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Resumo 
Para exercer o magistério no ensino superior no Brasil o profesor deve estar preparado, 
caso contrario, a atividade laboral pode ser estressante e gerar a síndrome de Burnout. 
É necessária a utilização de técnicas de prevenção alertando o professor na busca de 
uma formação consistente e continuada, na busca de apoio social e do conhecimento 
dos direitos do docente do ensino superior. 

Introdução 
O número de profissionais da docência no ensino superior é crescente no Brasil, no 
entanto, a quantidade de professores realmente preparados para o ofício não atende a 
demanda. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei 9.394/96, prevê 
que a formação do professor universitário deve ser realizada em curso de pós 
graduação. Estes cursos têm um foco muito voltado para a pesquisa e alguns deixam a 
desejar na formação do magistério superior. O professor com deficiências na formação 
tende a ter mais problemas na atuação em sala de aula e na administração das 
questões burocráticas previstas pela instituição de ensino superior na qual trabalha. A 
tendência é a de que o estresse se instale e este estresse, tornando-se crônico, pode 
gerar a síndrome de Bournout e como consequência o abandono da atuação 
profissional docente. O objetivo desta pesquisa é investigar necesidades de 
intervenção para a formação consistente e continuada do docente evitando que o 
professor universitário atinja o extremo do estresse e passe a sofrer com a síndrome 
de Burnout.  

A formação do profissional do magistério superior e suas implicações na 
ocorrência da sindrome de burnout. 
No Brasil a exigência para que o docente atue no ensino superior está prevista na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/96, que prevê: 

Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, 
prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 

 
A previsão legal deixa de considerar esta categoria docente como profissionais, uma 
vez que, todos os profissionais devem passar por capacitação prévia ou seja, realizam 
formação anterior a atuação. O magistério no ensino superior exige uma qualificação 
que vai além do conteúdo técnico a ser ensinado e da epistemología da disciplina, a 
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preparação do profesor sobrepassa somente estas formações, ele exige, também, 
saberes pedagógicos, sociológicos e humanísticos.  
Atualmente, com a expansão de cursos do ensino superior a necessidade de 
profissionais para lecionar vem crescendo, e a possibilidade de contratação de 
profesores que têm a práxis educativa desarticulada com o proceso educativo, sem 
experiencia no referencial didático, é maior do que antigamente. 
As condições de ingresso dos profissionais na vida acadêmica profissional não são 
realizadas, muitas vezes, dentro de padrões de qualidade e da análise de parâmetros 
de competência do dominio técnico e didático. Faz-se necessário o entendimento de 
que a formação do profissional da docência do ensino superior tem influência na 
formação do aluno que será um futuro profissional o que implica em influências na 
sociedade, assim posicionam-se Pimenta a Anastasiou.  
 

O compromisso profissional é permeado pela atitude docente que conduz o trabalho voltado 
para um fim social. Está ligado às intencionalidades da educação brasileira: desenvolvimento 
pleno do educando, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. 
(Pimenta e Anastasiou, 2014. P 16)  

 

 
O professor com deficiências na formação docente apresenta mais dificuldades para 
transmitir o conhecimento e os valores que pretende. Este profissional deve ter 
preparo intelectual, social, físico e emocional. Deve manter a coerência, transmitir 
valores, projetar a formação do discente formando cidadãos com competência, 
capacidade e responsabilidade social. A pressão por boas aulas, pelos resultados de 
aprendizagem e pela eficiência na gestão administrativa dos processos docentes torna 
extenuante a função docente.  
 

O dominio da matéria exige, além da compreensão do conteúdo, também o dominio do 
conhecimento didático próprio da disciplina que o professor ministra e o conhecimento 
experencial. (VEIGA, 2010. P17) 

 

 
Vivendo na pressão é comum que o professor adquira doenças ocupacionais que 
podem gerar grande estresse, e este se perdurar, pode gerar o afastamento definitivo 
do trabalho motivado pela Sindrome de Burnout. 

