poderem contribuir para o 

desenvolvimento de sintomas de burnout. 

 

  Quanto à incidência do burnout, e embora esta seja, como repetidamente 

afirmámos, uma questão complexa e difícil de responder em absoluto, não podemos deixar de nos 

referir aos indicadores compósitos que tivemos oportunidade de construir e que nos permitem fazer 

uma reflexão mais dirigida às características da amostra de docentes portugueses. Como vimos, os 

cálculos realizados revelam que 6.3%  dos docentes inquiridos evidenciam uma situação de burnout 

pleno, isto é, apresentam altos níveis de exaustão emocional e de despersonalização e baixos níves 

de realização pessoal no trabalho, e que 30.4% dos professores que participaram no nosso estudo se 

encontram em "pré-burnout", isto é, correm um risco, que diríamos elevado, de evoluirem para 

burnout pleno, uma vez que manifestam altos níveis de sintomas em uma ou duas das dimensões do 

burnout e níveis médios na(s) restante(s). 

 

  E se estes valores se afiguram por si só preocupantes, gostaríamos de lembrar que o 

burnout é um síndroma que pode comprometer o equilíbrio físico e psicológico do professor, de tal 
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forma que surge frequentemente associado ao absentismo, com ou sem justificação por baixa 

médica, e ao abandono da profissão docente. Podemos assim pensar que alguns dos professores 

efectivamente em burnout não se encontram entre os números referidos, porque… abandonaram 

definitivamente o ensino ou estavam temporariamente ausentes da escola na altura em que o 

questionário foi aplicado. 

 

 Neste panorâma, julgamos pois fundamental a clarificação das variáveis e processos 

que contribuem para o desenvolvimento do burnout profissional dos professores, bem como uma 

reflexão séria sobre a sua prevenção. 

 

   As variáveis de stress revelaram-se fortes preditoras do burnout e em especial da 

sua dimensão de exaustão emocional: o stress global percebido; as fontes percebidas de stress – 

pressão de tempo, ambiguidade e conflito de papel e inadequação da formação profissional; e o 

indicador de sobrecarga objectiva "cargos", são os únicos preditores significativos da exaustão 

emocional, explicando no conjunto 42% da variância comum a esta dimensão do burnout.  

 

 A perda de realização pessoal mostrou ser previsível em docentes que utilizam 

formas de coping de negação e evitamento e em docentes que não recorrem a estratégias centradas 

na resolução do problema. Ao reter igualmente a fonte de stress "pressões de tempo" como preditor 

significativo da dimensão de perda de realização pessoal, a equação de regressão conjunta pouco 

acrescenta à percentagem de variância comum explicada pelas variáveis de coping quando tomadas 

isoladamente (de 12.6% para 12.7%).  

 

  Por seu lado, a explicação da despersonalização fez intervir um conjunto mais 

alargado de factores (27% da variância comum explicada), de tal forma que esta dimensão do 

burnout mostrou ser previsível em docentes do sexo masculino, mais velhos, que valorizam o mau 

clima da escola e desvalorizam a  inadequação da formação profissional como fontes de stress 

profissional, que do ponto de vista do coping tendem a utilizar estratégias de negação e evitamento e 

a não recorrer a estratégias de regulação emocional, e que representam o burnout como uma forma 

de desadaptação e rejeitam a sua representação como absentismo.  
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 Pensamos que estes resultados assumem particular relevo para a problemática da 

conceptualização do síndroma de burnout. Em primeiro lugar, parecem-nos corroborar a 

definição, proposta por diversos autores, da exaustão emocional como uma reacção ortodoxa ao 

stress. A associação privilegiada entre a realização pessoal e o coping parece-nos também 

consonante com a ideia defendida por alguns de que esta dimensão do burnout se configura mais 

provavelmente como uma característica de personalidade do que como uma reacção ao stress 

profissional. Finalmente a despersonalização, habitualmente concebida como uma forma de coping 

disfuncional, revela-se como a mais complexa das três dimensões do burnout, sendo de destacar o 

valor preditivo que as representações sociais do burnout assumem na sua explicação e cujo 

significado procurámos investigar mais finamente, como veremos adiante. 

 

   Estes resultados afiguram-se igualmente relevantes para a reflexão que nos 

propomos fazer, na segunda seccção do capítulo, sobre a prevenção do burnout profissional dos 

professores e a promoção da sua saúde ocupacional. Como veremos, a maioria dos programas de 

prevenção do burnout dirige-se ao indivíduo e assenta no treino de competências de gestão do stress 

baseado em técnicas cognitivo-comportamentais, revelando-se eficaz apenas na redução dos 

sintomas de exaustão emocional. Neste contexto, a identificação de preditores diferenciados para 

cada uma das três dimensões do burnout e em que se incluem outras variáveis para além das de 

stress, parece-nos apoiar a ideia, defendida por Schaufeli e Enzmann (1998), de que a prevenção do 

burnout dever ser repensada e igualmente direccionada para os sintomas de despersonalização e 

perda de realização pessoal no trabalho. 

 

 

 3. Para além de prever o efeito directo das variáveis de coping sobre o burnout, o 

modelo integrador proposto contemplou igualmente duas hipóteses, que verificámos estarem por 

investigar empiricamente, sobre o papel mediador e / ou moderador das estratégias / estilos de 

coping na relação stress – burnout.    

 

 O conjunto de análises e testes realizados (capítulo quatro) revelou que as estratégias 

/ estilos de coping de negação e evitamento são as únicas que funcionam como variáveis 

mediadoras significativas na relação entre o stress e cada uma das três componentes do burnout e 
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são igualmente as únicas que podem ser consideradas como moderadoras das relações entre o stress 

e a exaustão emocional e entre o stress e a despersonalização. Estes resultados vieram-nos mostrar 

que a questão mais elucidativa não é tanto o coping ser mediador ou moderador na relação entre o 

stress e o burnout profissional, mas sim o papel disfuncional que as estratégias / estilos de coping 

de negação e evitamento assumem nessa relação, uma vez que em situação de stress profissional o 

recurso a essas estratégias potencia os sentimentos de exaustão emocional e de despersonalização e 

diminui a realização pessoal no trabalho. 

