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RESUMO PORTUGUËS 

Neste estudo pretendermos analisar se os professores de educação especial no 

enfrentamento de situações stressantes nos cuidados prestados às crianças com 

multideficiência, nas unidades de  apoio  especializado,  evidenciavam  sintomas 

característicos do esgotamento excessivo, o burnout, e ao analisar os resultados do 

estudo estatístico, descobrir onde estes apresentam as maiores discrepâncias a fim de os 

evitar. 

Partimos do pressuposto que os conceitos relacionados com a insatisfação com a 

vida, a perda da autoestima bem como a exaustão emocional, a despersonalização ou a 

falta de realização pessoal potenciam o aparecimento do burnout na profissão docente, 

que é cada vez mais desgastante. Estes pressupostos fundamentam-se num questionário, 

por nós entregue aos cem profissionais de educação especial e aos cinquenta 

profissionais que no ensino regular trabalhavam com alunos multideficientes e na 

reflexão da literatura consultada. 

Cabe aqui notar que o interesse no estudo foi motivado, de um lado, por 

considerarmos que o melhoramento da saúde docente vem a propiciar um 

relacionamento entre professor-aluno mais adequado, vindo a se refletir nas condições  

educacionais  e,  de  outro  lado,  por  acreditarmos  ser  possível,  na profissão docente, 

o desgaste excessivo resultante do cuidado prestado ao aluno multideficiente. 

Na  análise  dos  resultados  verificámos  que  os  professores  de  educação 

especial evidenciavam transtornos característicos do stress, apresentando elevada 

exaustão emocional (46%), níveis médios na despersonalização (43%) e na realização 

pessoal (36%) em relação ao burnout. 

Relativamente aos professores do ensino regular estes apresentavam valores mais  

elevados  de exaustão  emocional  (63%) e  de despersonalização  (53%)  e reduzida 

realização pessoal (53%). 

Estes resultados são preocupantes na educação, principalmente no que diz respeito 

à despersonalização, dimensão que aponta para um comportamento marcado pelo 

distanciamento e atitudes negativas.  Por  fim,  constatou-se  uma  a maioria dos 
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professores de educação especial que trabalham com crianças multideficientes 

apresentam estarem satisfeitos com a vida (61%) e revelam elevada autoestima (87%) 

contrariamente aos outros professores que apresentam elevados níveis de insatisfação 

(78%) e reduzida autoestima (62%). 

Acreditamos  que  apesar  de  ser  atribuído  aos  professores  de  educação 

especial grande responsabilidade na educação dos alunos multideficientes, eles recebem 

gratificação em termos pessoais no seu apoio direto a estes alunos que derrubam 

qualquer tipo de obstáculos, apesar das recentes mudanças no âmbito das escolas 

voltadas para a efetiva inclusão dos alunos com multideficiência. 

 

Palavras-chave: docentes de educação especial, burnout, multideficiência 
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RÉSUMÉ  

Dans cette étude, nous voulons analyser la réaction des enseignants d'éducation 

spéciale quand il faut faire face à des situations stressantes dans les soins fournis aux 

enfants souffrant de handicaps multiples, dans les unités de soutien   spécialisés,   s’ils   

présentent   des   symptômes   caractéristiques   de l'épuisement excessive, l'épuisement 

professionnel. Après l’analyse des résultats de l'étude statistique, il s’agit de découvrir 

où se trouvent les plus grands écarts afin de les prévenir. 

Nous supposons que les concepts liés à l’insatisfaction de la vie, que la perte 

d'estime de soi ainsi que l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et le manque 

d'accomplissement personnel, potentialisent l'apparition de l'épuisement professionnel  

dans  le  métier  d'enseignant,  de  plus  en  plus  épuisant.  Ces hypothèses sont fondées 

sur un questionnaire répondu par une centaine de professionnels de l'éducation spéciale 

et une cinquantaine de professionnels travaillant   à   l'enseignement   ordinaire   avec   

des   élèves   multi   handicapés, hypothèses fondées aussi sur la littérature consultée. 

Il convient de noter que l'intérêt de cet étude a été motivé, d'une part, par la 

conviction que l'amélioration de la santé du professeur vient à établir une relation plus   

adéquate   entre   enseignant   et   élève,   traduite   dans   les   conditions 

d'enseignement et, d'autre part, car nous croyons qu’il est possible, dans la profession 

enseignante, l'usure excessive résultant des soins dédiés à l’enfant multihandicapé. 

Après l'analyse des résultats, nous avons conclu que les enseignants d'éducation 

spéciale présentaient des troubles caractéristiques de stress, un épuisement émotionnel 

élevé (46%), des niveaux moyens de dépersonnalisation (43%) et de l'accomplissement 

personnel (36%) par rapport à l'épuisement. 

En ce qui concerne les enseignants réguliers, ils présentaient des niveaux plus 

élevés d'épuisement émotionnel (63%) et de dépersonnalisation (53%) et une réduction 

de l'accomplissement personnel (53%). 
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Ces résultats sont préoccupants en matière d'éducation, en particulier en ce qui 

concerne la dimension de la dépersonnalisation, laquelle pointe vers un comportement   

caractérisé   par   le   détachement   et   les   attitudes   négatives. Finalement, nous 

avons trouvé que un grand pourcentage de professeurs d'éducation spécial travaillant 

avec des enfants multi handicapés est satisfait de leur  vie  (61%)  et  présente  une  

estime  de  soi  élevée  (87%),  contrairement  à d'autres  enseignants  qui  ont  des  

niveaux  élevés  d'insatisfaction  (78%)  et  une estime de soi réduite (62%). 

Nous croyons qu'en dépit d'être affectée aux  enseignants de l'éducation spéciale 

une grande responsabilité dans l'éducation des élèves multi handicapés, ils se sentent 

gratifiés au niveau personnel par le soutien direct à ces étudiants qui surmontent les 

obstacles, malgré les récents changements au sein des écoles visant l’inclusion     

effective     des     élèves     ayant     des     handicaps     multiples. 

 

Mots-clés: éducateurs spécialisés, l'épuisement des handicaps multiple 
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RESUMEN  

 Con este estudio, pretendemos analizar si los profesores de educación especial, 

cuando enfrentan situaciones estresantes durante los cuidados prestados a niños y niñas 

con deficiencia en las unidades de apoyo especializado, evidencian síntomas 

característicos de un agotamiento excesivo, el “burnout”. De ese modo, pretendemos 

analizar también los resultados del estudio estadístico, verificando dónde se presentan 

las mayores diferencias y contrastes con el fin de tenerlos en consideración. 

 Partimos del supuesto que los conceptos relacionados con la insatisfacción con 

la vida cotidiana, la pérdida de autoestima, el agotamiento emocional o la frustración 

potencian el espectro  del “burnout” en la docencia, el cual cada vez desgasta más. Estos 

presupuestos se fundamentan, por un lado, en una encuesta utilizada para nuestra 

investigación y realizada a cien profesionales de educación especial y a cincuenta 

profesionales que trabajan en la enseñanza regular (que trabajan con alumnos con 

múltiples discapacidades), por otro lado, tiene en cuenta reflexiones de la literatura 

consultada.  

 Es importante enfatizar que el interés del estudio fue motivado, por un lado, al 

considerar que mejorar la salud de los docentes favorece una relación más beneficiosa 

entre profesor y alumno, repercutiendo ésta en las condiciones educativas y, por otro 

lado, al acreditar que es posible en la profesión de docente, el desgaste excesivo 

resultante del cuidado prestado al alumno con múltiples discapacidades. 

 En el análisis de los resultados, verificamos que los profesores de educación 

especial evidencian trastornos característicos del estrés, presentando un elevado 

desgaste emocional (46%), niveles medios de despersonalización (43%) y en la 

realización personal (36%) en relación con el “burnout”. 

 Estos números en torno del desgaste emocional, asociados a los profesores de la 

enseñanza regular, son más elevados aún (63%), siendo los de despersonalización 

(53%), junto con una reducción de realización personal (53%). 
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 Así, estos resultados son preocupantes en educación, principalmente en torno de 

la despersonalización, dimensión que indica un comportamiento marcado por el 

distanciamiento y actitudes negativas. 

 Por fin, se demostró que una mayoría de profesores de educación especial, que 

trabajan con niños con múltiples discapacidades presentan una satisfacción con la vida 

(61%) y desvelan una elevada autoestima (86%) contrariamente a los profesores que 

presentan elevados niveles de insatisfacción (78%) y baja autoestima (68%). 

 Consideramos que a pesar de ser atribuido a los profesores de educación especial 

una gran responsabilidad en la educación de los alumnos con múltiples discapacidades, 

sienten gratificación (sobretodo personal) en el apoyo directo a estos alumnos, 

consiguiendo derrumbar cualquier tipo de obstáculo, a pesar de los recientes cambios 

que se están produciendo en las escuelas con efectiva inclusión de alumnos con 

múltiples discapacidades. 

 

Palabras clave – docente de educación especial, burnout, discapacidades 
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ABSTRACT 

With this study , we analyze whether the special education teachers , when facing 

stressful situations in the care provided to children deficient in specialized support units 

, show characteristic symptoms of excessive exhaustion, " burnout " . Thus, we intend to 

also analyze the results of the statistical study , checking where the greatest differences 

and contrasts in order to take them into consideration are presented . 

We assume that the concepts related to dissatisfaction with daily life , loss of self-

esteem, emotional exhaustion or frustration enhance the specter of " burnout " in 

teaching, which ever wears out . These budgets are based , first , on a survey used for 

our research and made a hundred special education professionals and fifty professionals 

working in regular education (working with students with multiple disabilities ) , on the 

other hand , takes into account reflections of the literature . 

It is important to emphasize that the interest of the study was motivated , first , 

considering that improve the health of teachers favors a more beneficial relationship 

between teacher and student , affecting it in educational conditions and , secondly , to 

demonstrate that it is possible in the teaching profession , excessive wear resulting from 

care provided students with multiple disabilities. 

In analyzing the results , we found that special education teachers demonstrate 

characteristic stress disorders , presenting a high emotional exhaustion ( 46%), average 

levels of depersonalization (43 %) and personal accomplishment (36 %) compared with 

the " burnout " . 

These numbers around the emotional distress associated with the regular 

education teachers are even higher (63 %) with the depersonalization (53%) , along with 

reduced personal accomplishment ( 53%). 

Thus, these results are worrisome in education, mainly around the 

depersonalization dimension indicating a behavior marked by estrangement and 

negative attitudes. 
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Finally , it was shown that a majority of special education teachers who work with 

children with multiple disabilities have a life satisfaction ( 61%) and reveal a high self-

esteem ( 86 % ) contrary to the teachers who have high levels of dissatisfaction ( 78%) 

and low self-esteem ( 68%). 

We believe that despite being attributed to special education teachers a great 

responsibility in the education of students with multiple disabilities , feel gratification ( 

especially staff ) in direct support to these students , getting topple any obstacles , 

despite recent changes that are occurring in schools with effective inclusion of students 

with multiple disabilities. 

 

Keywords - special education teacher , burnout , disability 
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RESUMEN EXTENDIDO DE TESIS DOCTORAL 

1. Introducción 

Este estudio aporta un especial énfasis al concepto de burnout en profesores de 

enseñanza básica, que además trabajan en la enseñanza pública portuguesa y con niños 

multideficientes. De este modo, se analiza la relación entre el burnout docente y la 

satisfacción con la vida y la autoestima, verificando si existe una asociación inversa 

entre estas dimensiones y el burnout docente, así como valorando si existen diferencias 

significativas entre la despersonalización y el agotamiento emocional del profesor que 

trabaja en contacto directo con la multideficiencia. 

En vista de las investigaciones sobre el Burnout, que vienen captando la atención 

de los investigadores por los trastornos tanto personales como sociales que acarrean, se 

pretendió con este estudio verificar en la escuela pública, la ocurrencia del síndrome 

burnout en los profesores que trabajan con alumnos con deficiencia mental profunda 

(multideficiencia). 

La educación inclusiva, basada en el principio de la Inclusión, tiene como 

propósito proporcionar igualdad de oportunidades y participación en la enseñanza y en 

los aprendizajes de todas las personas, independientemente de las diferencias que 

caracterizan a cada uno (UNESCO, 1994). 

Estos principios, de una “Escuela para Todos”, vinculados en conferencias como 

la de Salamanca, en 1994, no dejaron a Portugal indiferente a estas ideologías. Como 

tal, el país asumió el compromiso de implementar y desarrollar una educación inclusiva. 

En consonancia con Freire (2008) “La inclusión es un movimiento educacional, 

pero también social y político que viene a defender el derecho de todos los individuos a 

participar, de una forma consciente y responsable, en la sociedad de la que forman 

parte, y ser respetados en aquello que los diferencia de los otros. (p.5). 

Los profesores han afrontado grandes dificultades en el sistema educacional 

principalmente cuando nos encontramos con alumnos con diferentes problemáticas, y 

con el surgimiento de nuevos programas y currículos. Las nuevas exigencias requieren 
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tiempo para una adaptación, sin embargo se acentúan las presiones institucionales, 

políticas y pedagógicas (CURI, 2007). 

Los cambios curriculares en Portugal “se han desencadenado en una serie de 

reformas con el objetivo de alterar la forma de cómo se enseña y se aprende en las 

escuelas, de mejorar la calidad de los procesos educativos que allí transcurren y de 

elevar los niveles de aprovechamiento escolar de los alumnos” (Morgado & Martins, 

2008, p.5). 

Este propósito, para poderse concretizar, depende de las capacidades de 

adaptación  de  los  profesores  a  nuevos  contextos  de  aprendizaje,  de  conferir 

sentido a los cambios que les son propuestos y de desenvolverse activamente en la 

mejoría de su desarrollo profesional (Morgado & Martins, 2008). 

Recientemente, y simultáneamente, el acceso a la educación en el establecimiento 

de una enseñanza regular por parte de los alumnos con limitaciones acentuadas, como es 

el caso de los alumnos con multideficiencia, ha venido a convertirse en una realidad 

nacional. 

Las características específicas de estos alumnos colocan desafíos muy 

significativos a las escuelas y a los profesionales que con ellos trabajan, que les han 

designado estos alumnos y que se quedan preocupados o débiles en cuanto al tipo de 

trabajo a desarrollar con estos alumnos, especialmente por el desconocimiento sobre lo 

que es necesario enseñarles y la forma en cómo les pueden incluir en las experiencias 

desarrolladas por sus pares sin necesidades educativas. Este desafío es también sentido 

o experimentado por sus familiares y por la comunidad en general. 

El gran “desafío con que se confronta la escuela inclusiva es ser capaz de 

desarrollar una pedagogía centrada en el niño, susceptible de educar con éxito a todos 

los niños, incluyendo a los que presentan graves incapacidades” (Declaración de 

Salamanca, 1994). 

En este contexto se hace fundamental un cambio de actitud por parte de todos  

aquellos  implicados  en  el  proceso  de enseñanza/aprendizaje, de forma que posibiliten 

una plena reestructuración educacional que se aleje del sistema paralelo de  enseñanza  
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(enseñanza  regular  y  educación  especial)  convergiendo  en  un sistema 

unidimensional donde el alumno sea visto como un todo y donde sus capacidades sean 

maximizadas, en consonancia con sus características y necesidades. 

Al analizar las condiciones para la inclusión verificamos que a nivel político y 

legislativo tenemos, por un lado, alguna legislación que nos permite la integración de 

los alumnos, por otro, sufrimos cortes anuales de profesores de apoyo, de empresarios y 

agentes operacionales, que muchas veces desempeñan un papel fundamental, sobre todo 

en el niño o joven con necesidades educativas y especiales (NEE) siendo físicamente 

dependiente. Aún a nivel de constitución de clases o aulas notamos a menudo que el 

número de alumnos con y sin NEE es superior al previsto en la legislación. 

La falta de accesibilidades en las agrupaciones de nuestras escuelas, que se 

extiende en la mayoría de los casos a toda la comunidad, la falta de recursos materiales 

y humanos con que muchas las escuelas se encuentran, se presentan como 

condicionantes de la verdadera inclusión. Así cuando se trata de deficiencias profundas 

o multideficiencias, verificamos que la mayoría de las escuelas aún no están preparadas 

para incluir con éxito estos alumnos. 