A síndrome de burnout 
A docência é considerada como um trabalho penoso que exige que o indivíduo tenha 
resistência física e emocional. A profissão docente requer boa formação do 
profissional, e, além do conhecimento teórico, a inteligência interpessoal, a 
necessidade de entendimento das dificuldades e das carências dos alunos, a habilidade 
de lidar com a comunicação buscando eficiência e o entrosamento com discentes e 
colegas de trabalho, além da realização de trabalhos administrativos, investigativos 
conciliando ensino, pesquisa e extensão, atendendo questões relacionadas à produção 
científica. Quando a formação não é satisfatória há riscos de desentendimentos, de 
frustrações, além de riscos de estresse crônico. Esses elementos depreciam o trabalho 
podendo causar doenças, entre elas a síndrome de Bournout.  
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O magistério é uma classe diferenciada de trabalhadores, que vem perdendo prestígio, e vê seu 
meio ambiente de trabalho mais poluído a cada dia, acumulando tarefas fora da aula sem a 
devida contraprestação. (Webber/ Vergani, 2010) 

 

 
A Síndrome de Burnout é considerada uma doença laboral que afeta os profissionais 
que se relacionam diretamente com outras pessoas. Os Sintomas asociados a 
síndrome estão relacionados a fatores psicossomáticos, comportamentais e 
emocionais. Os preditores da síndrome de Bournout são determinados pela mudança 
repentina no comportamento do professor que passa a apresentar descontrole 
emocional, agressividade, disturbios na voz. Há a necessidade de alertar os 
profissionais para que previnam-se da síndrome e tenham maior realização no 
trabalho.  
 

Considerando que Burnout é um fenômeno psicossocial relacionado diretamente à situação 
laboral; que o homem busca constituir-se como sujeito através de seu trabalho e que o mesmo 
não se realiza de forma individual, mas sim se materializa num espaço social; e que a atividade 
produtiva é um elemento constitutivo da saúde mental individual e coletiva, acreditamos ser 
relevante pensar em ações que possam prevenir ou erradicar o Burnout visando o 
estabelecimento de um contexto mais favorável ao exercício da profissão docente. (Carlotto, 
2002)  

A formação docente e a prevenção da síndrome de burnout 
Para que sejam evitados os quadros de estresse crônico em professores, que ao se 
agravar podem gerar a síndrome de Burnout, os profissionais da docência devem ser 
melhor formados e orientados quanto a prevenção de síntomas que tragam prejuízos 
ao trabalho. Deve-se buscar normas que organizem a formação e a capacitação 
continuada, que valorize a dignidade do meio ambiente laboral e resguarde a saúde 
física e mental dos professores. Faz-se necessário rever a profissão docente como um 
todo diminuindo o absenteísmo, os acidentes e as doenças decorrentes do trabalho. 
Neste sentido: 
 

Torna-se necessário estimular e valorizar a autonomia docente, permitindo aos professores 
manifestar sua competência e motivação profissional. Desenvolver reuniões com agenda 
positiva, onde possam ser apresentados projetos de trabalho e experiências de sucesso 
desenvolvidas pelos professores. Divulgar as experiências à comunidade, salientando os aspectos 
inovadores da escola e da profissão docente, resgatando, desta forma, a imagem social bastante 
desgastada, nos dias atuais, do professor perante a sociedade. (Carlotto, 2002)  

 
É premente que a classe dos docentes universitários seja unida e busque apoio junto à 
sociedade para que a profissão seja valorizada e que sejam amenizadas as deficiências 
na formação e no desempenho da prática docente no ensino superior, evitando-se 
assim a síndrome de Burnout. 

Metodología 
A pesquisa bilbiográfica foi realizada por meio da compilação da idéia de autores que 
debatem a formação docente e sua relação com a síndrome de Burnout.  
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Conclusiones 
O magistério superior é extremamente importante para a construção social exigindo 
uma formação específica aos docentes. A boa formação aliada a técnicas de reflexão, 
discussão e formação continuada podem evitar que os professores entrem em quadros 
de estresse crônicos consequentemente em síndrome de Burnout. Cabe aos 
professores a busca do conhecimento dos seus direitos e da formação continuada.  
É preciso uma atenção especial à questão do magistério superior e uma formação 
sólida para esta classe. Caso contrário, teremos muitos docentes sofrendo com a 
síndrome de Burnout e estaremos deixando o futuro da educação e do próprio país à 
deriva. 
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