 

  A relação stress – coping – burnout configura-se, assim, de acordo com um 

padrão complexo em que se adivinham múltiplas cadeias de causalidade e efeitos de 

interacção. Antecipando desde já a reflexão que nos propomos fazer sobre a prevenção 

do burnout na docência destacaríamos, contudo, o grande relevo que as variáveis de 

coping assumem na perda de realização pessoal bem como a sua participação na 

compreensão da despersonalização. Transversalmente destacaríamos ainda a 

intervenção perversa das estratégias de coping de negação e evitamento no 

desenvolvimento da despersonalização e da perda de realização pessoal, e, como 

acabámos de ver, na relação entre o stress e cada uma das componentes do burnout.  

 

 

 4. A análise do valor preditivo das representações sociais do burnout dos 

professores relativamente ao uso das diferentes estratégias de coping e a compreensão 

do papel por elas desempenhado na relação coping - burnout profissional assumiram-se 

como duas questões fundamentais, as últimas a que procurámos responder neste 
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trabalho. A resposta a estas questões usufruiu da orientação de duas hipóteses teóricas 

contempladas no nosso modelo. 

 

 Como vimos, as representações sociais do burnout na docência revelaram-se 

multifuncionais, exprimindo e servindo diferentes valores e objectivos sociais, do ponto de vista 

identitário e da orientação dos comportamentos. Incluindo concepções próprias sobre os modos 

desejáveis de acção face ao burnout, uma das hipóteses formuladas foi a de que cada uma das 

representações sociais do burnout na docência identificadas permite prever diferentes padrões de 

coping.  

   

   As análises realizadas (capítulo quatro) vieram confirmar que a representação social 

do burnout como desadaptação prevê de forma significativa o uso de estratégias de coping de 

resolução de problemas, de regulação emocional e de negação e evitamento, e que a representação 

social do burnout como absentismo prevê também de forma significativa o recurso a estratégias de 

coping de resolução de problemas e de regulação emocional, enquanto que, e ao contrário do que 

haviamos previsto, a representação social do burnout como doença não se revela como preditor 

significativo de qualquer uma das estratégias / estilos de coping estudados.  

 

   Estes resultados alertam-nos de novo para o papel disfuncional que a 

representação social do burnout como desadaptação pode desempenhar no processo de stress – 

coping – burnout, ao evidenciarem que a adesão a este tipo de representação social funciona como 

preditor de um padrão de coping em que se incluem estratégias de negação e evitamento, as 

quais, como vimos, intervêm de forma perversa no desenvolvimento de um quadro de burnout. 

 

   Diferenciando-se do ponto de vista das imagens, mais positivas ou negativas que 

incluem sobre o burnout e do ponto de vista da culpabilização / desculpabilização do docente em 

burnout, a outra hipótese colocada foi a de que as representações sociais do burnout na docência 

como doença e como absentismo moderam a relação entre as estratégias / estilos de coping 

utilizadas pelos docentes e o burnout profissional, tornando-a, respectivamente, mais disfuncional e 

mais funcional. As análises efectuadas não confirmaram a hipótese colocada no que refere à 

representação social do burnout como doença, uma vez que o seu efeito moderador, embora 
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significativo, se circunscreve à relação entre o coping de resolução de problemas e a dimensão de 

realização pessoal do burnout  e tem direcção contrária à prevista. De qualquer forma, este resultado 

permite-nos aprofundar a reflexão já feita sobre a importância das competências de resolução de 

problemas profissionais para a promoção da realização pessoal no trabalho, revelando que uma alta 

adesão à representação social do burnout como doença potencia uma relação mais forte entre 

o coping de resolução de problemas e os sentimentos de realização pessoal. 

 

 Quanto à representação social do burnout como absentismo confirma-se o seu papel 

moderador, e na direcção adaptativa prevista, mas circunscrito à relação entre os três tipos de coping 

e a dimensão de despersonalização do burnout. Este resultado, permite-nos reafirmar a 

importância da adesão a esta representação social do burnout dos professores como 

absentismo tendo em vista a prevenção / intervenção no domínio do burnout, ou mais 

especificamente, a diminuição das atitudes de despersonalização dos docentes - protege 

(buffers) a relação entre o coping de negação e evitamento e a despersonalização, anteriormente 

evidenciada ao estudarmos os preditores do burnout, tornando-a mais fraca; por seu lado, a relação 

entre o uso do coping de regulação emocional e a diminuição da despersonalização, também já 

descrita, é potenciada por uma alta adesão a esta representação social do burnout; por último, 

embora as estratégias de resolução de problemas não se tenham configurado como preditoras da 

despersonalização, a relação entre estas duas variáveis surge igualmente moderada pela 

representação do burnout como absentismo de tal forma que quanto mais coping de resolução de 

problemas o professor utiliza menos despersonaliza. 

  

   Em suma, a relação entre as representações sociais, as variáveis de coping e 

o burnout estrutura-se de acordo com um padrão complexo em que se adivinham de novo 

múltiplas cadeias de causalidade e efeitos de interacção. Na figura 5.1 apresentamos um 

esquema ilustrativo destas relações. 

 

   Para além do valor preditivo das representações sociais do burnout como 

desadaptação e como absentismo relativamente ao uso de diferentes padrões de coping, salientamos 
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o valor preditivo destas mesmas representações sociais face à despersonalização bem como o efeito 

moderador da representação do burnout como absentismo na relação entre o coping e a 

despersonalização pela compreensão acrescida que nos permitem ter da dinâmica conducente a esta 

dimensão do burnout ou, como veremos na próxima secção deste capítulo, das suas formas de 

prevenção. Tal compreensão parece-nos particularmente pertinente pelo facto de a 

despersonalização se configurar como a dimensão mais específica e distintiva do burnout, já que, 

como vimos, a  exaustão emocional se aproxima bastante de uma variável ortodoxa de stress e 

alguns indicadores apontam a realização pessoal como uma variável disposicional, do tipo da auto-

eficácia.  
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         Figura nº 5.1 

Papel das representações sociais do burnout na docência relativamente aos padrões de coping 

e aos sentimentos de burnout e seu papel moderador na relação coping – burnout 
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Legenda: NE – Negação e Evitamento; RE – Regulação Emocional; e RP – Resolução de Problemas. Setas contínuas – 

efeitos directos; setas a tracejado – efeito moderador das representações sociais na relação coping – burnout. Setas a 

vermelho - relações que resultam disfuncionais na perspectiva do burnout; setas a verde - relações adaptativas nesta 

óptica. 
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Implicações para a prevenção do burnout profissional dos 

professores 

 

 

 

  Feita esta reflexão sobre o conjunto do trabalho realizado e suas principais 

conclusões e pretendendo traçar algumas linhas de orientação para uma reflexão crítica sobre a 

prevenção do burnout na docência, gostaríamos de começar por situar esta problemática no 

panorama habitual da prevenção e tratamento do burnout profissional. 