La educación de niños con multideficiencia requiere de educadores que sepan 

afrontar un cambio de paradigma relacionado con el papel de la escuela. 

Pensamos que sin una verdadera inversión del poder político, central y local, a 

nivel de recursos materiales, humanos y en las cuestiones de la accesibilidad será difícil 

crear escuelas capaces de incluir con calidad individuos con problemas tan diversos. 

Para Giangreco y Doyle (2000) y Jackson (2005) los alumnos con limitaciones   

acentuadas,   expresamente   los   alumnos   con   multideficiencias,necesitan de 

servicios y apoyos específicos que permitan maximizar sus oportunidades educativas y 

tener éxito en los contextos educativos que frecuentan. Muchos de estos alumnos 

necesitan, aún, de opciones curriculares específicas y de prácticas de enseñanza 

altamente especializadas. 

Sin embargo, mantener un apoyo adecuado y cualificado por parte de los 

profesionales  que  trabajan  con  estos  alumnos  constituye  aún,  un  gran desafío, 
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dado que esos profesionales necesitan poseer conocimientos teóricos específicos y 

disponer de tiempo para prepararse adecuadamente, articular todas las respuestas 

educativas con los diferentes responsables. Esto no siempre es fácil de concretizar, 

cuando ya existe una enfermedad mental y física como resultado de su gran implicación 

en la educación. 

2. Justificación de la Investigación 

La investigación que esbozamos es de crucial importancia porque, en el contexto 

actual de inclusión, nos da la posibilidad de conocer, relativamente a la sintomatología 

del burnout docente, y de forma más profunda y clarificada, dónde se encuentran las 

mayores discrepancias, si es en el agotamiento emocional, sea en la despersonalización 

o en la realización personal, relacionándolas con la autoestima o la satisfacción con la 

vida. 

Lo síndrome del burnout es un fenómeno de incidencia mundial, y en los estudios 

sobre burnout el ejercicio profesional de profesores es permeable a situaciones que 

ofrecen riesgos a la salud física y emocional, de cara a su implicación personal. De igual 

modo, en la literatura son incontables las investigaciones que buscan desvelar las 

razones que conducen al burnout docente y las consecuencias que ese síndrome trae 

para la vida de esos profesionales y para la restante comunidad educativa. 

La docencia ha sido ampliamente estudiada en lo que se refiere al estrés por el 

burnout, siendo considerada una actividad que favorece el desencadenamiento de este 

síndrome, en razón de la forma en cómo el trabajo es estructurado. 

Nuestra opción por este tema fue suscitada por una doble motivación: por un lado, 

por la inquietud que sentimos cuando oímos decir que ésta es una profesión de riesgo en 

relación al estrés, siendo estos profesionales los que más recurren a la ayuda psiquiátrica 

y psicológica y por el hecho de que el estrés docente es un tema bastante abordado, 

tanto en la sala de profesores; como por otro lado, por verificar que existen pocos 

estudios científicos relativos a este asunto en el grupo de profesores de educación 

especial. 
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Este estudio nos hace una pequeña aproximación a un tema complejo, 

destinándose, sobre todo, a profesores. En el fondo, queremos analizar la realidad de 

aquellos que, en las escuelas de hoy, enfrentan, cada día, las dificultades de una 

profesión con una exposición cada vez mayor al estrés. 

En consonancia con Esteve (1999) y Mattos  (1994), la profesión docente es una  

de  las  profesiones  que  origina  mayor  desgaste  psicológico,  emocional  y físico. La 

docencia podría convertirse en una fuente de realización personal y profesional, pero, a 

veces, se transforma en una profesión frustrante y todas las situaciones nuevas, que 

podrían servir como una motivación, pasan a ser evitadas. 

Así, el profesor ha revelado, cada vez más, sentimientos de desilusión y 

desencanto constantes   con la profesión, mostrando   cuánto esta profesión está sujeta a 

situaciones de malestar. De este modo, esta situación tiene como consecuencias 

profesionales la de estar más expuesto o propenso al proceso de malestar docente, pues 

son inmensas las fuentes que causan esta situación. 

El tema de la educación se encuentra muy a la orden del día en Portugal, estando 

surgiendo un cambio de actitudes en nuestro país, pues los portugueses perciben cada 

vez más la importancia que esta temática constituye para una evolución real del país 

(Cavaco, 1993). 

Al  abordar  el  tema  de  la  educación,  estamos  hablando  de  un  proceso 

dinámico y colectivo que presupone interacciones múltiples entre todos los miembros 

de la comunidad educativa.  Las cuestiones problemáticas de la educación aparecen al 

nivel más básico, siendo el profesor aquel que está más 

próximo y, consecuentemente, aquel que podrá cuestionar y sentir necesidad de 

resolver  problemas  concretos  relacionados  con  sus  alumnos  y  que,  en  cierta 

forma, lo hace evolucionar como profesional de la educación. 

Constituyendo una breve referencia del tema discutido, esperamos que algunas 

dudas se esclarezcan y que esta investigación sea impulsora, así como abra una 

discusión sobre el tema en cuestión. 
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Para Carlotto (2001), la docencia presenta agentes de estrés psicosociales 

diversos, relacionados con el carácter de las funciones ejercidas en conjunto con las 

demandas institucionales y sociales en que las actividades están insertadas. 

Y Carlotto y Palazzo (2006) diseñan el ambiente educacional contextualizando las 

múltiples atribuciones impuestas al profesor, advirtiendo en las aulas la presencia de 

exceso de trabajos administrativos, planificaciones, reciclajes, investigaciones y la 

orientación de alumnos. Afuera las “actividades extraescolares, reuniones de 

coordinación, seminarios, consejos de alumnos, procesos de recuperación, 

cumplimentación de informes periódicos e individuales y, muchas veces, cuidar del 

patrimonio material” (p.1020). Pero, el docente no participa de las decisiones 

institucionales “siendo concebido como mero ejecutor de propuestas e ideas elaboradas 

por otros” (p.1020). 

También para Mosquera, Stobäus & Dornelles Jr. (2000), algunos contextos 

actuales del trabajo provocan malestar en la docencia, y, entre ellos, están: la carencia 

del tiempo para cumplir con actividades, alumnos con dificultades de aprendizaje, 

trabajos burocráticos extraordinarios a las actividades de docencia, innovaciones y 

cambios constantes en el conocimiento - elementos que generan sentimientos de 

ansiedad e impotencia a los individuos que intentan mantenerse actualizados. 

Los estudios de Abreu, Stoll, Ramos, Baumgardt y Kristensen   (2002) apuntaron 

peculiaridades del trabajo con salud mental como responsables por la tendencia de estos 

profesionales al estrés ocupacional; entre ellas: implicación constante con personas que 

poseen trastornos mentales; alta responsabilidad en su apoyo; dificultad en establecer 

límites en las relaciones interpersonales con los mismos; determinación constante y sin 

reciprocidad respecto a  los problemas de los que presentan deficiencia mental. 

En lo que respeta al factor social, los profesores se sienten especialmente 

insatisfechos por el bajo estatuto social concedido a su profesión y por la imagen social 

minimizante y/o preconcebida. 

Se puede aún deducir que hay una gran distancia entre las estructuras 

institucionales que trazan y determinan las políticas educativas y los agentes que, en el 
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campo, hacen lo posible para poner en práctica esas directivas y determinaciones que, 

en muchas situaciones, entran en enfrentamiento con sus propios  saberes  científicos  y  

empíricos,  resultantes  de  la  formación  y  de  la práctica lectiva. 

En  el  caso  específico  del  profesor,  varios  autores  apuntan  una  serie  de 

eventos que pueden ser causantes del estrés, tales como: falta de reconocimiento, falta 

de respeto de los alumnos, de los gobernantes y de la sociedad en general, falta de 

remuneración adecuada, sobrecarga de trabajo, conflicto de papeles, baja participación 

directa en la gestión y planificación del trabajo, exigencia acompañada de elevada 

implicación con el alumno, inclusión de niños con necesidades educativas especiales en 

clases de enseñanza regular (Barasuol, 2005; Yaegashi, Benevides-Pereira & Alves, 

2009; Gomes, Montenegro, Peixoto & Peixoto, 2010). Todo ello puede llevar el 

profesor a la insatisfacción, a la falta de estímulo y a la falta de perspectiva de 

crecimiento, llegando inclusive a desarrollar el síndrome de Burnout. 

En  este  sentido,  es  de  suma  importancia  que  sea  propiciada  una  mejor 

calidad laboral para los docentes, una vez que el estrés y el burnout interfieren de forma 

significativa en la relación profesor-alumno y, consecuentemente, en el proceso de 

aprendizaje. 

Pero, existe, en nuestro entender, escasa investigación en lo que respecta al 

burnout en los profesores que lidian con la deficiencia mental. 

Interesa   referir   que   la   educación   especial   está destinada   a   responder   la 

necesidades educativas especiales, derivada de limitaciones o incapacidades, que se 

manifiestan de modo sistemático y con carácter prolongado, inherentes al proceso  

individual  de  aprendizaje  y  de  participación  en  la  vivencia  escolar, familiar y 

comunitaria. Esas limitaciones o incapacidades son resultado de factores limitadores 

endógenos, que pueden ser agravados por factores ambientales, resultantes de pérdida o 

anomalía, congénita o adquirida, al nivel de las funciones o de las estructuras del 

cuerpo, en los dominios auditivo, visual, cognitivo, comunicacional, incluyendo a nivel 

de lenguaje y del habla, motor y de la salud física. 
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El estudio que esbozamos se asume de crucial importancia porque, en el contexto 

actual, nos da la posibilidad de conocer, relativamente  la sintomatología del burnout en 

los docentes de educación especial y nos ofrece una visión sobre cómo la enseñanza 

regula el trabajo con alumnos multideficientes, los síntomas que lo desencadenan y 

dónde se encuentran las mayores discrepancias, si en el agotamiento emocional, en la 

despersonalización  o en la realización personal y, así, adoptar medidas preventivas y/o 

de intervención a fin de preservar la salud mental de quien cuida de alumnos que 

experimentan graves dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje y en la 

participación de diferentes contextos en que están insertados. 

De este modo, se hizo un estudio estadístico basado en una muestra de la 

población docente portuguesa que trabaja con alumnos multideficientes que constituye 

un desafío, dado que la elección del tema está relacionada con la experiencia sentida 

expresamente, querida a nivel de ejercicio profesional, y a nivel de investigación, 

especialmente por el interés en el estudio de cuestiones relacionadas con el 

mantenimiento de la salud mental. 

Creemos que al mejorar la salud docente estamos pensando en nosotros, cómo los 

principales educadores, vamos a enriquecer nuestra relación con todos los elementos de 

la comunidad educativa, a fortalecer lazos emocionales con nuestra familia más próxima 

y así a ser más felices. 

Este estudio está estructurado en tres partes distinguidas. En  la primera  parte,  se  

encuentra  la  fundamentación  teórica,  donde  se  presenta  la revisión de la literatura 

que fundamenta la temática en cuestión; en la segunda parte del trabajo, figura el 

estudio empírico, el cual consta de la descripción de la metodología, los instrumentos de 

recogida de datos y los procedimientos de tratamiento de datos. A ellos les sigue la 

tercera y última parte relativa a la presentación y discusión de resultados y sus 

conclusiones. 

A partir de las reflexiones que fuimos tejiendo sobre la literatura actual acerca del 

malestar /burnout docente, poseemos la convicción que este estudio tiene un valor 

añadido, pues hay escasos estudios sobre la aparición de burnout en profesores que 
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trabajan en las unidades de apoyo especializado para alumnos con multideficiencia o los 

que apoyan en la enseñanza regular, en la escuela pública. 

3. Objetivos del estudio 

En esta investigación pretendamos analizar si los profesores que trabajan con 

niños multideficientes, que de ahora en adelante pasamos a designar por niños 

especiales, evidencian síntomas característicos del burnout, y descubrir donde éstos 

presentan las mayores discrepancias. 

Las hipótesis que vamos a presentar son necesarias pues nos orientaron en nuestro 

estudio. 

Para Marconi y Lakatos (1990) la hipótesis es una predisposición que se hace en 

la tentativa de verificar la validez de respuesta existente para un problema. 

Para Tuckman (2000) una hipótesis es una expectativa sobre acontecimientos, 

basada en generalización de una relación que se asume como tal, entre determinadas 

variables. Las hipótesis son abstractas y están relacionadas con las teorías y conceptos, 

mientras las observaciones que se utilizan para probar esas hipótesis, son específicas y 

basadas en hechos. 

Recuperando las cuestiones de la investigación ya enunciadas, se colocan ahora 

las hipótesis de trabajo, que asumen como estatuto de hipótesis generales, según la 

caracterización de Tuckman (2000). 

Así siendo, colocamos las siguientes hipótesis en nuestra investigación: 

Hipótesis 1: Existe una relación inversa entre la autoestima y el burnout docente; 

Hipótesis 2: Existe una asociación inversa entre la satisfacción con la vida y 

agotamiento emocional; 

Hipótesis 3: Existen diferencias significativas en el estudio entre los valores de la 

despersonalización y los de agotamiento emocional. 

A partir de las reflexiones que fuimos tejiendo sobre la literatura actual acerca de 

la concepción de salud, de malestar/burnout en la clase docente y de la deficiencia 
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mental, poseemos la convicción que este estudio podrá ser un valor añadido por 

diferentes razones. 

Primero, porque incontables estudios apuntan la necesidad de efectuarse 

investigaciones sobre la relación entre conceptos tales como: el agotamiento emocional, 

la despersonalización y la realización personal en el análisis docente. 

Segundo, porque se apela a la necesidad de aumentar el nivel de conocimiento  

sobre  la  personalidad  del  docente  en  lo  que  concierne  a  la autoestima y a la 

satisfacción con la vida y su relación con su salud mental, incentivando la investigación 

sobre las causas e implicaciones dentro y fuera del ámbito profesional y escolar. Se 

destaca que el trabajo con autoestima y satisfacción es de crucial importancia en el ser 

humano, pues con tal constructo los trabajadores podrán desarrollarse mejor en su 

entorno de forma social e interpersonal y mental. 

Podemos considerar que la satisfacción, en relación a la necesidad de autoestima 

es una dimensión importante dado que se verificó que “los individuos que dejaron la 

docencia atribuían mayor importancia a la autonomía del trabajo y a un salariosuperior, 

mientras que los que permanecían valoraban más el reconocimiento, sobre todo, de la 

parte de las autoridades y de los compañeros” (Hutcheson,1982:104). 

El modo en cómo es percibida la integración en el sistema de trabajo se realiza a 

partir de la capacidad de adaptación de los individuos al trabajo y del trabajo a los 

individuos (Guérin et al., 1997; Dejours, 2002) por lo que uno de los aspectos a 

considerar en esta tríada es, entre otros, la satisfacción en el trabajo. 

Rodrigues (1995:43) refiere que la satisfacción en el trabajo es “un indicador de la 

percepción que los individuos tienen entre aquello que son las expectativas ante el 

trabajo y aquello que corresponde a las recompensas intrínsecas o extrínsecas que 

efectivamente obtienen de esas situaciones, que implican la expresión de sentimientos 

de realización personal y de participación en el sistema a través del trabajo” de ahí que 

el estudio de la satisfacción profesional posibilite a los colaboradores y a las 

organizaciones comprender qué procesos y factores son inherentes   a   una   evaluación   

positiva,   permitiendo   delinear   decisiones   e inversiones que conduzcan a una 
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mejoría general lo que conllevará también, la mejoría de la satisfacción profesional (ver 

relación de la satisfacción profesional con la personal, con la vida…) 

Dada su relación con el ajuste/adaptación psicosocial, la autoestima ha sido 

percibida como un importante indicador de salud mental y un factor relevante en las 

análisis de crecimiento y progreso en los países desarrollados (Mruk, 1995). 