 

 

Prevenção e tratamento do burnout profissional 

 

Ao analisarmos a literatura sobre as medidas de prevenção e tratamento do burnout 

encontramos, sem surpresa, um claro reflexo do quadro que traçámos nos capítulos dois e quatro 

sobre o campo de estudo do burnout profissional e em que sobressaem por um lado, a complexidade 

deste fenómeno e, por outro, a desarticulação teórico-empírica das abordagens que o perspectivam 

Confrontamo-nos, assim, com duas dificuldades, sendo a primeira de ordem organizativa uma vez 

que a literatura incide de forma dispersa e por vezes superficial  numa grande diversidade de 

estratégias, e a segunda de ordem teórico-prática posto que os estudos que avaliam empiricamente a 

eficácia dos diversos programas são escassos, apresentam limitações metodológicas e adoptam 

formatos dispares, difíceis de comparar (Schaufeli & Buunk, 1996).  

 

  Tentaremos, no entanto, e de seguida, clarificar quais as principais formas de 

prevenção e intervenção utilizadas no domínio do burnout profissional e, sempre que possível, quais 

os seus níveis de eficácia.  
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Tipologias dos programas de prevenção 

 

  Apesar da diversidade reinante, uma primeira constatação a fazer é a de que na 

generalidade os programas de prevenção do burnout adoptam as estratégias e linhas de 

orientação usadas nos programas de redução do stress profissional. os quais têm por alvo o 

trabalhador ou as condições organizacionais, e visam objectivos classificados como de prevenção 

primária, secundária ou terciária (Cooper & Cartwright, 1994; Cooper et al, 1996; International 

Labour Office, 1993; Murphy et al, 1995; Reynolds & Shapiro, 1991). 

 

  Efectivamente, verificamos que as tentativas de classificação das formas de 

prevenção no domínio do burnout usam habitualmente como critério o alvo a que estas se dirigem e 

distinguem dois tipos de abordagens: direccionadas para o indivíduo e direccionadas para o local 

de trabalho. Por exemplo, Schaufeli e Buunk (1996) incluem na primeira categoria os cursos de 

formação pré-profissional, os grupos de ajuda mútua e toda uma diversidade de programas de treino 

de competências e estratégias de coping através de técnicas cognitivo-comportamentais (exs: 

reestruturação cognitiva, inoculação de stress, treino de relaxamento, treino em gestão do tempo, 

treino de competências assertivas); por seu lado, a redefinição das características do trabalho, a 

atribuição de licenças sabáticas e períodos de repouso, a implementação de sistemas de 

comunicação bidirecionais comportando procedimentos adequados de gestão de conflitos e de 

tomada de decisões participativa, a institucionalização do apoio social, e os programas de 

aconselhamento e desenvolvimento da carreira, são exemplos de abordagens classificadas na 

segunda categoria.  

 

  Segundo Schaufeli e Buunk (1996), idealmente as duas abordagens devem ser  

utilizadas em conjunto, mas na prática os modelos de prevenção adoptados no domínio do burnout 

são geralmente dirigidos ao individuo e só muito raramente visam as condições de trabalho – a 

maioria das actuações a este nível tem antes por objectivo aumentar a produtividade e qualidade do 

trabalho ou reduzir custos. O risco que se corre, designadamente nos workshops que combinam 

diversas estratégias "individuais", é o de desviar a compreensão do burnout dos determinantes 

socioprofissionais para os factores de ordem pessoal e, desta forma, "culpar a vítima" (Schaufeli 

& Buunk, 1996, p. 335). 
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  Gil-Monte e Peiró (1997) propõem uma tipologia dos programas de prevenção do 

burnout igualmente baseada nos alvos a que se dirigem, mas acrescentam uma nova categoria, de 

estratégias interpessoais, às duas anteriormente consideradas. Esta proposta acompanha assim as 

três perspectivas teóricas sobre o burnout que, como vimos anteriormente nos capítulos dois e 

quatro, são habitualmente adoptadas e que o encaram como um fenómeno decorrente de factores 

individuais, interpessoais ou organizacionais. Como exemplos de estratégias direccionadas para o 

indivíduo, utilizadas no domínio do burnout, os autores salientam os treinos de capacidades de 

resolução de problemas, de competências assertivas e de gestão do tempo. Quanto às estratégias 

que visam as relações interpessoais, é dado um claro destaque ao incremento do apoio social por 

parte dos colegas e superiores. Finalmente, os cursos de socialização antecipatória, a adopção de 

procedimentos de feedback e os programas de desenvolvimento organizacional, são exemplos de 

estratégias dirigidas às organizações referidas por Gil-Monte e Peiró (1997). 

 

  Por ultimo, Schaufeli e Enzmann (1998) propõem um sistema de dupla classificação 

das abordagens à prevenção no domínio do burnout, em que cruzam os critérios "alvos" e 

"objectivos". No que diz respeito ao primeiro critério, estes autores distinguem os programas 

dirigidos: 

 

. ao indivíduo, independentemente do contexto em que este se situe, e que de uma 

maneira geral procuram dotá-lo de uma maior consciência e de melhores 

competências para lidar com o stress; 

 

. à interface indivíduo / organização, isto é, ao indivíduo que trabalha num 

determinado contexto organizacional, e que genericamente pretendem aumentar a 

sua resistência a fontes de stress profissional específicas; e 

 

. à organização propriamente dita, e que visam actuar na raiz do problema, a nível 

das condições de trabalho. 

 

   Quanto ao segundo critério, Schaufeli e Enzmann (1998), consideram cinco 

categorias de programas de actuação face ao burnout, em função do seu objectivo ser: 
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. a identificação precoce de sintomas de stress / burnout; 

 

. a  prevenção  primária  ou  redução  das  fontes  de  stress,   dirigida   a   todos  os  

  profissionais; 

 

. a  prevenção  secundária   ou   redução   das   reacções   do   indivíduo   ao  stress,  

  dirigida aos profissionais em risco de burnout;  

 

. o tratamento (ou prevenção terciária) dos indivíduos em burnout; e  

 

. a reabilitação dos que, tendo estado em burnout, regressam ao trabalho. 