Adicionalmente, la evaluación de esta característica viene siendo considerada una 

herramienta importante en la identificación y en la prevención de problemas 

psicológicos (Fan & Fu, 2001) y fue considerada en nuestra investigación, recurriendo a 

la utilización de la escala de Autoestima de Rosenberg (1965). 

Finalmente, un tercero aspecto referido será el de por qué los estudios existentes 

en Portugal se centraban en docentes del 1º, 2º y 3º ciclos de la enseñanza básica o 

secundaria dejando una inmensa laguna a nivel de los docentes de educación especial. 

Importa referir que nuestro interés por la temática surgió porque enseñamos en 

una escuela de enseñanza pública portuguesa lo que justifica el estudio de las cuestiones 

en el análisis como también, los cuidados conferidos, desde el punto de vista 

metodológico, que tuvimos que realizar para la consecución de nuestros objetivos. De 

este modo, tuvimos que poner particular atención al hecho de que la población 

portuguesa de docentes de educación especial (que lidian con alumnos multideficientes) 

en la enseñanza portuguesa pública no es muy extensa, lo que permitiría estudiarla 

menos superficialmente y que además esos docentes pertenezcan a un cuadro en las 

agrupaciones de escuelas, creado recientemente en consonancia con el Decreto-Ley n.º 

3/2008. 

4. Fundamentación teórica 

La investigación que pretendemos realizar ocupa una vastísima área de estudio 

que nos coloca cuestiones, algunas de las cuales elegimos como blanco del estudio pero, 

también da la posibilidad de conocer de forma más profunda la salud   de   los   docentes   

que   lidian   con   multideficientes   en   las   diferentes agrupaciones de escuelas en la 

enseñanza pública. 
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El punto de partida de la fundamentación teórica comenzará con el primer 

capítulo, que trata de un concepto que ha sufrido variaciones en función del contexto 

histórico y cultural, social y personal, científico y filosófico traduciendo la variedad de 

contextos y experiencias humanas, refiriéndonos a la "Concepción de la salud". Un gran 

marco histórico es encontrado en la carta Magna donde la concesión gana una 

dimensión más global y holística, al ser observada desde la perspectiva de: " un estado 

completo de bienestar físico, mental y social, y no sólo ausencia de enfermedad o 

enfermedad" (OMS
1
, 1946). 

Como respuesta principal, de cara a las exigencias del medioambiente profesional 

y al desgaste físico y mental en la docencia se destaca el concepto stress, refiriéndose 

igualmente a algunos estudios sobre Estrés Ocupacional en la enseñanza básica y 

secundaria. 

4.1 Organización Mundial de Salud 

Una vez que el malestar docente es un fenómeno actual que alcanza  a los 

profesores, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hizo llegar en 1981, un 

informe sobre “El empleo y las condiciones de trabajo del profesor”, número relativo a 

la profesión docente considerándola como “una profesión de riesgo físico y mental” 

(p.15-16), iremos desgranando, en el segundo capítulo, sobre " El malestar docente”, 

que está dedicado a las características del concepto de bienestar y síndrome de Burnout 

docente, a la relación de diversas variables causantes de este síndrome y de sus 

respectivas investigaciones. 

Serán abordados varios indicadores de malestar docente, ya que en consonancia 

con Esteve (1992), el concepto de malestar traduce una realidad actual compuesta de 

diversos indicadores, como son la insatisfacción profesional, la salida profesional, la 

desresponsabilización, el deseo de abandonar la docencia, el absentismo, hasta el 

agotamiento, la ansiedad, el estrés y, en un nivel de mayor gravedad, a la neurosis, a la 

depresión y hasta a la extenuación. 
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El tercer capítulo, "Deficiencia Mental", explora los diversos tipos de deficiencia 

mental y son presentadas las principales características, dificultades y necesidades de un 

deficiente mental profundo (Multideficiente), junto con el desarrollo de su personalidad. 

En el cuarto capítulo, " Metodología y herramientas para acceso a datos", serán 

descritas las características de la población y de la muestra, el tipo de estudio, las 

variables que condicionan la manifestación del síndrome Burnout y los presupuestos 

evidenciados, siendo enumerados los instrumentos de acceso a los datos de nuestra 

investigación. 

En  la  quinta  y sexta  parte,  son  presentados,  analizados  y  discutidos  los 

resultados obtenidos para el escenario desglosado, y las consideraciones finales, que son 

algunas implicaciones y limitaciones relacionadas a esos resultados. 

5. Metodología y herramientas para acceso a datos 

Siguiendo una metodología de investigación, el presente estudio abarca la 

investigación cuantitativa que  trabaja  datos  estructurados,  siendo  un  abordaje 

hipotético-deductivo y que tiene como objetivos profundizar los conocimientos 

sobre los hechos, fenómenos o comportamientos (Martins y Theóphilo, 2007). 

Sabiendo que en la formulación de los objetivos debe tenerse en cuenta el 

contexto  físico  y humano  en  que los  profesores  están  insertados,  se  hizo  un 

estudio con una muestra de 150 profesores portugueses que trabajan con niños 

multideficientes en las Unidades Especializadas existentes en las Agrupaciones de 

Escuelas de la Zona Centro a los cuales pertenecen, para detectarlo se evidencian 

señales de Burnout de cara a su implicación en la educación. 

En consonancia con los datos de la Dirección General de la Educación de la 

Dirección Regional, en la Zona Centro existían, el año lectivo pasado, cuatro 

Agrupaciones, sumando un total de siete escuelas con Unidades de Apoyo 

Especializado para alumnos con Multideficiencia en consonancia con el reglamentado 

en el Artículo 26º del Decreto-Ley nº 3/2008) en un total de 46 Unidades de 

Multideficiencia a nivel nacional. 
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Partimos   del   presupuesto   que   los   conceptos   relacionados   con   la 

insatisfacción con la vida, la pérdida de la autoestima así como el agotamiento 

emocional, la despersonalización o la realización personal potencian la aparición del 

burnout en los profesores que trabajan con esos alumnos. Estos supuestos se 

fundamentan en los interrogatorios a los respectivos profesionales de educación y en la 

reflexión de la literatura consultada. Estos interrogatorios constaban de un cuestionario 

sociodemográfico (anexo 1), el inventario de Malash para profesores (anexo 2), la 

escala de Satisfacción con la vida de Nieto y Barros (anexo 3) y la escala de Rosenberg 

(anexo 4). 

A pesar de que el cuestionario sociodemográfico ha sido explícito en cuanto al 

anonimato de los respectivos datos y que los mismos han sido informados que los datos 

serían recolectados con el único propósito de construir la base de datos para esta 

investigación, los docentes de educación especial participantes no lo completaron, 

llenando únicamente los tres cuestionarios siguientes (anexos 3, 4 y 5), todos ello que 

fuimos confrontándolos con la obligatoriedad de definir otra muestra de profesores de la 

enseñanza regular que trabajaran con alumnos multideficientes en la propia clase/aula, 

subpoblación deluniverso  docente,  que  colaboraron  en  la  cumplimentación  de  los  

referidos anteriormente (anexos 3,4 y5). 

Importa referir que la búsqueda de datos fue realizada durante los meses de enero, 

febrero, marzo, abril y mayo de 2013, los cuales fueron obtenidos simultáneamente 

durante estos meses. Este pedido de colaboración y de datos, de autorización de 

explotación fue realzada por los presidentes de los Consejos Ejecutivos de las diferentes 

Agrupaciones de escuelas de la enseñanza básica. La muestra de la población estaba 

compuesta de 102 participantes. 

Consideramos que fuimos ambiciosos en cuanto a la elaboración del cuestionario 

sociodemográfico, ya que queríamos relacionar el tema de nuestra investigación,  con  

otras  variables  que  consideramos  relevantes  y que  estaban correlacionadas en 

muchos estudios anteriormente realizados (tales como: Deseo de cambiar de profesión, 

Relación con la Dirección de la Escuela, Faltar regularmente, Existencia de relaciones 

interpersonales, Poseer libertad de expresión, entre otras) pero que, posiblemente, 
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fueron de alguna forma consideradas invasivas de la vida personal de los docentes en 

causa. 

Siendo conscientes de que el trabajo desempeña un papel céntrico en la vida de las 

personas en la medida en que entre otros aspectos, los trabajadores retiran de él su 

necesidad de supervivencia y pretenden el mantenimiento de su empregabilidad. Más 

allá de las recompensas materiales existen otras recompensas tales como el desafío que 

coloca, la sensación de utilidad, la valorización personal y reconocimiento social 

(Alves, 2006) que contribuyen a reforzar el compromiso anteriormente referido y 

naturalmente, aspectos como la productividad, el desempeño, la satisfacción, la 

autoestima y bienestar. 

Consideramos que trabajamos diariamente con “uma espada de dos gumes” en 

que por un lado, coexisten, como en cualquier profesional, cuestiones del trabajo y de su 

satisfacción y autoestima y, por otro, tienen ante sí el desafío permanente de 

corresponder a las exigencias impuestas por la entidad patronal para continuar y 

asegurar su lugar en el mundo laboral y así mantener el cumplimiento de sus 

responsabilidades en el seno familiar y su supervivencia económica. 

La realización de nuestro estudio coincidió con el hecho de, en el seno de la 

enseñanza básica portuguesa, estén ocurriendo cambios inherentes a la implementación  

del  proceso  de  Bolonia  y  el  desarrollo  de  las  políticas  de educación para una 

escuela más inclusiva, así como la agudización de la situación a nivel socioeconómico y 

político, o la disminución del número de alumnos y de profesores en las escuelas 

públicas. 

Todos estos aspectos son factores que potencian la aparición, entre otros, de 

indicadores de malestar, insatisfacción, estrés y desgaste emocional en el seno de la 

comunidad profesional que ejerce funciones docentes en la enseñanza básica y que 

asiste a los constantes cortes salariales y a un aumento del número de horas lectivas. 

Fue utilizado un conjunto de tres instrumentos estandarizados para la 

investigación de datos. Se sigue una breve presentación, en consonancia con el objetivo 

a cumplir. 
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Para la recogida de datos fue empleado un cuestionario, incluyendo un conjunto 

de tres Escalas, una para evaluar la existencia del síndrome de burnout: el Inventario de 

Malash (MBI) para profesores, con adaptación de Santos (2011); otra el de la 

satisfacción: Escala de Satisfacción con la Vida de Neto e Barros (1990) y por último la 

Escala de Autoestima de Rosenberg (1965), 

Importa referir que al analizar el valor del alfa de Cronbach, el nivel de estabilidad 

temporal de las tres escalas es muy bueno y que existe una fuerte correlación entre todos 

los ítems evaluados en las tres escalas, conforme se puede confirmar en las tablas. 9, 10, 

11, 12, 13 y 14. 

6. Presentación y Discusión de los Resultados 

Después de la obtención de los datos, el análisis estadístico fue realizado con la 

ayuda del programa estadístico (SPSS, versión 20.0). Los procedimientos estadísticos 

fueron realizados en conformidad con los objetivos y los presupuestos así como el tipo 

de variables en el estudio. Después de la recogida de datos, el tratamiento estadístico de 

los mismos y de los resultados obtenidos, es importante tener en cuenta la realización de 

la discusión de los resultados, pues según Ribeiro (1999), el objetivo de la discusión es 

discutir e interpretar los resultados, sin perder de vista la cuestión de la investigación. 

A lo largo del presente estudio monográfico, la cuestión que se planteó fue: 

“¿Será que los profesores que están en contacto con alumnos multideficientes sufren de 

burnout?” 

Siendo un estudio tendencialmente de carácter cuantitativo, el principal objetivo 

sería probar la aparición de burnout en los profesores de educación especial y de la 

enseñanza regular de cara a su implicación en la educación, y analizar si éste estaría 

relacionado con la autoestima o satisfacción con la vida del profesor. Importa referir 

que, en el ámbito de esta temática y en consonancia con la investigación realizada, son 

escasos los estudios encontrados, y de esta forma se había de tener en cuenta los 

estudios que más se aproximaban a esta temática. 
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Llegados a este punto de nuestro análisis pasamos a centrar la reflexión en torno a 

las hipótesis elaboradas y probadas así como pasamos a destacar los datos más 

significativos a nuestro estudio. 

Las cuestiones de investigación fueron analizadas sucintamente: 

Hipótesis 1: Existe una relación inversa entre la autoestima y el burnout docente; 

de burnout se define como una respuesta prolongada al tiempo a estresores 

interpersonales crónicos en el trabajo, compuesta por tres dimensiones clave, también 

subescalas: agotamiento emocional (EE), despersonalización (DE) y reducción de la 

realización personal (RP) (Maslach, 1993). 

El  burnout  es  conceptualizado  como  variable  continua,  variando  entre niveles 

clasificados de bajo, medio y alto, basándose en la norma americana. 

Después de la obtención de los datos, el análisis estadístico fue realizado con la 

ayuda del programa estadístico (SPSS, versión 20.0). Los procedimientos estadísticos 

fueron realizados en conformidad con los objetivos y los presupuestos como el tipo de 

variables en estudio. Después de la recogida de datos, el tratamiento estadístico de los 

mismos y de los resultados obtenidos, es importantela realización de la discusión de los 

resultados, pues según Ribeiro (1999), el objetivo de la discusión es discutir e 

interpretar los resultados, sin perder de vista la cuestión de la investigación. 

A lo largo del presente estudio monográfico, la cuestión que se planteó fue: 

“¿Será que los profesores que están en contacto con alumnos multideficientes sufren de 

burnout?” 

Siendo un estudio tendencialmente de carácter cuantitativo, el principal objetivo 

sería probar la aparición de burnout en los profesores de educación especial y de la 

enseñanza regular de cara a su implicación en la educación, y analizar si éste estaría 

relacionado con la autoestima o satisfacción con la vida del profesor. Importa referir 

que, en el ámbito de esta temática y en consonancia con la investigación realizada, son 

escasos los estudios encontrados, y de esta forma se había de tener en cuenta los 

estudios que más se aproximaban a esta temática. 



 
 
 
 
 

 
 

 

46 

Llegados a este punto de nuestro análisis pasamos a centrar la reflexión en torno a 

las hipótesis elaboradas y probadas así como pasamos a destacar los datos más 

significativos a nuestro estudio. 

Las cuestiones de investigación fueron analizadas sucintamente: 

Hipótesis 1: Existe una relación inversa entre la autoestima y el burnout docente; 

Analizaremos pormenorizadamente los resultados obtenidos en el MBI (Maslach 

Burnout Inventory) ya que los mismos son imprescindibles para analizar la existencia de 

burnout y así verificar esta hipótesis. 

Lo síndrome de burnout se define como una respuesta prolongada al tiempo a 

estresores interpersonales crónicos en el trabajo, compuesta por tres dimensiones clave, 

también subescalas: agotamiento emocional (EE), despersonalización (DE) y reducción 

de la realización personal (RP) (Maslach, 1993). 

El  burnout  es  conceptualizado  como  variable  continua,  variando  entre niveles 

clasificados de bajo, medio y alto, basándose en la norma americana. 

Los resultados referentes al Inventario de Sintomatología de Burnout - MBI, 

frecuencias relativas de las respectivas dimensiones evaluadas, presentadas por el grupo 

de los setenta profesores de educación especial, pueden ser observados en las tablas 3,4 

y 5 en la parte inferior indicadas. 

Tabla3–Frecuenciadelosvaloresdela AgotamientodelinventarioMBIenla Educación 
 

Especial 

EE Frecuencia % 

 
 

 
Válido 

1 Bajo 19 27,1 

2Medio 19 27,1 

3 Alto 32 45,7 

Total 70 100,0 
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Tabla4–FrecuenciadelosvaloresdelaDespersonalizacióndelinventarioMBIenla 
 

EducaciónEspecial 

DE Frecuencia % 

 

 
 

Válido 

1 Bajo 22 31,4 

2Medio 30 42,9 

3 Alto 18 25,7 

Total 70 100,0 

 

Tabla5–FrecuenciadelosvaloresdelaRealizaciónPersonaldelinventarioMBIenla 
 

EducaciónEspecial 

RP Frecuencia % 

 
 

 
Válido 

1 Bajo 21 30,0 

2Medio 25 35,7 

3Alto 24 34,3 

Total 70 100,0 

Fuente: Datos de la investigación 

Teniendo en cuenta los datos en las tablas 3, 4 y 5, podemos concluir que los 

profesores de educación especial presentan un nivel de burnout medio, pues un nivel 

medio de burnout es representado por valores medios en los valores de las tres 

dimensiones, a pesar de que la dimensión de agotamiento debe ser elevada. Esas tres 

dimensiones evalúan probables manifestaciones de burnout y, aunque hablemos de 

dimensiones diferentes, éstas están relacionadas con él. 

En el que se refiere a la Realización, el 36% de los profesores de educación 

especial reflejaron puntajes moderados en las actividades desarrolladas. Esta dimensión 

es caracterizada por la autovalidación y satisfacción con el desarrollo y éxito 

profesional, así como con la capacidad de interactuar con los demás. La importancia de 

que los profesores de educación especial se realicen con la profesión desde  una  base  

social  y  afectiva  del  individuo  es  que  restringe  la  tensión emocional del día a día; 

y, al contrario, trae como consecuencia el surgimiento de secuelas a favor del efecto del 

estrés crónico, que proceden de los oficios en los que faltan cambios consolidados  en 

torno al afecto y a la realización. 
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Para analizar el nivel de burnout en los treinta y dos profesores de la enseñanza 

regular, observaremos las tablas 6, 7 y 8 de las frecuencias relativas de las tres 

dimensiones. 

Tabla6- FrecuenciasrelativasdelosvaloresdeAgotamientodelMBIen el 
 

grupodelprofesoresdelaenseñanzaregular 

EE Frecuencia % 

1 Bajo 
 

2Medio 
 

3 Alto 
 

Total 

3 9,4 

9 28,1 

20 62,5 

32 100,0 

 

Tabla7- FrecuenciasrelativasdelosvaloresdelaDespersonalizacióndelMBIenelgrupo 
 

delprofesoresdelaenseñanzaregular 

DE Frecuencia % 

1 Bajo 
 

2Medio 
 

3 Alto 
 

Total 

4 12,5 

11 34,4 

17 53,1 

32 100,0 

 

Tabla8- FrecuenciasrelativasdelaRealizaciónPersonaldelMBIenelgrupodel 
 

profesoresdelaenseñanzaregular 

RP Frecuencia % 

1 Bajo 
 

2Medio 
 

3 Alto 
 

Total 

17 53,1 

10 31,3 

5 15,6 

32 100,0 

 

Maslach y Jackson (1986) consideraron que un trabajador se encuentra en burnout 

cuando presenta las escalas de cansancio y despersonalización en nivel elevado en 

relación a la media, así como en la realización personal abajo de la media. 

Analizando las tablas y una vez que un nivel alto de burnout se traduce en valores 

altos para las dimensiones de agotamiento emocional y despersonalización, y valores 
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bajos en la realización personal, los profesores de la enseñanza regular presentan un 

nivel de burnout elevado. 

Tales datos resultantes del MBI también fueron encontrados  en  otros estudios 

realizados en Brasil (Gomes & Brito, 2006; Reyes et al., 2006). Es interesante resaltar, 

que el 63% de los participantes de la muestra, que eran profesores de la enseñanza 

regular, ya presentaban un cuadro de burnout, según los criterios de Malasch y Jackson 

(1986), o sea, presentaron valores por encima de la media para agotamiento emocional y 

despersonalización, a pesar de que los valores de realización estuvieran por debajo de la 

media. 

Moura (2000) cuando investigó a 118 docentes del Río Grande do Sul también 

encontró valores en el MBI bastante inquietantes, como los valores máximos de 

agotamiento y despersonalización así como valores bajos de realización personal. 

En lo que respecta a la baja realización personal, Costa (2003) describe que, 

cuando el trabajo pierde el sentido, éste proviene de la baja Realización Personal en el 

trabajo, en que la despersonalización sirve como mecanismo de sustitución de un 

vínculo afectivo por un vínculo racionalizado, la implicación con las personas pasa a ser 

superficial; siendo así, se pierde la dimensión del trabajo humanitario, mediante el cual 

se está en contacto con otro ser humano. 

Es aún posible destacar que los datos encontrados por la investigación - frecuencia 

de alto cansancio en 20 sujetos (63%), sumada a 17 sujetos (53%) en el nivel elevado de 

despersonalización – son datos bien serios y preocupantes en una muestra de 32 

profesores de la enseñanza regular. 

Si los profesores se caracterizan por la falta de empatía y cinismo 

(despersonalización), el aprendizaje que incurra en la afectividad, de los valores 

humanos,   de   los   sentimientos   y   expectativas,   aprendidos   en   la   relación 

interpersonal efectiva, a partir de la convivencia de la sala de aula y alrededores, acaba 

desfasada. Así, como resultado, en términos del papel tal beneficioso ejercido por el 

profesor en el desarrollo de las plantillas de relaciones humanas, acaba por no contribuir 
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al incremento de la sensibilidad, tampoco en el afinamiento de los sentimientos, parte 

importante de la formación de los alumnos (Mosquera y Stobäus, 2001). 

Para que se tenga una dimensión de la distribución de cada uno de los 

participantes en el grupo de profesores estudiados, se consideran las medias pertinentes 

a los patrones obtenidos en la muestra obtenida por Benevides–Pereira (2001), relativos 

a cada escala (EE=16 a 25; DE=3 a 8;  RP=34 a 42). 

La dimensión Agotamiento Emocional del  Burnout, evaluada por el MBI en los 

profesores de educación especial, presentó media de 24,93 (DP=7,685), se encuentra 

dentro de la media esperada que se sitúa entre 16 a 25 puntos en la muestra obtenida por 

Benevides-Pereira (2001) (ver tabla 1). 

En cuanto a la Despersonalización, podemos verificar que la media fue de 

8.23 (DP=2,994), que nos suministra indicios para afirmar la presencia   de un 

moderado distanciamento emocional en el ámbito  de  las  relaciones interpersonales, o 

sea, en la convivencia con los alumnos y demás profesionales y compañeros de la 

escuela, algo por encima de la media. Esta afirmación transcurre de la comparación con 

la media esperada, que está comprendida entre 3 a 8 puntos. 

Tales resultados pueden, en un primer momento, dejar a la luz la idea de que estos 

resultados carecen de mayor importancia, una vez que la despersonalización se 

carateriza por la indiferencia emocional. Sin embargo, si consideráramos el trabajo  del  

docente  de  educación  especial  pautado  en  contacto  directo  con alumnos 

multideficientes, donde la capacidad de empatía, sensibilidad en la relación, en especial 

con niños cuya relación con el aprendizaje viene condicionada por el contacto con el 

profesor- puede entenderse entonces la amplitud de esta problemática. 

Teniendo en cuenta el grupo de profesores de Educación especial en relación al 

sentimiento de Realización Profesional podemos decir que el índice medio fue de 38,41 

(DP=7,012) teniendo como valores patrones desde el 34 a 42, es decir, el grupo 

evaluado reveló valores dentro de la media establecida. 
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Podemos concluir que los profesores de educación especial presentan un nivel de 

burnout medio, ya que los valores de las tres dimensiones se encuentran dentro de la 

media. 

A continuación pasaremos a analizar el nivel de burnout en los profesores de la 

enseñanza regular,   teniendo en cuenta los valores medios de las respectivas 

dimensiones evaluadas por el MBI, y comparándolas con las de Benevides-Pereira 

(consultar tabla 2). 

La   dimensión   Agotamiento   Emocional   presentó   una   media   de   30,44 

(DP=7,552) que es un valor muy por encima de la media esperada. 

En cuanto a la Despersonalización, podemos verificar que la media fue de 10,38 

(DP=3,740), valores también muy por encima de la media establecida. 

En relación al sentimiento de Realización los valores se encuentran dentro de la 

media esperada, una vez que el índice medio fue 35,56 (DP=6,758). 

Teniendo en cuenta las medias pertinentes anteriormente descritas podemos 

concluir que los profesores de la enseñanza regular presentan un nivel alto de burnout, 

pues según Maslach & Leiter (1987), el Cansancio Emocional es la dimensión céntrica 

y una de las primeras manifestaciones en el proceso del síndrome de burnout. 

Volpato, Gomes, Silva, Justo y Benevides-Pereira (2003) advierten sobre la 

ocurrencia del desarrollo de burnout cuando los niveles de cansancio emocional se 

presentan elevados, o medios, teniendo en cuenta la centralidad de esa dimensión en las 

primeras manifestaciones del síndrome de Burnout. 

A buen seguro, estos resultados, pueden traducirse en perjuicios tanto para las 

agrupaciones y respectivos profesores, así como para los alumnos asistidos por éstos. 

Comparando los resultados relativos al síndrome, la media encontrada en 

agotamiento emocional mostró ser más elevada de lo que consideraban algunos de los 

estudios aquí referidos, hay que decir que para otros fue más baja también. En relación a 

la realización personal, la media fue por encima de la presentada por los otros estudios 

citados, excepción realizada por el estudio de Aluja (1997). 
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En ese estudio nacional con 39.000 profesores de la educación pública, de Codo y 

Vasques-Menezes (1999), los resultados encontrados revelaron las mayores tasas de 

burnout, que fueron inferiores a las aquí reflejadas, denotando que el grupo de docentes 

evaluados en esta investigación presentaban mayor nivel de agotamiento emocional y 

despersonalización que la muestra de 1999, así como se sentían menos realizados que 

éstos.  

En consonancia con la opinión de Malash & Leiter (1987), el cansancio emocional 

es la dimensión central y una de las primeras manifestaciones de burnout, por eso 

analizaremos la relación entre la autoestima y el cansancio emocional. 

En el grupo de profesores de educación especial y al ser aplicada la escala de 

Autoestima de Rosenberg (RSES), verificamos en la tabla 19 que el 87% de los 

professores revelaban autoestima elevada   y, teniendo en cuenta los datos de la tabla 3, 

46% presentaban valores altos de agotamiento al ser empleado el MBI. 

Al ser aplicada la misma escala de Autoestima, verificamos en la tabla 21, que el 

63% de los profesores de la enseñanza regular revelaban autoestima baja  y al recurrir al 

MBI es posible verificar  en la tabla 6 que 63% de esos profesores presentaban niveles 

altos de agotamiento. 

Teniendo en cuenta en las tabla 15 y 16 los niveles de significancia de las pruebas 

de normalidad de Kolmogorov-Smirnov , con corrección de Lilliefors , y lo  de  

Shapiro-Wilk  de  todas  las  variables   empleadas  en  esta  investigación, verificamos 

que la distribución de las variables evaluadas no es normal en los dos grupos de 

profesores pues los valores del nivel de significância (Sig.) son 0,200 y 0,305 

respetivamente, valores superiores a 0,05. 

De cara a la no normalidad de las variables en el estudio y a su tipo, se aplicó una 

prueba no paramétrica, la de Correlación de Spearman. 

En los dos grupos de profesores, y relativamente a la hipótesis 1, que analiza si 

existe una relación inversa entre la autoestima y el burnout docente, teniendo en cuenta 

los valores negativos del coeficiente de Spearman de estas dos variables (- 0,074 y - 

0,018), obtenidos en las respetivas tablas de correlación 17 y 18, concluimos que las 
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variables son inversamente proporcionales y que nuestra hipótesis en causa es 

verificada. 

La autoestima es un constructo cultural.  Así  en  Portugal, siendo su sistema  de  

valores  socioculturales  el  de  inspiración  Judaico-cristiana,  cabe  esperar que los 

índices de autoestima sean más bajos. 

Algunos estudios han demostrado que la autoestima se correlaciona 

negativamente con depresión (Orth, Robins & Roberts, 2008). El alta autoestima 

generalmente es un indicador de salud mental, habilidades sociales y bienestar (Hewitt, 

2009). 

Juth, Smith y Santuzzi (2008) verificaron que bajos puntajes de autoestima en 

pacientes crónicos fueron importantes predictores de severidad de estrés. 

Teniendo en cuenta los datos podemos concluir que nuestra hipótesis es 

verificada. Discutiremos a continuación los resultados relacionados con la satisfacción 

con la vida y el agotamiento emocional importantes para el análisis de la hipótesis 2. 

Hipótesis 2: Existe una asociación inversa entre la satisfacción con la vida y el 

agotamiento emocional; 

Consideramos, que la satisfacción es un fenómeno complejo y difícil de medir por 

tratarse de un estado subjetivo. 

En el grupo de profesores de educación especial y al ser aplicada la escala de 

satisfacción con la vida, de Nieto y Barros, verificamos que, en la tabla 20, el 61% de 

los profesores se encontraban satisfechos con la vida  y, al ser aplicado el MBI, y  en  

consonancia  con  los  datos  representados  en  la  tabla  3,  46%    de  esos profesores 

presentaban niveles altos de agotamiento. 

Al ser aplicada la misma escala de satisfacción con la vida, se verificó que, 

analizando la tabla 22, el 78% de los profesores de la enseñanza regular se revelaban 

insatisfechos y, recurriendo a los datos de la tabla 6 referentes a la aplicación del MBI, 

se verificó que el 63% presentó niveles elevados de cansancio. 
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En los dos grupos de profesores y en lo que respecta a la hipótesis 2 donde se 

ecuaciona la existencia de una asociación inversa entre la satisfacción con la vida y el 

agotamiento emocional, teniendo en cuenta los valores negativos del coeficiente de 

Spearman de estas dos variables, (- 0,148 y - 0,90), obtenidos en las tablas de 

correlación   17   y   18,    concluimos   que   las   variables   son  inversamente 

proporcionales y nuestra hipótesis en causa es verificada. Contrariamente a la opinión 

de Seco (2000:145) que no es aquí sostenida y que afirma que “un trabajo interesante 

está positivamente relacionado con la satisfacción profesional, una vez que proporciona 

posibilidades de aprendizaje y de desarrollo en la carrera, conduciendo a la experiencia 

de bienestar psicológico”. 

Por último, finalizaremos el análisis de la tercera hipótesis. 

Hipótesis 3: Existen diferencias significativas en el estudio entre los valores de la 

despersonalización y los de cansancio emocional. 

En lo que respecta a la hipótesis 3, donde se analiza si existen diferencias 

significativas en el estudio entre los valores de la despersonalización y los de cansancio 

emocional, y recurriendo al MBI, nuestros resultados presentaron que los profesores de 

educación especial presentaban un nivel de burnout medio ya que éste es representado 

por valores medios de las tres dimensiones evaluadas por el MBI. A pesar de que los 

niveles de cansancio fueron elevados (46%), los niveles de despersonalización fueron 

medios (43%). Tales evidencias pueden ser comprobadas analizando las tablas de 

frecuencia de estas dos dimensiones conforme así consta en los anexos, expresamente 

en las tablas 3 y 4. 

En el grupo de profesores de la enseñanza regular tampoco se encuentran 

diferencias significativas, presentando niveles altos de cansancio (63%) y de 

despersonalización (53%) y conforme a lo indicado en las tablas 6 y 7 

Teniendo en cuenta el valor positivo y no nulo del coeficiente de Spearman de las 

variables despersonalización y agotamiento (0,320), obtenidos en la respectiva tabla de 

correlación 17, concluimos que, en el grupo de profesores de educación especial, las 

variables son proporcionales, existiendo una correlación moderada que es significativa 
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en el nivel 0,01 (1 extremidad). Como no existen diferencias significativas, la hipótesis 

en causa no es verificada. 

 

En el otro grupo de profesores, esa hipótesis tampoco fue verificada pues existe 

una fuerte correlación entre estas dos variables que también es significativa una vez que 

el valor de Spearman es superior a 0,7, conforme se puede confirmar en la tabla 18. 

7. Consideraciones Finales 

Esta investigación tuvo como objetivo fundamental investigar la ocurrencia de 

burnout en profesores de Educación Especial que trabajan cara a la multideficiencia y 

que componen el cuadro docente de las Agrupaciones de Escuelas en la zona Centro. 

Verificando así, si existen diferencias estadísticamente significativas de burnout entre 

éstos y los profesores de la enseñanza regular que apoyan a esos alumnos especiales. 