 

  Este sistema de classificação permitiu a Schaufeli e Enzmann (1998) fazer a revisão 

e análise de trinta e três abordagens distintas à prevenção no domínio do burnout. O quadro síntese 

fornecido por estes autores (quadro nº 5.1), e que a seguir se reproduz, permite-nos obter uma visão 

geral desta problemática. 
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Quadro nº 5.1 

Classificação das estratégias de prevenção e  intervenção no domínio do burnout, segundo 

Schaufeli e Enzmann (1998, p. 145) 

 
  

Identificação 

precoce 

 

Prevenção 

primária 

 

Prevenção 

secundária 

 

Tratamento 

 

Reabilitação 

 

Indivíduo 

 

 

 

 

Auto-

observação e 

registo. 

Auto-avaliação. 

 

Didáctica sobre 

gestão de stress. 

Promoção de 

um estilo de 

vida saudável. 

 

 

Técnicas 

cognitivo-

comportament. 

Relaxamento. 

  

 

Interface 

Individuo / 

Organização 

 

 

Visionamento 

pessoal. 

 

Gestão do 

tempo. 

Treino de 

competências 

interpessoais. 

Promoção de 

uma imagem 

realista do 

trabalho. 

Equilibrar 

trabalho e vida 

privada. 

 

 

Grupos de 

suporte pelos 

pares. 

Suporte 

individual pelos 

pares. 

Treino e 

consulta. 

Planeamento de 

carreira. 

 

Aconselham. 

especializado. 

Psicoterapia. 

Processo de 

referência. 

 

 

Assistência e 

orientação 

individual. 

Mudar de 

trabalho. 

 

Organização 

 

 

 

 

Auditoria de 

stress. 

Check-up 

psicossocial. 

 

Melhorar o 

conteúdo e o 

ambiente de 

trabalho. 

Horários de 

trabalho 

Desenvolvimen

to da gestão. 

Gestão de 

carreira. 

Formação em 

serviço. 

Programas de 

bem-estar e 

ajustamento. 

 

 

Socialização 

antecipatória. 

Gestão de 

conflitos, 

comunicação e 

tomada de 

decisão. 

Desenvolvim. 

organizacional. 

 

 

Institucionaliza

ção dos 

serviços de 

saúde 

profissional e 

de segurança. 

Programas de 

assistência ao 

trabalhador. 

 

Outplacement. 
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    Diríamos assim, que a afirmação do campo de estudo do burnout, e deste fenómeno 

como distinto do stress profissional,  apela para o desenvolvimento de programas de prevenção e 

intervenção especificamente desenhados para a redução do burnout, uma vez que até aqui se têm 

geralmente limitado a adoptar as diversas estratégias e linhas de orientação da área do stress 

profissional.  

 

 

  Propostas de prevenção do burnout profissional 

 

  Pretendendo ilustrar diferentes estratégias de prevenção do burnout que se inserem 

em algumas das categorias do sistema de classificação de Schaufeli e Enzamnn (1998) apresentado, 

optámos por recorrer a duas propostas distintas, sendo a primeira, da autoria de Maslach (1982; 

1999), dirigida ao burnout profissional em geral, e a outra, da autoria de Jesus (1998), direccionada 

em particular para o problema do burnout profissional na docência e circunscrita à formação de 

professores. 

 

  A nível individual  Maslach (1982) propõe, por exemplo, a promoção de um estilo 

de vida saudável, através dos cuidados prestados não só à mente, mas também ao corpo – exercício 

físico, alimentação equilibrada, respeito pelas necessidades em termos de sono, etc. -  dado que 

ambos são elementos integrantes do bem-estar da pessoa e, desta forma, a tornam mais resistente ao 

stress profissional. 

 

  As estratégias de prevenção dirigidas à interface indivíduo / organização 

contemplam claramente os factores interpessoais associados ao desenvolvimento do burnout. Esta é 

pois uma dimensão em que, em consonância com o seu modelo de raiz interpessoal, Maslach (1982) 

apresenta uma diversidade de propostas. 

 

   A gestão do tempo é uma das preocupações que, do seu ponto de vista, o 

trabalhador deve ter, de forma a prevenir o burnout: "trabalhar com jeito mais do que em força" ou 

"fazer pausas curtas", são exemplos de estratégias de gestão do tempo sugeridas pela autora 

(Maslach, 1982, p. 89-95).  
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  O treino de competências interpessoais é uma proposta fundamental de Maslach 

(1982) que, como vimos, considera as exigências emocionais da relação de ajuda como principal 

causa do burnout. Mais concretamente, a autora caracteriza diversas competências interpessoais 

necessárias ao profissional de ajuda, designadamente saber dar início, manter e terminar o processo, 

lidar com as diferenças individuais dos utentes, ou abordar temas delicados.  

 

 Equilibrar o trabalho e a vida privada é uma outra estratégia sugerida por Maslach 

(1982),  por forma a que a satisfação de vida não esteja exclusivamente dependente do trabalho, a 

que haja momentos de "descompressão" e recuperação dos recursos emocionais e, assim, diminuir o 

risco de burnout. A "descompressão" (Maslach, 1982, pp. 101-104) é, concretamente, uma das 

técnicas descritas pela autora para facilitar a transição trabalho – casa e refere-se a actividades 

(como andar a pé, ver montras, "sonhar acordado") que ajudem o profissional a "desligar" das 

preocupações relacionadas com o trabalho, e a descontrair antes de se envolver plenamente na sua 

vida privada. 

 

 Finalmente, Maslach (1982) faz também algumas propostas de prevenção no 

domínio do burnout dirigidas à organização, por exemplo, de institucionalização de check-up 

psicossociais, de forma a fazer regularmente uma avaliação dos níveis de burnout na organização.  

 

  A melhoria do conteúdo e ambiente de trabalho, outra medida de tipo 

organizacional, geralmente traduz-se na redução da sobrecarga de trabalho em termos quantitativos 

e / ou qualitativos. Neste sentido, Maslach e colaboradores (Pines & Maslach, 1978; Maslach e 

Jackson, 1984 citados por Schaufeli & Enzmann, 1998) propõem, como medida quantitativa, a 

contratação de pessoal que melhore a proporção profissionais / utentes, e como medida qualitativa, 

uma descrição detalhada e operacionalizada das funções profissionais que diminua a ambiguidade 

de papel. 