Considerando que la relación profesor-alumno es un elemento fundamental en la 

mediación del aprendizaje, el hecho de encontrar en el grupo de profesores de educación 

especial más de un tercio de los profesores presentando indicios de agotamiento y de 

despersonalización en sus relaciones, y que más de la mitad de los profesores de la 

enseñanza regular, revelaran niveles altos de agotamiento y despersonalización y baja 

realización es bastante inquietante. 

La escala de cansancio emocional ha sido considerada como central para el 

burnout y, por lo tanto, merece especial atención. La visión ha permitido considerar que 

hay un mal y que, una vez diagnosticado, hay la posibilidad de solución (Pedroza, 

2003). 

No se trata de identificar, o aún aislar una causa. Los problemas encontrados en la 

educación transcurren y proceden de varios factores interrelacionados en una 

complejidad y deben ser detectados por la escuela. En numerosas ocasiones, el profesor 

ha sido apuntado como el responsable del fracaso escolar de sus alumnos y ha sido 

propuesto para alterar esa situación.  
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No podemos olvidar que el síndrome de burnout está compuesto de varios 

elementos que van surgiendo e impactando sobre la vida de los profesionales, de forma 

silenciosa, y que cuando la enfermedad es diagnosticada, varios aspectos de la vida 

personal del profesional fueron afectados. Aparentemente tales resultados pueden no 

parecer significativos, pero hemos de tener   en cuenta los perjuiciosque ellos acarrean a 

los profesores, a los alumnos y al ambiente de trabajo, esta evaluación es posible en el 

sentido de un trabajo preventivo, llevándose en consideración las necesidades del 

profesional docente. 

Evidentemente debemos prestar atención  al número bastante restringido de 

participantes, pero de cualquier forma, esta investigación apunta a una tendencia, aún 

más si ponderarmos el hecho de que el número de docentes de la enseñanza regular que 

consintió participar fue significativamente pequeño en relación al total en cada 

agrupación. La gran parte de los profesores que no entregaron los cuestionarios 

cumplimentados alegaron falta de tiempo, olvido, aún admitiendo tratarse de un estudio 

relevante para la categoría. Incluso esta constatación nos hace reflejar si no serían 

justamente estos docentes los que estarían más agotados, a punto de no disponer de más 

energía para la realización de la actividad además de los incontables quehaceres que se 

les demanda. 

De hecho, el objetivo de esta investigación fue parcialmente confirmado, una vez 

que se verificó la existencia de un nivel medio del síndrome de burnout, pero 

subsistieron diferencias estadísticamente significativas, en las dimensiones agotamiento 

emocional y realización personal en el trabajo con alumnos multideficientes, en lo que 

respectaba a los profesores de educación especial. 

Por fin, se constató que una mayoría de los profesores de educación especial que 

trabajan con niños multideficientes presentaron satisfacción con su vida (61%) y 

revelaron elevada autoestima (86%) contrariamente a los otros profesores que 

presentaron elevados niveles de insatisfacción (78%) y reducida autoestima (62%). 

En consonancia con Moran, Masetto y Behrens 2000, p.12) citado por Claro, G.  

(2009, p.65) la responsabilidad del profesor  es:    “(...)  además  de enseñar, es ayudar a 
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integrar enseñanza y vida, conocimiento y ética, reflexión y acción, tener una visión de 

totalidad. Educar es ayudar a integrar todas las dimensiones de la vida, a encontrar 

nuestro camino intelectual, emocional, profesional, que nos realice y que contribuya 

para modificar la sociedad que tenemos”
1 . 

En forma de conclusión y de desafío para 

otras reflexiones, y a pesar de los recientes cambios en el ámbito de las escuelas para la 

efectiva inclusión de los alumnos con multideficiencia, acreditamos que a pesar de ser 

atribuida a los profesores de educación especial gran responsabilidad en la educación de 

los alumnos multideficientes, y de existir un compromiso constante con las prácticas 

educativas, ellos reciben gratificaciones en términos personales, en su apoyo directo a 

estos alumnos que derrumban cualquier tipo de obstáculos y que además les ayudarán a 

superar el desgaste inherente a la profesión docente. 

7.2 Consideraciones Finales 

La concretización de la presente disertación, más allá de haber sido muy 

gratificante, expresamente en el contacto con los profesores que trabajan con niños 

especiales y en el aprendizaje que se adquiere mediante el contacto con los mismos, 

permitió profundizar en los conocimientos sobre la realidad que es la tercera edad y la  

reflexión de la temática del burnout.Por otro lado, se considera que este estudio suscitó 

una reflexión más profunda y toma de conciencia de esta realidad, expresamente en el 

síndrome de burnout, tanto para la investigadora, como también para los participantes 

que contribuyeron a la realización del mismo e hicieron posible este estudio. 

Reconocemos que nuestra inquietud es demasiado vasta y ambiciosa para el 

ámbito de este trabajo, encuadrado en el Doctorando en Psicología, de la Universidad de 

la Extremadura, aliado a las inherentes dificultades temporales, relacionadas con los 

deberes profesionales de los cuales no nos podemos desconectar. Pero, con este espacio 

de reflexión esperamos encontrar algunas respuestas a nuestras dudas, así, como obtener 

datos que nos permitan futuramente reformular contenidos y metodologías en el sentido 

de formar mejores profesionales en educación. 

1 Moran,J. M., Masetto, M. T., Behrens, M. A. (2000). Novas tecnologias e mediação pedagógica. 

São Paulo: Papirus: SNI in Claro, G. (2009). Trabalho docente e saúde mental: Um estudo de stresse no 

sistema de ensino municipal de Curitiba. 
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Aunque no se puedan generalizar los resultados del presente estudio a toda la 

población de profesores portugueses de educación especial, una de las recomendaciones  

de  la  Investigadora  para  un  trabajo  futuro,  sería  efectuar  un estudio donde se 

debiera reforzar la necesidad de una formación sobre coping y estrategias preventivas, 

pudiendo ser promovidos grupos de discusión sobre el tema,  no  sólo  de  forma  

remediativa,  sino  también  y  sobre  todo  de  forma preventiva y educativa. Esta 

intervención debe tener también en cuenta la promoción de estrategias de coping  y la 

adopción de una perspectiva positiva y optimista,  que  posibilitarían  la  aceptación  de  

la  ancianía  docente,  uno  de las mayores señales de madurez humana, visto que ésta ha 

de formar parte integrante de la vida. 

De  esta  forma,  se  propone  que  las  técnicas  preventivas  y de intervención 

vengan  a ser adoptadas para este grupo de profesionales, pues la salud mental en el 

trabajo debe ser priorizada, vislumbrando un rescate de los valores humanos y del 

significado del trabajo en la vida de éstos. Siendo así, se debe buscar un incremento del 

bienestar del individuo, que venga a repercutir favorablemente en las agrupaciones de 

escuelas y, consecuentemente, a la sociedad en la cual ellas están insertadas. 

En este estudio, las limitaciones fueron sentidas principalmente en el área de la 

recolección de datos, relacionada con el cuestionario socio demográfico. 

De cualquier modo, los resultados de la investigación deben ser tomados como un 

punto de partida para la investigación futura, de modo que las limitaciones presentadas 

deben ser consideradas como pistas para investigaciones futuras. 

En lo que respecta a los próximos pasos de investigación sería importante resaltar 

la replicación de este estudio con un número más extenso de participantes únicamente 

en las Unidades de Multideficiencia y utilizar procedimientos adecuados que no invadan 

la privacidad de las vidas de los profesionales para conseguirse un instrumento más 

breve y, simultáneamente, necesario en la evaluación del burnout. Para quien prefiera 

una metodología cualitativa se podría construir una versión de entrevista con base a este 

cuestionario haciendo así el seguimiento del estudio de validación de este instrumento 

con muestras más numerosas. 
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Para terminar hemos de acentuar el hecho de que las instituciones de enseñanza 

pública y consecuentemente el Ministerio de la Educación, ambos deberían encontrarse 

más disponibles e interesados en la prevención primaria, que proporcione garantías de 

una mejor defensa, teniendo en cuenta las desventajas y efectos negativos del burnout 

(Truchot, 2004, citado por Olivo, 2008). 
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INTRODUÇÃO 

Em vista das parcas pesquisas sobre Burnout, que vêm chamando a atenção dos 

pesquisadores pelos transtornos tanto pessoais como sociais que acarretam, pretendeu-se 

com esta investigação verificar na escola pública, a ocorrência do síndrome burnout  nos 

professores que lidam com a Multideficiência. 

Os professores têm enfrentado grandes dificuldades no sistema educacional 

principalmente quando se deparam com o surgimento de novos programas e currículos. 

As novas exigências requerem tempo para uma adaptação e acentuam- se as pressões 

institucionais, políticas e pedagógicas (CURI, 2007). 

As mudanças curriculares em Portugal “têm-se desencadeado numa série de 

reformas com o intuito de alterar a forma como se ensina e se aprende nas escolas, de 

melhorar a qualidade dos processos educativos que aí decorrem e de elevar os níveis de 

aproveitamento escolar dos alunos” (Morgado & Martins, 2008, p.5). 

Este propósito, para se poder concretizar, depende das capacidades de adaptação 

dos professores a novos contextos de aprendizagem, de conferirem sentido às mudanças 

que lhes são propostas e de se envolverem ativamente na melhoria do seu 

desenvolvimento profissional (Morgado & Martins, 2008). 

O estudo que esboçamos assume-se de crucial importância porque, no contexto 

atual, dá-nos a possibilidade de conhecer, relativamente à sintomatologia do burnout 

nos docentes de Educação Especial, os sintomas que o desencadeiam e onde se 

encontram as maiores discrepâncias, se na exaustão emocional, na 

desumanização/despersonalização ou na realização pessoal e, assim, adotar medidas 

preventivas e/ou interventivas, a fim de preservar a saúde mental de quem cuida de 

alunos que experimentam graves dificuldades no processo ensino aprendizagem e na 

participação de diferentes contextos em que estão inseridos. 

Deste modo, fez-se um estudo estatístico baseado numa amostra da população 

docente portuguesa que trabalha diariamente com alunos multideficientes que se tornou 

num desafio, dado que a escolha do tema está relacionada com a experiência sentida 

nomeadamente, quer a nível de exercício profissional, quer a nível de investigação pelo 
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interesse no estudo de questões ligadas à manutenção da saúde mental. Acreditamos que 

ao melhorarmos a saúde docente estamos a pensar em nós como principais educadores, 

a enriquecer a nossa relação com todos os elementos da comunidade educativa, a 

fortalecer laços emocionais com a nossa família mais próxima e assim a sermos mais 

felizes. 

Este estudo encontra-se estruturado em três partes distintas. Na primeira parte  

encontra-se  a  fundamentação  teórica,  onde  se  apresenta  a  revisão  da literatura que 

fundamenta a temática em questão; na segunda parte do trabalho, figura o  estudo  

empírico,  no  qual  consta  o  delineamento  da metodologia,  os instrumentos de 

recolha de dados e os procedimentos de tratamento de dados. Segue-se terceira e  última 

parte relativa à apresentação e discussão de resultados e suas conclusões. 

A partir das reflexões que fomos tecendo sobre a literatura atual acerca do mal-

estar /burnout docente, possuímos a convicção que este estudo poderá ser uma mais-

valia, pois há escassos estudos sobre o aparecimento de burnout em professores que 

trabalham nas unidades de apoio especializado para alunos com multideficiência ou que 

os apoiam no ensino regular, na escola pública. 

1. Identificação da Problemática 

A investigação  científica é um  processo  que permite  resolver problemas ligados 

ao conhecimento dos fenómenos do mundo real, no qual vivemos, é um método   

particular   de   aquisição   de   conhecimentos,   de   forma   ordenada   e sistemática   

de   encontrar   respostas   para   as   questões   que   necessitam   de investigação 

(Fortin, 1999). 

Adebo (1974) define a problemática de investigação como uma situação que 

necessita  de  solução,  de  um  melhoramento  ou  uma  modificação  (citado  por 

Fortin, 1999). 

Em vista das parcas pesquisas sobre Burnout, pretendeu-se com esta investigação 

verificar, na escola pública, a ocorrência do síndrome burnout entre professores de 

educação especial que trabalham com alunos portadores de deficiência mental severa, 

mais concretamente com crianças especiais cuja problemática é a multideficiência. 
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Foi essa questão que nos levou a desenvolver esta investigação que constituí um 

grande desafio de investigação teórica e, a nível prático, contribui para, ao perceber os 

sintomas causadores de Burnout, a fim de estabelecer medidas preventivas e/ou 

interventivas no sentido de garantir melhores condições de saúde e qualidade de vida 

dos professores em causa, valorizando o trabalho desgastante do professor que lida com 

estas crianças especiais. 

1.1 Objetivos da Investigação 

Sabendo que na formulação dos objetivos deve ter-se em conta o contexto físico e 

humano em que os professores estão inseridos, fez-se um estudo com uma amostra de 

150 professores portugueses que trabalham com crianças multideficientes nas Unidades 

Especializadas existentes nos Agrupamentos de Escolas da Zona Centro aos quais 

pertencem, para detetar se evidenciam sinais de Burnout face ao seu envolvimento na 

educação. 

De acordo com os dados da Direção Geral da Educação da Direção Regional, na   

Zona   Centro   existiam,   no   ano   letivo   passado,   quatro   Agrupamentos, 

totalizando sete escolas com Unidades de Apoio Especializado para alunos com 

Multideficiência/surdo cegueira congénita de acordo com o regulamentado no Artigo 

26.º do Decreto-Lei nº 3/2008) num total de 46 Unidades de Multideficiência a nível 

nacional. 

Partimos do pressuposto que os conceitos relacionados com a insatisfação com a 

vida, a perda da autoestima bem como a exaustão emocional, a despersonalização ou a 

realização pessoal potenciam o aparecimento do burnout nos professores que trabalham 

com alunos dessas unidades ou que os apoiam na sala de aula. 

Estes pressupostos fundamentam-se nos inquéritos por nós entregues aos 

respetivos profissionais de educação e na reflexão da literatura consultada. 

Relativamente  à  formulação  de  objetivos  tivemos  em  conta  o  que referem os 

autores Sampieri, Roberto H, Collado, Carlos H, Lucio, Pilar B, (2006) “É preciso 

expressar os objetivos com clareza para evitar possíveis desvios no processo da 

investigação; e tais objetivos devem ser possíveis de alcançar (Rojas, 
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2001); são as orientações do estudo, e é preciso tê-los em mente durante todo o 

desenvolvimento. Evidentemente que os objetivos especificados devem ser congruentes 

entre si.” 

O nosso interesse pela temática surgiu porque lecionamos numa escola de ensino 

público português o que justifica o estudo das questões em análise como também, os 

cuidados redobrados, do ponto de vista metodológico, que tivemos para prosseguir os 

nossos objetivos. Deste modo, tivemos particular atenção com o fato da população 

portuguesa de docentes de educação especial no ensino português público não ser muito 

extensa, o que permitiria estudá-la menos superficialmente. 

Contudo os docentes de educação especial participantes não preencheram o 

questionário sociodemográfico de forma a validá-lo, apesar de nele ser sido explícito o 

anonimato dos respetivos dados, pelo que fomos confrontados com aobrigatoriedade de 

definir uma outra amostra de professores do ensino regular que trabalham com a 

multideficiência, subpopulação do universo docente. 

Considerámos   que   fomos   ambiciosos   a   quando   da   elaboração   do 

questionário socio demográfico, já que queríamos relacionar o tema da nossa 

investigação, com outras variáveis que considerámos relevantes e que estavam 

correlacionadas em muitos estudos anteriormente realizados (tais como: Desejo de 

mudar de profissão, Relação com a entidade patronal, Faltar regularmente, Existência de 

relações interpessoais, Possuir liberdade de expressão, entre outras) mas que, 

possivelmente, foram de alguma forma consideradas invasivas da vida pessoal dos 

docentes em causa. 

Apercebemo-nos de que o trabalho desempenha um papel central na vida das 

pessoas na medida em que é dele que, entre outros aspetos, os trabalhadores retiram dele 

a sua necessidade de sobrevivência e pretendem a manutenção da sua empregabilidade. 

No entanto, para além das recompensas materiais existem outras recompensas  tais  

como  o  desafio  que  coloca,  a  sensação  de  utilidade,  a valorização pessoal e 

reconhecimento social (Alves, 2006) que contribuem para reforçar o comprometimento 
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anteriormente referido e naturalmente, aspetos como a produtividade, desempenho, 

satisfação, autoestima e bem-estar. 

Dada a sua relação com o ajustamento psicossocial, a autoestima tem sido vista 

como um importante indicador de saúde mental e  um  fator relevante nas análises de 

crescimento e progresso   nos países desenvolvidos   (Mruk, 1995). Adicionalmente, a 

avaliação desta característica vem sendo considerada uma ferramenta importante na 

identificação e na prevenção de problemas psicológicos (Fan & Fu, 2001). 

Consideramos  que  trabalhamos  diariamente  com  “uma  espada  de  dois 

gumes” em  que por um lado, coabitam, tal  como qualquer profissional, com questões 

do trabalho e da sua satisfação e autoestima e, por outro, têm perante si o desafio 

permanente de corresponderam às exigências impostas pela entidade patronal para 

continuarem a assegurar o seu lugar no mundo laboral e manterem ocumprimento das 

suas responsabilidades no seio familiar e a sua sobrevivência económica. 

A realização do nosso estudo coincidiu com o facto de, no seio do ensino básico 

português, estarem a ocorrer mudanças inerentes à implementação do processo de 

Bolonha e ao desenvolvimento das políticas de educação para uma escola mais 

inclusiva, bem como se assistir à agudização da situação a nível socioeconómico e à 

diminuição do número de alunos e de professores nas escolas públicas. 

Todos estes aspetos são fatores que potenciam o aparecimento, entre outros, de 

indicadores de mal-estar, insatisfação, stress e desgaste emocional no seio da 

comunidade profissional que exerce funções docentes no ensino básico. 

1.2Justificação da Investigação 

A educação inclusiva, baseada no princípio da Inclusão, tem como propósito 

proporcionar a igualdade de oportunidades e de participação no ensino e nas 

aprendizagens de todas as pessoas, independentemente das diferenças que caracterizam 

cada um (UNESCO, 1994). 

Estes princípios, de uma “Escola para Todos”, veiculados em conferências como a 

de Salamanca, em 1994, não deixaram Portugal indiferente a essas ideologias.   Como   
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tal   o   país   assumiu   o   compromisso   de  implementar   e desenvolver uma 

educação inclusiva. De acordo com Freire (2008) “A inclusão é um movimento 

educacional, mas também social e político que vem defender o direito de todos os 

indivíduos participarem, de uma forma consciente e responsável, na sociedade de que 

fazem parte, e de serem aceites e respeitados naquilo que os diferencia dos outros. (p.5) 

A investigação que esboçamos assume-se de crucial importância porque, no 

contexto atual de inclusão, dá-nos a possibilidade de conhecer, relativamente à 

sintomatologia do burnout docente, e de forma mais profunda e clarificada, onde se  

encontram  as  maiores  discrepâncias,  se  é  na  exaustão  emocional,  na 

despersonalização ou na realização pessoal, relacioná-las com a autoestima ou a 

satisfação com a vida. 

O síndrome do burnout  é um fenómeno de incidência mundial, e nos estudos 

sobre burnout é aceite que o exercício profissional de professores é permeado por 

situações   que  oferecem   riscos   à  saúde  física  e  emocional,   face   ao   seu 

envolvimento pessoal. De igual modo, na literatura são inúmeras as pesquisas que 

procuram desvendar as razões que conduzem ao burnout docente e as consequências 

que esse síndrome traz para a vida desses profissionais e restante comunidade educativa. 

A docência tem sido amplamente estudada no que se refere ao adoecimento pelo 

stress e pelo burnout, sendo considerada uma atividade que favorece o desencadeamento 

deste síndrome, em razão da forma como o trabalho é estruturado. 

A nossa opção pela escolha deste tema foi suscitada por uma dupla motivação: por 

um lado, pela inquietação que sentimos quando ouvimos dizer que esta é uma profissão 

de risco em relação ao stress, sendo estes profissionais os que mais  recorrem  à  ajuda  

psiquiátrica  e  psicológica  e  pelo  facto  do  stress  dos docentes ser um tema bastante 

abordado, tanto na sala de professores, como nos media; por outro lado, por 

verificarmos que existiam poucos estudos científicos relativos a este assunto no grupo 

de professores de educação especial. 

Este estudo faz-nos uma pequena aproximação a um tema complexo, destinando-

se, sobretudo, a professores. No fundo, queremos analisar a realidade daqueles que, nas 
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escolas de hoje, enfrentam, a cada dia, as dificuldades de uma profissão com uma 

exposição cada vez maior ao stress. 

De acordo com Esteve (1999) e Mattos (1994), a profissão docente é uma das  

profissões  que origina maior desgaste psicológico,  emocional  e  físico.  A docência  

poderia  tornar-se  uma  fonte  de  realização  pessoal  e  profissional, contudo, por 

vezes, transforma-se numa profissão frustrante e todas as situações novas, que poderiam 

servir como uma motivação, passam a ser evitadas. 

Assim, o professor tem revelado, cada vez mais, sentimentos de desilusão e de 

desencantamento    constantes   com  a profissão,  mostrando    o  quanto  esta profissão 

está sujeita a situações de mal-estar. Deste modo, esta situação tem como consequência 

um profissional da educação mais propício ao processo de mal-estar docente, pois são 

imensas as fontes que causam esta situação. 

O tema da educação encontra-se muito em voga em Portugal, estando a surgir 

uma mudança de atitudes no nosso país, pois os portugueses apercebem-se cada vez 

mais da importância que esta temática constitui para uma real evolução do país 

(Cavaco,1993). 

Ao abordar o tema da educação, estamos a falar de um processo dinâmico e 

coletivo que pressupõe interações múltiplas entre todos os intervenientes na comunidade 

educativa. As questões problemáticas da educação aparecem ao nível mais  básico,  

sendo  o  professor  aquele  que  está  mais  próximo  e, consequentemente, aquele que 

poderá questionar e sentir necessidade de resolver problemas concretos relacionados 

com os seus alunos e que, de certa forma, o faz evoluir enquanto profissional da 

educação. 

Constituindo um pequeno apanhado do tema discutido, esperamos que algumas 

dúvidas se esclareçam e que esta investigação seja impulsionadora para abrir discussão 

sobre o tema em questão. 

Para Carlotto (2001), a docência apresenta agentes de stress psicossociais 

diversos, relacionados ao caráter das funções exercidas em conjunto com as demandas 

institucionais e sociais em que as atividades estão inseridas. 
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E Carlotto e Palazzo (2006) desenham o ambiente educacional contextualizando 

as múltiplas atribuições impostas ao professor, advertindo de haver, além das aulas, 

excesso de trabalhos administrativos, planeamentos, reciclagens, investigações e 

orientação de alunos, muitas vezes. Afora as “atividades extraescolares, reuniões de 

coordenação, seminários, conselhos de classe, efetuar processos de recuperação, 

preenchimento de relatórios periódicos e individuais e, muitas vezes, cuidar do 

patrimônio material” (p.1020). Contudo, odocente não participa das decisões 

institucionais “sendo concebido como mero executor de propostas e ideias elaboradas 

por outros” (p.1020). 

 

Também para Mosquera, Stobäus & Dornelles Jr. (2000), alguns contextos atuais  

do  trabalho  provocam  mal-estar  na  docência,  e,  dentre  eles,  estão:  a carência do 

tempo para cumprir com atividades; alunos com dificuldades de aprendizagem; 

trabalhos burocráticos extraordinários às atividades de docência, inovações e mudanças 

constantes no conhecimento - elementos que geram sentimentos de ansiedade e 

impotência aos indivíduos que tentam se manter atualizados. 

Os estudos de Abreu, Stoll, Ramos, Baumgardt e Kristensen (2002) apontaram 

peculiaridades do trabalho com saúde mental como responsáveis pela tendência destes 

profissionais ao stress ocupacional; entre elas: envolvimento constante com pessoas que 

possuem transtornos mentais; alta responsabilidade no seu apoio; dificuldade em 

estabelecer limites no relacionamento interpessoal com os mesmos; zelo constante e 

sem reciprocidade com os problemas dos que apresentam deficiência mental. 

No que respeita ao fator social, os professores sentem-se especialmente 

insatisfeitos pelo baixo estatuto social concedido à sua profissão e pela imagem social 

minimizante e/ou preconceituosa. 

Pode-se ainda deduzir que há uma grande distância entre as estruturas 

institucionais que traçam e determinam as políticas educativas e os agentes que, no 

campo, fazem os possíveis para pôr em prática essas diretivas e determinações que, em 
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muitas situações, colidem ou entram em confronto com os seus próprios saberes 

científico e empírico, resultantes da formação e da prática letiva. 

No  caso  específico  do  professor,  vários  autores  apontam  uma  série  de 

eventos que podem ser causadores do stress, tais como: falta de reconhecimento, falta 

de respeito dos alunos, dos governantes e sociedade em geral, falta de remuneração 

adequada, sobrecarga de trabalho, conflito de papéis, baixa participação direta na gestão 

e planeamento do trabalho, exigência de muito envolvimento com o aluno, inclusão de 

crianças com necessidades educacionaisespeciais em classes de ensino regular, dentre 

outros (Barasuol, 2005; Yaegashi, Benevides-Pereira  &  Alves,  2009;  Gomes,  

Montenegro,  Peixoto  &  Peixoto,2010). Tudo isso pode levar o professor à 

insatisfação, à falta de estímulo e à falta de perspetiva de crescimento, chegando 

inclusive a desenvolver o síndrome de Burnout. 

Neste sentido, é de suma importância que seja propiciada uma melhor qualidade 

laboral para os docentes, uma vez que o stress e o burnout interferem de forma 

significativa na relação professor-aluno e, consequentemente, no processo de 

aprendizagem. 

Contudo, existe, no  nosso  entender, pouca investigação  relativamente ao 

burnout nos professores que lidam com a deficiência mental profunda. 

1.3 Viabilidade da Investigação 

O acesso à educação em estabelecimentos de ensino regular por parte dos alunos   

com   limitações   acentuadas,   como   é   o   caso   dos   alunos   com multideficiência, 

tem vindo a tornar-se uma realidade nacional. 

As características específicas destes alunos colocam desafios muito significativos 

às escolas e aos profissionais que com eles trabalham, designadamente aos docentes de 

turma, que ficam, por vezes, apreensivos quanto ao tipo de trabalho a desenvolver com 

estes alunos, especialmente pelo desconhecimento sobre o que é necessário ensinar-lhes 

e a forma como os podem incluir nas experiências desenvolvidas pelos seus pares sem 

necessidades educativas.   Este desafio é também   sentido   pelos   seus   familiares  e 

pela comunidade em geral. 
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O grande “desafio com que se confronta a escola inclusiva é ser capaz de 

desenvolver uma pedagogia centrada na criança suscetível de educar com sucesso todas 

as crianças, incluindo as que apresentam graves incapacidades” (Declaração de 

Salamanca, 1994). 

Interessa contudo referir que a educação especial visa responder a necessidades 

educativas especiais, decorrentes de limitações ou incapacidades, que se manifestam  de 

modo sistemático e com carácter prolongado, inerentes ao processo  individual  

deaprendizagem  e  de  participação  na  vivência  escolar, familiar e comunitária. Essas 

limitações ou incapacidades são decorrentes de factores limitadores endógenos, que 

podem ser agravados por factores ambientais, resultantes de perda ou anomalia, 

congénita ou adquirida, ao nível das funções ou das estruturas do corpo, nos domínios 

auditivo, visual, cognitivo, comunicacional, incluindo ao nível da linguagem e da fala, 

motor e da saúde física. 

Neste contexto torna-se fundamental uma mudança de atitude por parte de todos 

aqueles  envolvidos  no  processo  de  ensino/aprendizagem,  de  forma  a permitir uma 

plena reestruturação educacional que se afaste do sistema paralelo de ensino (ensino 

regular e educação especial) convergindo num sistema unidimensional onde o aluno 

seja visto como um todo e onde as suas capacidades sejam maximizadas, de acordo com 

as suas características e necessidades. 

Ao analisarmos as condições para a inclusão verificamos que a nível político e 

legislativo temos, por um lado, alguma legislação que nos permite a integração dos  

alunos,  por  outro,  sofremos  cortes  anuais  de  professores  de  apoio,  de tarefeiros e 

agentes operacionais, que muitas vezes desempenham um papel fundamental, sobretudo 

se a criança ou jovem com NEE for fisicamente dependente. Mesmo a nível da 

constituição de turmas reparamos com frequência que o número de alunos com e sem 

NEE é superior ao previsto na legislação. 

A falta de acessibilidades nos agrupamentos das  nossas  escolas,  que se estende 

na maioria dos casos a toda a comunidade, a falta de recursos materiais e humanos com 

que muitas das escolas se deparam, apresentam-se como condicionantes  à  verdadeira  
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inclusão.  E quando se  trata  de  deficiências profundas ou multideficiências, 

verificamos que a maioria das escolas ainda não está preparada para incluir com sucesso 

estes alunos. 

A educação de crianças com multideficiência requer dos educadores uma 

mudança de paradigma relativamente ao papel da escola. 

 

Pensamos que sem um verdadeiro investimento do poder político, central e local, 

a nível de recursos materiais, humanos e nas questões da acessibilidade será difícil criar 

escolas capazes de incluir com qualidade indivíduos com problemas tão diversos. 

Para Giangreco e Doyle (2000) e Jackson (2005) os alunos com limitações 

acentuadas,  nomeadamente  os  alunos  com  multideficiência,  necessitam  de serviços  

e  apoios  específicos que permitam  maximizar as  suas oportunidades educativas e ter 

sucesso nos contextos educativos que frequentam. Muitos destes alunos  necessitam,  

ainda,  de  opções  curriculares  específicas  e  de  práticas  de ensino altamente 

especializadas. 

Todavia, manter um apoio adequado e qualificado por parte dos profissionais que 

trabalham com estes alunos constitui, em si mesmo, um grande desafio, dado que esses 

profissionais precisam de ter conhecimentos teóricos específicos e de ter disponibilidade 

de tempo para se prepararem adequadamente, articularem todas as respostas educativas 

com os diferentes responsáveis, o que nem sempre é fácil de concretizar, quando já 

existe um adoecimento mental e físico como resultado do seu grande envolvimento na 

educação. 

1.4. Consequências da Investigação 

A investigação que pretendemos realizar ocupa uma vastíssima área de estudo que 

nos coloca questões, algumas das quais elegemos como alvo do estudo mas, também dá 

possibilidade de conhecer de forma mais profunda a saúde dos docentes que lidam com 

multideficientes nos diferentes agrupamentos de escolas. 
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Operacionalizar este estudo foi sentido como um desafio porque a escolha do 

tema reporta a investimentos feitos a nível do exercício profissional quando estivemos 

na coordenação de um departamento, a nível de investigação e docência pelo interesse 

no estudo de questões ligadas à saúde mental e psicologia das organizações. 

A partir das reflexões que fomos tecendo sobre a literatura atual acerca do burnout 

na classe docente, possuímos a convicção que este estudo poderá ser uma mais-valia por 

diferentes razões. 

 

Primeiro, porque inúmeros estudos apontam para a necessidade de se efetuar 

pesquisas sobre a relação que os conceitos em análise têm nos docentes. 

Segundo, porque se apela à necessidade de aumentar o nível de conhecimento 

sobre a personalidade do docente no que diz respeito à autoestima e da satisfação com a 

vida e a sua relação com a sua saúde mental, incentivando a investigação sobre as 

causas e implicações dentro e fora do âmbito profissional e escolar. Salienta-se que o 

trabalho com autoestima e satisfação é de crucial importância  no  ser  humano,  pois  é  

com  tal  constructo  que  os  trabalhadores poderão melhor se desenvolver em seu 

entorno de forma social e interpessoal, especialmente a mental. 