 

  Os horários de trabalho são outra preocupação de Maslach (1982), a qual defende a 

necessidade de reduzir o número de horas de trabalho dos profissionais de ajuda, e em particular de 

horas em contacto directo com os utentes, de forma a prevenir o burnout. 
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 Por último, Maslach (1982) considera a formação em serviço, designadamente no 

domínio das competências sociais e interpessoais,  como uma importante estratégia de prevenção ao 

nível organizacional, a qual contribuindo para a melhoria das qualificações profissionais do 

trabalhador promove a redução da sobrecarga qualitativa de trabalho. 

 

  O Programa de Formação para Prevenção do Mal-Estar Docente, proposto por Jesus 

(1998, 2000), assenta num modelo relacional da formação (Jesus, 1993) e visa o desenvolvimento 

de competências pessoais, interpessoais e profissionais relevantes para a prevenção de situações de 

stress e mal-estar, para a promoção de um envolvimento motivado e percebido como eficaz no 

trabalho, e para o aumento da percepção de bem-estar e realização profissional dos professores. 

 

  No conjunto de estratégias e actividades desenvolvidas ao longo das dez sessões que 

constituem o programa, começaríamos por referir aquelas que visam o desenvolvimento de 

competências pessoais mais ajustadas, a nível do funcionamento cognitivo (competências de gestão 

de crenças, expectativas e atribuições) e das vivências físicas (competências de gestão dos sintomas 

físicos). Num caso como no outro são propostos procedimentos de treino assentes em técnicas 

cognitivo-comportamentais, como por exemplo a Terapia Racional Emotiva e o Treino de 

Relaxamento Muscular (Jesus, 1998, 2000). 

 

  No que refere a interface indivíduo / organização, o programa visa a aquisição de 

um amplo leque de competências que diríamos de pendor interpessoal e profissional: competências 

de organização e gestão do tempo (identificação de tarefas prioritárias e de rotina e seu 

agendamento ajustado); de gestão do trabalho em equipa com colegas; de liderança na sala de aula; 

de assertividade; e de gestão da (in)disciplina dos alunos (Jesus, 1998; 2000). Os procedimentos de 

treino utilizados privilegiam uma vez mais técnicas cognitivo-comportamentais, como por exemplo 

a auto-observação e a auto-avaliação, o role-playing, os exercícios de resolução de problemas e de 

tomada de decisões, ou o treino de um estilo de comunicação assertivo com os alunos; 

salientaríamos, também de acordo com a tradição cognitivo-comportamental, a componente 

didáctica das sessões do programa, visando a aquisição de competências teóricas estimuladoras de 

novas práticas profissionais. 
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  De acrescentar, por último, que a par deste programa de formação de professores, 

Jesus (1998; Jesus et al, 1996) tem vindo a propôr um conjunto mais alargado de medidas de 

prevenção do burnout, ou, de uma maneira mais genérica, do mal-estar docente, dirigidas à 

organização escola e a factores de ordem sociopolítica. No primeiro caso destaca-se a melhoria 

das condições de trabalho do professor, por exemplo, através da redução do número de alunos por 

turma; no segundo incluem-se medidas como a revalorização da imagem social da docência ou a 

criação de mecanismos legais promotores da autonomia e do poder dos professores e de uma maior 

participação de outros agentes no processo educativo. 

 

   Como problema individual e social e como fenómeno complexo que é, e em cuja 

conceptualização conflui uma diversidade de perspectivas sobre a sua etiologia, sintomas e 

desenvolvimento, o burnout tem incentivado os teóricos e investigadores a criar uma grande 

variedade de propostas de prevenção e intervenção, de que acabamos de ver duas ilustrações.  Estas 

medidas, nas palavras de Schaufeli e Enzmann (1998, p. 183) "… podem, potencialmente ser usadas 

para reduzir o burnout … dependendo da natureza e estádio do processo e do contexto específico 

em que este se desenvolve…". A questão que se coloca é, no entanto, a da sua eficácia. 

 

 

Sobre a  eficácia dos  programas  de  prevenção e de 

intervenção 

 

  Os estudos que avaliam empiricamente a eficácia das diversas abordagens, e em 

particular das que se dirigem às organizações, são escassos, apresentam limitações metodológicas e 

adoptam formatos dispares que dificultam a comparação dos resultados (Schaufeli & Buunk, 1996; 

Schaufeli & Enzmann, 1998). As conclusões possíveis são muito sintéticas e restringem-se aos 

programas de prevenção e intervenção cujo alvo é o individuo (Schaufeli & Buunk, 1996; Schaufeli 

& Enzmann, 1998): 

 

 Os   sintomas  de   exaustão   emocional   parecem   poder   ser  reduzidos  pelo 
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treino de competências e estratégias de coping baseado em técnicas cognitivo-comportamentais 

(reestruturação cognitiva, inoculação de stress, treino de relaxamento, treino em gestão do tempo, 

treino de competências assertivas, entre outros); as populares estratégias de apoio social não 

parecem ter efeito no burnout, apesar de os programas de intervenção neste domínio serem 

avaliados positivamente pelos participantes e de a satisfação na relação com os colegas aumentar. 

 

 A  baixa  realização  pessoal   e   em  particular  a  despersonalização surgem 

como muito resistentes à mudança. 

 

  Para Schaufeli e Enzmann (1998), estes resultados não são surpreendentes porque a 

maioria das técnicas utilizadas tem por objectivo a redução dos níveis de stress e não a mudança de 

atitudes como a despersonalização ou a aquisição de competências profissionais necessárias à 

realização pessoal no trabalho. 

 

    De qualquer forma, os autores sublinham três ingredientes que consideram 

essenciais em qualquer programa de prevenção do burnout, a saber: avaliar os níveis de burnout de 

forma a aumentar a consciência dos profissionais ou da organização sobre o problema; adoptar 

medidas que visem a redução do distress, sejam elas técnicas cognitivo-comportamentais dirigidas 

aos indivíduos ou de eliminação dos stressores organizacionais; e melhorar o ajustamento pessoa – 

trabalho, mediante a aquisição, pelos profissionais, de competências promotoras de uma maior 

resistência ao stress e de expectativas mais realistas, e a modificação de características relevantes do 

trabalho (Schaufeli & Enzmann, 1998). 