Finalmente, um terceiro aspeto porque os estudos existentes em Portugal centram-

se em docentes do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico ou secundário deixando uma 

imensa lacuna ao nível dos docentes de educação especial. 
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CAPÍTULO I 

A Conceção de Saúde 
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1.1 O Conceito de Bem-Estar, Stress e Stress Ocupacional 

A conceção de saúde tem sofrido variações em função do contexto histórico e 

cultural, social e pessoal, científico e filosófico traduzindo a variedade de contextos e 

experiências humanas. Saúde, está coroada de múltiplas significações, muitas vezes 

difíceis de se definir. 

Ao analisarmos o conceito de saúde (bem-estar) ao longo dos tempos, deduzimos 

que inicialmente foi perspetivado de uma forma redutora, como mera ausência de 

doença, reportando-se apenas a um equilíbrio fisiológico e biológico, descorando-se de 

outras dimensões. 

Um grande marco histórico é encontrado na carta Magna em que a conceção 

ganha uma dimensão mais global e holística, ao ser perspetivada como " um estado 

completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença ou 

enfermidade" (OMS, 1946). Passa a ser uma perspetiva positiva, onde se inclui a 

dimensão social e mental e engloba o termo bem- estar, não em oposição à doença mas 

no sentido de equilíbrio e harmonia. 

Vários documentos emanados pela OMS reforçam a necessidade da 

implementação de atividades educativas com o objetivo de tornar os indivíduos mais 

conscientes da saúde/doença individual e comunitária, mais capacitados e responsáveis 

pela sua saúde. 

Com as sucessivas transformações que o conceito tem sofrido resultam 

perspetivas multidimensionais incorporando dimensões de natureza subjetiva e objetiva. 

As primeiras relacionam-se com a sensação de bem-estar e as segundas estão 

diretamente relacionadas com a capacidade funcional do indivíduo. 

Deste modo, alguns autores são de opinião de que a saúde não deve ser encarada 

como um fim em si mesma, mas como um meio para alcançar uma vida mais produtiva. 

Com  um  nível  elevado  de  saúde,  o  indivíduo  pode  disponibilizar  mais 

energia para as suas atividades de vida diárias sejam elas no âmbito profissional, 

familiar ou social. Saúde é "um recurso para a vida e não uma finalidade" (Otava, 



 
 
 
 
 

 
 

 

80 

1986). Perspetivada como um recurso permite pensar que tem um limite. Neste sentido, 

o indivíduo tem controlo dos seus recursos físicos, mentais e sociais, sendo capaz de se 

adaptar às alterações do meio, e em simultâneo contribuir para o bem-estar dum grupo 

ou comunidade. 

Saúde pode ser então entendida como um património real de uma comunidade, 

que não pode ser delegada em autoridade, devendo ser gerida por todos a nível 

individual e comunitário. 

O termo saúde mental corresponde à atitude perfeita do indivíduo para estabelecer 

relações harmoniosas com os seus semelhantes (definição da OMS, Ferreira, 2000). 

Na última década, um novo paradigma tem vindo a ocupar-se dos aspetos mais 

positivos do funcionamento humano e organizacional - a Psicologia Positiva. 

Como referem os seus principais impulsionadores, Martin Seligman e Mihail 

Csikszentmihalyi (2000), o objetivo não é “suplantar ou eliminar” a psicologia 

tradicional é, antes de mais, introduzir uma perspetiva científica complementar que 

inclua a promoção de aspetos saudáveis dos indivíduos e das organizações. 

O conceito de bem-estar enquadra-se na conceptualização filosófica de bem- estar 

subjetivo, o qual se refere à avaliação positiva que as pessoas fazem da sua própria vida 

(Meyers & Diener, 1995). O bem-estar subjetivo, tal como a felicidade, a alegria e o 

otimismo, começa a ser um domínio de investigação de um novo paradigma 

denominado psicologia positiva. 

Por outro lado, o interesse da psicologia em geral e dos investigadores 

organizacionais  em  particular,  tem  vindo  a  ser  canalizado  também  para  as 

respostas positivas aos estímulos externos do stress, deixando de se preocupar 

predominantemente com os impactos negativos. Entenda-se que estresse ou stress pode 

ser definido como a soma de respostas físicas e mentais causadas por determinados 

estímulos externos  (stressores)  e  que  permitem  ao  indivíduo (humano ou animal) 

superar determinadas exigências do meio  ambiente e ao desgaste físico e mental 

causado por esse processo.  
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No contexto da filosofia aristotélica, essas condições positivas foram concebidas 

como eudaimonia, a  realização  do  verdadeiro  potencial  humano. Como refere Novo 

(2003), o termo eudaimonia identifica a necessidade das pessoas viverem de acordo 

com o seu daimon ou verdadeiro self, isto é, de acordo com  as  suas  mais  elevadas  

capacidades  e  talentos  de  forma  a  atingirem  a realização pessoal. 

Paralelamente, o conceito de bem-estar docente surge associado à motivação e  à  

realização  do  professor,  devido  a  um  conjunto  de  competências  e  de estratégias 

que desenvolve para conseguir fazer face às exigências e dificuldades profissionais,  

superando-as  e  otimizando  o  seu  próprio  funcionamento  (Jesus, 2005). 

Parece pois essencial o bem-estar do professor, nomeadamente a sua motivação 

enquanto indicador desse bem-estar, para o seu próprio envolvimento, aprendizagem, 

desenvolvimento, satisfação e eficácia profissional. 

No entanto as condições de trabalho nas escolas, ou seja, as circunstâncias sob as 

quais os professores mobilizam as suas capacidades físicas, cognitivas e afetivas para 

atingir os objetivos da produção escolar podem gerar um esforço redobrado ao nível da 

saúde e/ou uma exigente solicitação de suas funções psicofisiológicas gerando um mal-

estar docente. 

O  mal-estar  docente  é  um  fenómeno  atual  que  atinge  os  professores, 

chegando a Organização Internacional do trabalho (OIT), em 1981, num relatório sobre 

“O emprego e as condições de trabalho do professor”, a considerá-la como “uma 

profissão de risco físico e mental” (p.15-16). 

Para Esteve (1992), o conceito de mal-estar traduz uma realidade atual composta 

de diversos indicadores, como sejam a insatisfação profissional, o desinvestimento 

profissional, a desresponsabilização, o desejo de abandonar a docência, o absentismo, 

até ao esgotamento, à ansiedade, ao stress e, num nível de maior gravidade, à neurose, à 

depressão e até à exaustão. 

Zaragoza (1999) chamou de mal-estar docente a sensação de mal-estar difuso e 

elaborou um modelo para explicar as relações funcionais existentes entre os múltiplos 

fatores indicadores do sintoma. Esse modelo considera que uma determinada 
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combinação de fatores pode conduzir os professores a um estado de ansiedade, 

denominado esgotamento docente, que afeta sua personalidade. São mencionados os 

professores que souberam elaborar respostas efetivas e integradas ante o aumento de 

exigências e a enorme transformação a que se viu submetida a profissão   docente.   O   

autor   chama   de   “tensão”   e   “stress”   as   situações problemáticas que solicitam 

uma resposta do professor para reduzir o peso dos estímulos ameaçadores. 

Finalmente importa referir o papel central da componente profissional na vida de 

todas as pessoas, pelo que o seu contributo para um sentimento de bem- estar global é 

bastante significativo. Assim, o ideal é que o trabalho seja fonte de satisfação e de 

desafio, trazendo benefícios tanto para a pessoa como  para a organização. 

Referimos que o reconhecimento internacional da problemática stress não é 

recente e que o seu estudo nas organizações e suas repercussões para a saúde dos 

indivíduos é um tema que tem sido alvo de múltiplas investigações e publicações nos 

últimos anos, no entanto a articulação destas duas literaturas – do stress e do bem-estar 

– é ainda parcelar e, em alguns países como Portugal, em número inferior ao desejado. 

Com efeito, nos últimos anos, uma das linhas de investigação mais promissoras no 

campo do stress e da saúde ocupacional dos docentes, tem sido a procura de modelos 

explicativos desta dicotomia stress e bem-estar docente, baseados nos aspetos 

psicossociais do trabalho. 

Os modelos mais destacados são o Modelo Transacional de Lazarus (Lazarus & 

Folkman, 1984) e o das Exigências-Controlo Laboral (JDC), desenvolvido por Karasek 

(1979). 

O papel do professor na sociedade atual é simultaneamente desafiante e stressante.   

Esta   ambivalência   manifesta-se   de   modos   muito   diversos.   Do professor, 

espera-se que eduque, que forme, que oriente, mas também que exerça, em  muitas  

ocasiões,  funções  tradicionalmente  atribuídas  às  famílias.  Esta responsabilidade, 

aliada às elevadas exigências cada vez mais complexas, às mudanças e reformas dos 

planos de estudos e à reestruturação do sistema educativo, estão a converter a docência 

numa profissão de risco de esgotamento físico e mental. 
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Como afirmam Gold e Roth (1993) numa revisão de literatura sobre o tema, a 

docência é uma das três profissões mais stressantes, apresentando sintomas semelhantes 

aos experimentados pelos soldados em combate. Os autores identificaram ainda as 

escolas como sendo “das ecologias mais stressantes na nossa sociedade”. No entanto, o 

reconhecimento desta problemática não é recente e o estudo do stress nas organizações 

e suas repercussões para a saúde dos indivíduos é um tema que tem sido alvo de 

múltiplas investigações e publicações nos últimos anos. No início dos anos oitenta a 

Organização  Internacional do Trabalho (O.I.T., 1981) denunciava já a gravidade do 

problema e referia-o como uma das principais causas de abandono da profissão docente. 

Numa época em que tantas questões se levantam em torno da educação em 

Portugal e em que tantas medidas têm vindo a ser implementadas sem que os seus 

principais atores – os professores - tenham uma palavra a dizer, o tema do stress e do 

bem-estar docente constitui um tópico de interesse crescente para aqueles que se   

preocupam   com   a   qualidade   de   vida   no   trabalho   e   com   o   sucesso 

organizacional. 

São frequentes os debates nos meios políticos, na comunicação social, no seio dos 

professores e dos seus sindicatos e ao nível do público em geral. De facto, o stress dos 

professores é uma realidade que preocupa não só os docentes (enquanto indivíduos ou 

classe) mas também a comunidade educativa alargada, os investigadores, os 

responsáveis políticos e o público em geral (Cardoso, Araújo, Ramos, Gonçalves & 

Ramos, 2002) e Kiriacou (1987) confirmou, num artigo de revisão bibliográfica, a 

preocupação internacional com o tema. 

Parece-nos assim compreensível o interesse da investigação científica sobre o 

stress na profissão docente e pelo desenvolvimento de ações que permitam prevenir ou 

minimizar os seus riscos ou, numa perspetiva mais positiva, de acordó com Cooper, 

Liukkonen e Cartwright (1996), que permitam otimizar a saúde e o bem-estar dos 

professores. 
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O termo stress foi tomado emprestado da física, onde designa a tensão e o 

desgaste a que estão expostos os materiais, e usado pela primeira vez no sentido 

hodierno em 1936, pelo médico Hans Selye na revista científica Nature. 

O termo stress, agaste ou consumição, foi usado por Selye (1976) com um sentido 

neutro - nem positivo nem negativo. Ele o definiu como "reação não- específica do 

corpo a qualquer tipo de exigência" ou falta de desporto. A partir dessa definição, o “Pai 

do Stress”, Selye diferencia dois tipos de stress: o eustress (eustress) ou agaste, que 

indica a situação em  que o indivíduo possui meios (físicos,  psíquicos...)  de  lidar  com  

a  situação,  e  o  distress  (distress)  ou esgotamento, que indica a situação em que a 

exigência é maior do que os meios para enfrentá-la. 

Selye, no período entre 1956 a 1976, citado por Lazarus (1993), cunhou assim 

duas expansões qualitativas no conceito de stress: o distress (angústia) e o eustress. A 

primeira refere-se a um tipo ruim - associado com sentimentos negativos e estado de 

saúde mental perturbado e a segunda a um tipo de tensão boa – associada aos 

sentimentos positivos e saudáveis de sentir-se um ser completo. 

O stress pode ser causado pela ansiedade e pela depressão devido à mudança 

brusca no estilo de vida e a exposição a um determinado ambiente, que leva a pessoa a 

sentir um determinado tipo de angustia. 

Outro termo importante no estudo do stress é o termo stressor ou esgotador, que 

indica um evento ou acontecimento que exige do indivíduo uma reação adaptativa à 

nova situação; a essa reação se dá o nome de coping (ing. lidar). 

Considerando a causa (stressador) e o efeito (adoecimento), Sauter, Hurrell & 

Cooper (1989) compreendem o stress como consequência da incapacidade e do 

desajuste do indivíduo  de confrontar-se,  de  forma saudável,  com  as  pressões 

contemporâneas do trabalho. 

O stress parte de um stressador - passagem vivenciada pelo indivíduo com anseios 

dispersos; entre eles está tensão, ansiedade, medo, ou sentimento de ameaça – e a 

qualidade da força do stressador deve ser considerada pela perceção dos fenómenos 

stressadores e seu enredamento na vida do indivíduo (Stacciarini & Trôccoli, 2001). 
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Estes autores entendem o stress como “estímulo, resposta, ou interação/transação 

entre ambiente interno e externo do indivíduo” (p.19); questionam se o stress é um 

processo proporcionado pelo ambiente, uma particularidade do indivíduo ou uma 

influência mútua entre o indivíduo e o ambiente. 

Lazarus, mais adiante, em 1993, reforçou esse conceito de stress, ressaltando a 

tensão externa que o indivíduo sofre no cotidiano, o que exige esforço maior em relação 

à carga que seus sistemas biológico, social ou psicológico suportam. 

De  um  modo  geral  o  stress  pode  ser  conceptualizado  segundo  três 

perspetivas: a do estímulo, a da resposta e a mediadora (Buunk et al., 1998; O’ Driscoli 

& Cooper, 1996). 

Com efeito, na primeira perspetiva o stress é definido como um estímulo porque é 

visto como uma condição ambiental externa ao indivíduo que perturba o seu 

funcionamento regular. Podemos incluir esta conceção na definição de Appley e 

Trumbull (1967) em que o stress ocorre em situações novas, intensas e importantes e 

que implicam mudanças rápidas e inesperadas. 

A segunda perspetiva define o stress como uma resposta ou uma variável 

dependente porque é conceptualizado como o conjunto de reações fisiológicas ou 

psicológicas do indivíduo perante determinados estímulos stressores. É nesta 

conceptualização que se inscreve o síndrome Geral de Adaptação de Selye (1956). 

Na terceira  perspetiva  o  stress  é visto  como  resultado  dos  processos  de 

apreciação e avaliação que interferem na interação entre as exigências do meio e os 

recursos e as capacidades de resposta do indivíduo. Nesta linha de pensamento podemos 

incluir o Modelo Transacional de Lazarus (Lazarus & Folkman, 1984). 

Central a esta abordagem mediadora no estudo do stress reside a ideia de que 

estímulos potencialmente geradores de stress desencadeiam diferentes respostas em 

diferentes indivíduos, dependendo das avaliações cognitivas da situação e dos recursos 

pessoais (Buunk et al., 1998). Esta última perspetiva integra as conceptualizações 

anteriores e é a que tem sido privilegiada na maioria das investigações sobre stress em 

contexto laboral, isto é o stress ocupacional. 



 
 
 
 
 

 
 

 

86 

Também no contexto profissional dos professores, a concetualização neste 

domínio  tem  adotado  preferencialmente  uma  perspetiva  transacional,  a  qual encara 

o stress na profissão docente como resultado das relações dinâmicas que se estabelecem 

entre os stressores do contexto de trabalho e os recursos de que o professor dispõe para 

lidar com estes desafios (Chan, 1995; Jesus, 1999, 2002; Kyriacou & Sutcliffe, 1979; 

Lazarus & Folkman, 1984; Pithers, 1995). 