 

   

 

Reflexão crítica sobre a prevenção do burnout profissional 

dos professores 

 

  Estamos agora em condições de fazer uma reflexão crítica sobre o problema da 

prevenção do burnout na docência. Antes, porém, importa ainda precisar que esta reflexão é 
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pensada exclusivamente na perspectiva da formação de professores dado que este tem sido o nosso 

campo de intervenção (Marques Pinto, 1992; 1993; 1996; Miranda & Marques Pinto, 1989; 1990; 

Miranda, Marques Pinto, Rodrigues & Rafael, 1989) e que outras medidas mais abrangentes, 

designadamente de ordem sociopolítica, embora seguramente relevantes, ficam fora do nosso 

âmbito de acção (ver, por exemplo, Gil-Monte & Peiró, 1997;  Huberman & Vandenberghe, 1999; 

Jesus et al, 1996; Jesus, 1998; Kelchtermans & Strittmatter, 1999; Schaufeli & Enzmann, 1998; para 

uma análise alargada do tema).  

   

  Sendo o burnout um problema de desenvolvimento frequentemente "silencioso", que 

tende a tornar-se crónico e que muitas vezes leva à exclusão, a formação de professores, nas suas 

vertentes de formação inicial e contínua, constitui um contexto e um meio privilegiado para uma 

intervenção alargada e dirigida à prevenção primária do burnout. Acresce que, de acordo com os 

resultados do nosso estudo (ver capítulo quatro), os professores em formação inicial e os que se 

situam entre os sete e os vinte e cinco anos de prática docente (fase de diversificação / 

questionamento, segundo Huberman, 1992) apresentam maior risco de burnout, sendo por isso 

grupos alvo particularmente adequados do ponto de vista da prevenção, neste caso secundária, e que 

podem justamente ser triados a nível da formação de professores.  

 

   Finalmente, se pensarmos com Maslach e Leiter (1997) que o burnout se situa num 

contínuo cujo pólo oposto se refere ao envolvimento (engagement) enérgico e eficaz no trabalho, a 

formação de professores "…orientada para o desenvolvimento de qualidades pessoais e 

interpessoais que possam contribuir para uma prática de ensino personalizada e para o sucesso 

profissional do professor…" (Jesus, 1998, p. 41) constitui uma forma de intervenção claramente 

consonante com a nova filosofia de prevenção e de promoção da saúde em contexto profissional que 

estes autores propõem: "… um maior sucesso em lidar com o burnout resultará mais de uma 

focagem na promoção do envolvimento com o trabalho do que de uma focagem exclusiva na 

redução do burnout …" (Maslach & Leiter, 1997, p. 22). 

 

    Vejamos, então, algumas grandes linhas de orientação para uma reflexão crítica 

sobre a prevenção do burnout na docência. 
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  Como acabámos de referir,  a maioria dos programas de prevenção do burnout 

dirige-se ao indivíduo e assenta no treino de competências e estratégias de gestão do stress baseado 

em técnicas cognitivo-comportamentais, revelando-se eficaz apenas na redução dos sintomas de 

exaustão emocional. De acordo com Schaufeli e Enzmann (1998), importa portanto redireccionar a 

prevenção do burnout para a mudança de atitudes como a despersonalização e para a aquisição de 

competências profissionais necessárias à realização pessoal no trabalho. 

 

  A compreensão  que  o  nosso trabalho nos  permite  ter dos problemas do  stress 

profissional e da componente de exaustão emocional do burnout profissional dos professores leva-

nos efectivamente a sublinhar a pertinência de incluir nos programas de formação de professores 

elementos de treino dirigidos não só à aquisição de competências gerais de gestão do stress como o 

relaxamento, a disputa de crenças irracionais, ou a regulação de um estilo de vida saudável, mas 

igualmente ao desenvolvimento de competências profissionais especificas do exercício docente, em 

que se salientam áreas como os problemas com os alunos, a gestão de tempo docente, e o 

desempenho de outros cargos escolares para além da leccionação.  

      

  Como sabemos, os professores são tidos como principais responsáveis pelo bem-

estar intelectual, emocional e social das crianças e adolescentes da sociedade actual, sendo sua 

missão a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal global “… em virtualmente todos os alunos 

com quem trabalham, mesmo aqueles com quem os pais falharam…” (Farber, 1999, p. 159). Neste 

contexto, as dificuldades colocadas por problemas recorrentes com os alunos, associados, 

designadamente, às dificuldades de aprendizagem, à desmotivação e a indisciplina, são, como os 

nossos resultados mostram, importantes fontes de stress para os professores, a quem importa formar 

nessas áreas de competências. 

 

   Outra característica da actividade docente, muitas vezes incompreendida do 

exterior, mas que à luz do nosso estudo merece reflexão e intervenção, são as pressões de tempo a 

que o professor é sujeito. Um tempo que no período lectivo é marcado por um ritmo sentido como 

demasiado rápido, mas um tempo que excede também claramente esse período lectivo e se estende 

por exemplo à planificação das aulas e preparação de materiais, às avaliações, ao atendimento dos 

pais, às reuniões com os colegas, entre outras actividades.  
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  Por último, salientaríamos ainda a sobrecarga de trabalho associada ao desempenho 

pelo docente de outros cargos na escola –director de turma, membro dos órgãos de gestão, delegado 

de grupo, etc. -  a qual o nosso estudo assiná-la como uma outra importante área de prevenção e 

intervenção. O exercício destes cargos envolve funções muito diversificadas - de tipo 

administrativo, de gestão, de liderança, de aconselhamento educacional, etc. – para as quais os 

professores raramente estão "naturalmente" preparados e que, portanto, seria benéfico incluir 

especificamente no percurso de formação dos professores. 

 

   Falamos, em suma, de apoiar o docente na aquisição, desenvolvimento e 

transformação de um vasto leque de estratégias de coping e de competências profissionais que lhe 

permitam lidar eficazmente com o stress e, assim, prevenir ou diminuir os sentimentos de exaustão 

emocional.  

 

   Concorrendo para uma melhoria do seu sentido de auto-eficácia profissional, a 

aquisição de competências profissionais específicas do exercício docente, pode igualmente 

contribuir para uma maior realização pessoal no trabalho. 

 

 Os nossos resultados sugerem que o aumento da realização pessoal no trabalho se 

pode promover, de facto, através da aquisição de competências profissionais, uma vez que esta 

dimensão do burnout é previsível em professores que tipicamente lidam com os problemas de stress 

profissional, por exemplo com as pressões de tempo, adoptando estratégias de coping activo e 

dirigido para a resolução desses problemas. De forma igualmente significativa a perda de realização  

pessoal é previsível em docentes que utilizam estratégias de negação e evitamento, eventualmente, 

diríamos, por não disporem de competências profissionais ajustadas.  

   

    Finalmente, a compreensão que o  nosso trabalho proporciona do papel 

desempenhado pelas variáveis de coping e pelas representações sociais na dinâmica conducente à 

despersonalização  leva-nos a salientar a necessidade de se considerarem pelo menos dois níveis de 

intervenção face ao problema, visando não só a mudança de atitudes individuais, a que se referem 

Schaufeli e Enzmann (1998), mas igualmente a compreensão e transformação das representações 

sociais que as acompanham e eventualmente as condicionam.  
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  De facto, os nossos resultados sugerem que a aquisição e uso de estratégias de 

coping de regulação emocional e o abandono de estratégias de negação e evitamento podem 

contribuir para a diminuição dos níveis de despersonalização. Mas sugerem também que a 

intervenção ao nível das representações sociais sobre o burnout na docência pode ser uma peça 

fundamental para a adopção de padrões de coping funcionais, designadamente do ponto de vista da 

despersonalização, e para a redução das atitudes de despersonalização.  

 

  Efectivamente, como vimos, as atitudes de despersonalização parecem ser em 

grande medida reguladas pelas representações sociais sobre o burnout na docência, e muito em 

particular pelas representações sociais do burnout como desadaptação e como absentismo (ver 

figura 5.1 anteriormente apresentada neste capítulo). aderir a uma representação do burnout como 

um "mero" problema de desadaptação / de stress parece ser desastroso nesta óptica da 

despersonalização; pelo contrário, aderir a uma representação do burnout em que este é tido como 

uma condição normal na docência ou até mesmo como expressão de um profissionalismo docente 

feito de activismo e em que o absentismo surge como estratégia de regulação emocional, parece ser 

particularmente funcional em termos de diminuição das atitudes de despersonalização.  

 

  Estes resultados situam o problema da prevenção no burnout, e da despersonalização 

em particular, no quadro das relações entre atitudes e representações sociais, questão esta que 

enunciámos (capítulo três) de acordo com a perspectiva defendida por Doise (1989) sobre a 

dimensão atitudional das representações sociais. Lembramos que este autor considera as atitudes 

como um dos componentes das representações sociais: "… As representações sociais são sempre 

tomadas de posição simbólicas, organizadas de maneiras diferentes, por exemplo como opiniões, 

atitudes ou estereótipos, de acordo com a sua imbricação em relações sociais diferentes…" (Doise, 

1989, p. 228). Como refere Castro (1995) ao propor esta articulação Doise (1989) não clarifica, 

contudo, qual a ênfase dada às diversas dimensões das atitudes (cognitiva, afectiva e 

comportamental), e diríamos, quais os processos de transformação das representações sociais que 

regulam a mudança de atitudes.  

 

                         Aceitando que as representações sociais comportam uma dimensão avaliativa e se 

assumem como princípios organizadores das tomadas de posição ou expressões individuais, parece-
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nos assim mais relevante situar o problema da prevenção do burnout no âmbito da reflexão sobre a 

funcionalidade prática das representações sociais que tivemos oportunidade de fazer, salientando as 

suas funções de orientação dos comportamentos e de preservação das identidades, do ponto de vista 

pessoal ou grupal. 

  

    Concretizando, diríamos que os programas de formação de professores que tenham 

preocupações a nível da prevenção do burnout, ou, mais especificamente, do seu componente de 

despersonalização, devem comportar também:  

 

 a  avaliação  das   representações   sociais  do   burnout  na   docência  a   que   os  

professores aderem;  

 

 a   desmistificação   da   representação   social   do   burnout como desadaptação,  

denunciando a perversidade das estratégias de coping de negação e evitamento face 

ao burnout e acautelando os objectivos de defesa da identidade dos docentes da 

escola de pertença que esta representação comporta; e 

 

 o  reforço  da   representação  social  do  burnout  como absentismo, sublinhando  

que esta representação se revela duplamente funcional, na perspectiva do padrão de 

estratégias de coping a utilizar face ao burnout (resolução de problemas e regulação 

emocional) e da afirmação da auto-estima e auto-eficácia profissionais.  

 

    A compreensão e  o ajustamento das representações sociais do burnout na docência 

que nos parece essencial fazer a nível da formação de professores deve efectivamente ter em conta, 

e lembrando os resultados de tentativas similares desenvolvidas por Breakwell (1999) na formação 

profissional dos trabalhadores de serviço social, a complexidade dos processos de construção e 

transformação das representações sociais. Como refere Breakwell (1999), a rejeição total de uma 

representação social pode ser rara; os indivíduos e os grupos tendem sim a abandonar e modificar 

subtilmente alguns dos seus aspectos no sentido de preservar uma identidade desejável. Desta 

forma, a intervenção feita junto dos docentes tendo em vista a utilização de estratégias de coping 

funcionais face ao problema do burnout profissional deve contemplar as concepções sobre os modos 
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desejáveis de acção e os objectivos identitários que as representações sociais do burnout como 

desadaptação  e como absentismo comportam.  

 

  Para finalizar, diríamos que o relevo assumido pela representação social do burnout 

como absentismo no desenvolvimento e prevenção dos sentimentos de despersonalização impõe 

uma reflexão sobre a organização da actividade docente que nos remete para outros planos de 

intervenção que não apenas o da formação de professores em que nos temos vindo a situar. 

 

  De facto, uma leitura imediatista e ingénua dos resultados poderia levar à defesa do 

absentismo como medida a usar individualmente pelo professor na prevenção do burnout.  Contudo, 

o problema do burnout não pode ser pensado isoladamente, descontextualizado do que são as 

práticas e vivências profissionais globais dos docentes, a relação destas com os objectivos de 

aprendizagem e desenvolvimento pessoal dos alunos, ou o seu contributo social mais alargado, 

contextualização esta naturalmente incompatível com a defesa de um absentismo gerido 

individualmente, e de forma discricionária.  

   

  Mas o que esta representação social do burnout nos diz claramente é que o 

absentismo é efectivamente visto como uma forma legítima de regular o cansaço emocional, e que 

esta visão é adoptada por professores que tendo estado em burnout o consideram como expressão do 

profissionalismo docente que é próprio dos professores do seu grupo disciplinar. Pensamos, desta 

forma, que a criação de pausas lectivas e a atribuição de licenças sabáticas e de períodos de repouso, 

devidamente agendadas e planeadas ao longo do ano escolar, pode constituir uma estratégia de 

prevenção do burnout válida e compatível com a defesa de um empenhamento activo e profissional 

na actividade docente. 

 

 

  Em suma, defendemos, com Maslach (1999, p. 221), uma abordagem 

"multidimensional" à prevenção do burnout na docência pensada a nível da formação de 

professores. Multidimensional porque planeada de forma diferenciada consoante os três 

componentes do burnout; multidimensional também porque dirigida a uma variedade de 
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competências pessoais e profissionais dos docentes e igualmente a variáveis do contexto 

socioprofissional da docência em que decorre o processo de stress-coping-burnout.  

 

  Ao fazê-lo, gostaríamos de sublinhar a relevância das sugestões dadas para a 

construção de um envolvimento enérgico e eficaz do professor com o trabalho docente, o qual 

constitui, segundo Maslach e Leiter (1997), a melhor via de acesso à prevenção do burnout e à 

promoção da saúde em contexto profissional, e aproxima a nossa reflexão das preocupações, 

actualmente emergentes na psicologia (Folkman & Moskowitz, 2000; Lazarus, 2000; Schaufeli et 

al, 2000a; Schaufeli et al, 2000b; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Somerfield & McCrae, 

2000), com a compreensão dos recursos e formas "óptimas" de funcionamento. 
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Limitações do trabalho e pistas para investigações futuras 

 

 

 

  Finalizamos referindo algumas limitações teóricas, metodológicas e práticas do 

trabalho realizado, as quais apontam para linhas de investigação relevantes neste domínio. 

 

  Começaríamos por uma reflexão sobre o trabalho realizado no plano das 

representações sociais e seus desenvolvimentos futuros. Efectivamente, apesar do contributo já dado 

para a reconstrução e análise das representações sociais do burnout na docência gostaríamos de 

sublinhar que estas foram estudadas exclusivamente na óptica dos professores. 

 

    Contudo, por definição, as representações sociais são construídas no quadro dos 

processos de interacção social e reguladas por factores sociais em que se destaca a dinâmica das 

relações sociais, ou melhor, das relações entre grupos. Desta forma, um desenvolvimento futuro do 

trabalho agora realizado deverá, do nosso ponto de vista, incidir sobre as representações sociais 

que  outros grupos privilegiados enquanto interlocutores dos professores - a saber os alunos, os 

pais e os funcionários das escolas - constroem do burnout profissional dos docentes. Esperamos que 

a análise das relações que se estabelecem entre estas diferentes representações sociais nos permita 

aprofundar a compreensão dos seus processos de construção e transformação e, assim, optimizar 

essa via de acesso à prevenção do burnout dos professores. 

 

   Em segundo lugar, gostaríamos de lembrar que o interesse pelo estudo da  incidência 

e dos preditores do burnout profissional dos professores se prende não apenas com as suas 

repercussões individuais, mas sobretudo com a sua dimensão social, uma vez que este síndroma 

parece influenciar negativamente o relacionamento do docente com os alunos e a qualidade do seu 

ensino.  

 

   Uma questão neste âmbito a que nos parece necessário dar mais atenção, tanto em 

termos teóricos como de investigação, refere-se ao impacto do burnout dos docentes nos seus 

alunos. Esta é, aliás, uma das principais recomendações da "agenda de investigação" recentemente 
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enunciada por autores como Huberman e Vandenberghe (1999) e por Maslach e Leiter (1999) e que 

nós propomos seja abordada conciliando justamente o estudo de aspectos representacionais com a 

avaliação de indicadores de mal-estar (stress, desmotivação, rendimento escolar). 

 

  Neste sentido temos recentemente vindo a desenvolver alguns trabalhos que visam 

justamente a adaptação do MBI – Maslach Burnout Inventory (Maslach et al, 1996) para aplicação e 

estudo deste fenómeno em populações de estudantes (Martinez, Marques Pinto, Salanova e Lopes 

da Silva, 2000; Schaufeli et al, 2000a e 2000b). Embora as investigações realizados até ao momento 

tenham analisado apenas as relações entre o burnout dos alunos e algumas variáveis 

sociodemográficas e de êxito académico e profissional, na sequência dos resultados obtidos no 

presente trabalho pensamos ser pertinente alargar, no futuro, o estudo do burnout dos alunos a uma 

análise das representações sociais que estes constroem sobre a actividade académica, o stress e o 

burnout dos alunos. 

 

   Em terceiro lugar, importa lembrar que o modelo heurístico do burnout por nós 

apresentado assenta numa compreensão processual das relações entre variáveis conducentes ao 

burnout bem como do desenvolvimento da trilogia de sintomas que caracteriza este síndroma. 

Pensamos, assim, que a realização de estudos longitudinais e o recurso a técnicas de análise 

assentes em equações estruturais permitirá avaliar com maior rigor o ajustamento empírico do 

padrão de relações proposto, o qual foi apenas testado de forma parcelar e baseada em estudos 

correlacionais. 

 

    Uma última questão que gostaríamos de vir a abordar em trabalhos futuros reflecte 

as nossas preocupações em termos de intervenção junto dos professores e refere-se ao desenho e 

avaliação de programas de prevenção no domínio do burnout que operacionalizem as reflexões 

e sugestões feitas ao longo desta dissertação.  

 

    De acordo com a compreensão processual que temos do desenvolvimento do 

burnout, por um lado, e das suas diferentes incidências ao longo da própria carreira docente, por 

outro, gostaríamos de sublinhar a necessidade de pensar os programas de prevenção de acordo com 

critérios de flexibilidade e de ajustamento (Lopes da Silva, 1992b) à natureza dos problemas de 



BURNOUT PROFISSIONAL EM PROFESSORES PORTUGUESES 

 482 

stress vividos pelos professores, ao estádio de desenvolvimento do próprio processo de burnout, e 

ao contexto específico da carreira em que este se desenvolve.  

 

   De igual forma, a avaliação da eficácia de um qualquer programa neste âmbito terá 

de ser pensada de acordo com um desenho longitudinal e que permita contemplar as variáveis 

definidoras de diferenças individuais no curso da desadaptação e nas suas trajectórias ao longo da 

carreira docente.  

 

 

  Esperamos enfim que, apesar das suas limitações, o presente trabalho contribua para 

uma compreensão mais alargada dos fenómenos do stress e do  burnout profissional dos professores 

e da sua expressão na realidade portuguesa, bem como das necessidades de teorização, estudo 

empírico e intervenção neste domínio.  
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