Neste  sentido,  o  stress  é visto  como  um  processo  de interação  entre  as 

exigências do meio laboral e os recursos do indivíduo. Quando existem muitas 

exigências e poucos recursos, pode surgir um estado psicológico negativo relativamente  

ao  trabalho,  que  se  manifesta  de  formas  diversas,  como  por exemplo, na 

insatisfação, ou no burnout. Pelo contrário, se o trabalhador possui recursos suficientes, 

tanto pessoais como organizacionais para se confrontar com as  exigências,  o  seu  

estado  psicológico  será  positivo,  resultando  a  satisfação laboral ou o engagement 

(vinculação psicológica com o trabalho) (Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiró & Grau 

2000; Schaufeli & Salanova, 2002). 

Silva (2000) vincula o stress - relação individual entre a pessoa, o ambiente e as 

circunstâncias às quais está submetida, em que a demanda é maior que as habilidades ou 

recursos que o indivíduo possui - com uma forma imprópria de julgar e encarar os 

stressadores. 

Essa conexão favorece condições determinantes para desenvolvimento do stress e 

do stress ocupacional, em que o indivíduo qualifica o ambiente como ameaçador, e no 

qual os desejos referentes à realização pessoal e profissional, bem como as necessidades 

da saúde física ou mental interagem com as atividades que apresentam exigências 

superiores ao que o indivíduo pode dar conta (Silva, 2000). 

Lazarus  (1993)  destaca  ainda  a  palavra  resiliência,  usada  como  uma 

metáfora,   para   definir   a   resistência   à   tensão   psicológica,   prognosticando 

diferenças individuais de elasticidade de resposta em sujeitos que vivenciam tensões de 

mesma origem/intensidade. A analogia define características de personalidade, contidas 
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e refletidas em processos de stress, que ajudam algumas pessoas a enfrentar melhor do 

que as outras os efeitos danosos da pressão psicológica, social ou biológica. 

O autor distingue, entre elas, a qualidade do pensamento construtivo, a robustez, a 

esperança, o grau de instrução, o otimismo, a ego-eficácia e o senso de coerência, 

peculiaridades que são confirmadas por Maslach, Schaufeli e Leiter (2001). 

Referente   ao   processo   de   stress,   Lazarus   (1993)   considera   quatro 

pressupostos na interpretação da carga stressadora: 1) o causador externo ou interno 

(stressador); 2) o julgamento, que distingue o stressador como ameaça ou não (dano, 

ameaça ou desafio); 3) os processos internos da mente ou do corpo para enfrentarem 

demandas de stress (enfrentamento); e 4) a complexidade dos efeitos existentes entre 

mente e corpo, frequentemente chamado de reação ao stress (tensão). 

Nas últimas décadas do século XX tornou-se um lugar-comum falar do stress na 

vida de todos os dias e associá-lo à rapidez das mudanças que se fazem sentir na 

sociedade e que exigem alterações nos comportamentos, atitudes e valores dos 

indivíduos. A Organização Mundial de Saúde e as Nações Unidas referem o stress como 

“uma verdadeira epidemia mundial” e como “a doença do século XX”. 

De igual modo é comum associarmos a experiência de stress à atividade 

profissional. As mudanças que acontecem na sociedade fazem-se sentir necessariamente 

no contexto laboral. De facto, o stress relacionado com o trabalho é uma problemática 

comum a todos os Estados membros da União Europeia. Em 1999, segundo dados 

publicados pela União Europeia no Manual de Orientação sobre Stress, mais de metade 

dos 147 milhões de trabalhadores europeus declararam trabalhar a ritmos infernais, mais 

de um terço não serem livres de organizar as suas próprias tarefas, mais de um quarto 

não intervir na organizaçãodo trabalho, 45% declararam realizar tarefas monótonas e 

50% tarefas repetitivas (IDICT, 2007). 

Apesar da importância conferida a esta temática, quer por investigadores quer 

pelo público em geral, uma revisão de literatura sobre stress permite-nos constatar que 

existem divergências nas definições e abordagens relacionadas com o conceito de stress. 

De acordo com Buunk, Jonge, Yema e Wolff (1998) esta dificuldade deve-se, por um 
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lado, à multiplicidade de disciplinas envolvidas no seu estudo (biologia, psicologia, 

sociologia, entre outras) e por outro, à variedade de fenómenos considerados na 

investigação em stress. 

Outra  divergência  que  encontramos  na  revisão  de  literatura  sobre  stress 

refere-se à terminologia utilizada. Seguindo a sugestão de Chambel (2005) 

consideramos como stressores ou stressores os fatores e condições que desencadeiam  

stress,  como  trai  a  resposta  do  indivíduo  a  esses  estímulos stressores e como stress 

as situações mais gerais nas quais stressores e trai estão presentes. 

Como refere Chambel (2005) é na coincidência entre stressores e características 

do contexto laboral identificadas com influência na satisfação e na motivação no 

trabalho, assim como nas respostas emotivas desencadeadas pelas situações de stress, 

particularmente a insatisfação ou diminuição da motivação, que podemos observar a 

integração das duas literaturas: do stress e do bem-estar nas organizações. 

Neste sentido, a própria noção de stress, embora seja usualmente utilizada com 

uma conotação negativa, pode articular-se com o conceito de bem-estar, com base na 

distinção entre situações de distares, o stress negativo e de eu stress, o stress positivo 

(Selye, 1982). 

No ambiente de trabalho, ecoam efeitos da pressão de tempo, da sobrecarga de 

afazeres, da deficiência de autonomia e dos relacionamentos interpessoais conflituosos, 

entre outros aspetos da rotina organizacional que podem ser vivenciados pelo indivíduo 

como stressadores (Freudenberger, 1986; Maslach & Goldberg, 1998). 

O stress ocupacional pode ser definido pelos stressadores organizacionais – 

fatores  relacionados  ao  trabalho  e  suas  complexidades  que  extrapolam  a 

capacidade de enfrentamento do indivíduo – e/ou pelas respostas fisiológicas, 

psicológicas e comportamentais frente a situações de tensão no trabalho (Jex, 1998; 

Jones & Kinman, 2001). 

Para Hespanhol (2005), o stress ocupacional advém de altas demandas laborais, 

enquanto os recursos de enfrentamento do indivíduo não dão conta e entram em 

prejuízo. 
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Jex (1998) afirma que as características que definem o stress ocupacional 

dependem de três aspetos: (1) estímulos stressadores; (2) contestação aos eventos 

stressadores; (3) estímulos stressadores -respostas - o quanto o trabalho tem de 

significado para o sujeito. 

Assim, o stress ocupacional resulta dos estímulos do ambiente de trabalho e das 

respostas não saudáveis dos indivíduos expostos a eles (Beehr, 1998). 

Para Pelletier (1997), a capacidade de enfrentamento do stress não depende 

exclusivamente de controlo ou atitude pessoal, mas, também, da possibilidade de 

moderar a intensidade dos vínculos sociais estabelecidos e dos impactos 

correspondentes, cujos fatores são atenuantes dos conflitos aos quais os trabalhadores se 

sujeitam; nesse aspeto, observa-se o apoio social. 

Stacciarini e Troccoli (2001) acrescentam que as variáveis organizacionais 

contribuem  com  os  stressadores,  definindo-as  como  fatores  intrínsecos  ao trabalho, 

tais como as relações no trabalho, os papéis stressadores e a estrutura organizacional. 

Além disso, Areias e Guimarães (2004), ao avaliar o stress/saúde mental   no   trabalho,   

contemplam   a  questão   das   variáveis   culturais   como mediadoras de condições 

gerais de vida. 

Paschoal e Tamayo (2005) salientam a eficácia do locus de controlo interno no  

indivíduo  -  uma  orientação  mais  pessoal  para  ações;  neste  caso,  para  os autores, 

os indivíduos tendem a responder ao stress de forma diferente, normalmente com menor 

efeito do que as pessoas cujos referenciais são externos. Esses  autores  também  

sugerem  a  autoestima  elevada  como  uma  variável importante no controlo  do stress 

ocupacional  - constituição que influencia as cognições otimistas – porquanto 

predominam ações e estratégias protetoras da dimensão pessoal (self). 

Em pessoas com autoestima elevada, as informações são usadas como recursos 

positivos e trazem como resultado um melhor enfrentamento das demandas. 

Jex  e Elacqua (1999)  consideram que as  pessoas com  autoestima baixa tendem 

a formas mais passivas de enfrentamento e, em decorrência, tornam-se menos resilientes 

e mais suscetíveis aos efeitos dos stressadores. 
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Paschoal e Tamayo (2005) advertem que nem todos sofrem os efeitos das 

adversidades da mesma maneira, podendo estas até ser estimulantes para alguns. 

Na teoria cibernética de Edwards (1992) e de Edwards & Cooper (1990), por 

exemplo, o stress ocupacional é compreendido como um paradoxo entre uma situação 

percebida e uma situação desejada pelo indivíduo. 

O provedor desse efeito seria o nível de ajustamento com a experiência, tal que, se 

discrepante, geraria uma reação negativa, stressadora e, se instigante, uma reação 

positiva. Ao analisar os stressadores organizacionais como respostas adaptativas   do   

sujeito,   evidenciam-se   as   condições   de   enfrentamento   do indivíduo. Nesse 

sentido, Paschoal e Tamayo (2005) consideram as redes de apoio e de suporte social 

como forçasque demarcam a perceção dos stressadores e, possivelmente, administram 

as avaliações em resposta às demandas. 

Seligmann-Silva (1994) apresenta um modelo tridimensional que se refere ao 

ambiente psicossocial do trabalho, desenvolvido por Karasek (1979, 1990), no qual são 

definidos três preâmbulos para o adoecimento por stress: 

1)  As exigências para  desempenhar  a  atividade  (cargas  qualitativa  e 

quantitativa das tarefas); 

2) O grau de apoio social que o trabalhador possui; 

3) O nível de autonomia no cumprimento da atividade, incluindo o livre- arbítrio 

para tomada de decisões. 

Pines, Aronson & Kafry (1981) caracterizam o  apoio  social  como  uma 

intervenção altamente efetiva para conter o burnout. 

Hagihara, Tarumi, e Miller (1998, p. 75) definem o apoio social como "a provisão 

e o recebimento de bens tangíveis e intangíveis, serviços e benefícios (encorajamento e 

confiança) no contexto de relações informais, por exemplo, família, amigos, colegas, e 

chefias". 

Cutrona e Russell (1987) organizaram um modelo de seis dimensões para 

entender apoio social: 1) Suporte - senso de segurança por parte das pessoas; 2) 
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Integração  Social  - perceção  de interesses  compartilhados  e preocupações;  3) 

Confiança de Valor – reconhecimento das habilidades do indivíduo; 4) Orientação - 

relações com pessoas confiáveis e autorizadas para aconselhar; 5) Aliança segura– 

apoio dos outros; e 6) Oportunidade para nutrir – relações em que a pessoa é 

responsável pelo bem-estar de outro. 

É simples deduzir que o apoio social favorece o despertar da resiliência frente aos 

desafios da profissão. 

É interessante analisar o Modelo de Stress/Apoio e Saúde Mental, baseado em 

Ostermann (1989) e apresentado abaixo, na Figura 1, conforme interpretação de Areias 

e Guimarães (2004). 

Neste modelo, a saúde mental e os fatores psicossociais de risco funcionam como 

fatores de apoio, ou como stressadores, em que a forma como ocorrem as dimensões 

pessoal, social e de trabalho determinam se há stress, ou se há suporte para o indivíduo 

(Guimarães e Fadden, 1999; Areias e Guimarães, 2004). 

Com base  em  Ostermann  (1989),  contemplado  conceitualmente  neste esboço, 

todas as dimensões podem constituir aspetos positivos na vida cotidiana do indivíduo, 

servindo de apoio/suporte, ou então se fundir em aspetos negativos, servindo como 

stressadores nas condições de vida do sujeito e seus eventos críticos. 

Os fatores de risco apresentados dividem-se em: Stress social - referente a 

situações que ocorrem fora do contexto do trabalho e incluem condições de vida 

desorganizadas,  perigosas  ou  insalubres,  relações  conflituosas  nos relacionamentos 

interpessoais; e do lado oposto; Apoio social - no qual há apoio de amigos e parentes, 

prestando conforto físico e psicológico à pessoa sob condições  stressadoras;  serve  

como  fator  de  proteção  fora  do  ambiente  de trabalho; Stress no trabalho - condições 

de stress no ambiente de trabalho devido à natureza  do  trabalho,  relacionamentos  

interpessoais  conflituosos;  e  do  lado oposto;   Apoio   no   trabalho   -   condições   de   

trabalho   que   propiciam   o aproveitamento dos potenciais do indivíduo e trabalho 

com amplo significado, relações interpessoais consolidadas; Stress pessoal - 

características clássicas de personalidade tipo A (mais competitivos); Apoio pessoal - 
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disposição individual e comportamental que conjugam atitudes de autoconfiança, 

coping, autossatisfação e perspetivas equivalentes à própria realidade (Areias e 

Guimarães, 2004). 

 

 

Figura 1 - Modelo de Stress e Apoio e Saúde Mental 

Fonte: Areias e Guimarães, 2004, p. 158 

De acordo com Guimarães e Mc Fadden (2003) se o stress for mais alto que o 

apoio, há uma situação potencial para uma crise, a ser considerada imediatamente. E se 

a condição de stress for igual ou ligeiramente mais baixa que o apoio, indica uma 

avaliação delicada frente a qualquer situação de stress adicional.   Há   a   possibilidade   

de   um   sobressalto   em   uma   dimensão   ser compensado por um elevado apoio em 

outra dimensão. 

Considerando os stressadores organizacionais como respostas adaptativas do 

sujeito, ajustadas ou não, elas evidenciam as condições de enfrentamento do indivíduo. 

Em função do género e do stress, Areias e Guimarães (2004) sugerem que os 

fatores psicossociais de risco, stress no trabalho, stress social e pior saúde mental são 
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mais incidentes no género feminino e equivalem a maior risco de adoecimento físico 

e/ou mental. 

Esses autores afirmam ainda que os índices de saúde mental aumentam 

proporcionalmente a ampliação dos fatores de apoio, porquanto, desta maneira, 

diminuem os fatores de stress nas dimensões: trabalho, social e pessoal. 

Areias e Guimarães (2004) observam que, para o trabalho oferecer bem- estar, é 

preciso, sobretudo, que ele esteja rodeado pelas variáveis: condição de trabalho, 

qualidade de organização e as perceções subjetivas da pessoa em função das suas 

vivências laborais. 

Em relação  a  contextos,  Abreu,  Stoll,  Ramos,  Baumgardt  e  Kristensen (2002) 

e Hespanhol (2005) ressaltam que, além dos fatores individuais que favorecem o stress 

(problemas familiares, acidentes, doenças, mortes, conflitos pessoais, dificuldades 

financeiras, desemprego, aposentadoria, problemas no ambiente de trabalho, etc.), é 

preciso considerar a maneira como cada pessoa reage às pressões cotidianas, e mais os 

aspetos culturais e sociais aos quais os sujeitos estão submetidos. Tais condições 

produzem ressonância diferenciada no indivíduo e, por essa razão, são vivenciadas de 

forma específica e particular por cada um, mesmo que sob o mesmo contexto histórico, 

cultural e social. 

Assim, o ponto comum para caracterizar o desgaste excessivo, o burnout, está na 

proximidade entre as dimensões: stressador, adoecimento e a incapacidade de 

enfrentamento de tensões atuais do trabalho. 

Para fazer frente ao burnout, é necessário investigar a resiliência, ou seja, a 

resistência psicológica comum a indivíduos que possuem elasticidade de resposta às  

tensões,  enquanto,  por  outro  lado,  alguns  sofrem  efeitos  nocivos  que repercutem 

no stress e na pressão psicológica, social ou biológica (situações que abarcam a 

crônificação e o burnout). 

Assim, o stress negativo, aliado aos desajustes físico, psicológico e 

comportamental, decorrente de demandas superiores às possibilidades de o sujeito 
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reagir frente aos stressadores, pode implicar custos altos para o indivíduo, para as 

organizações e para a sociedade (Jex, 1998). 

Tal deve-se ao fato que o stress em extremo pode resultar em burnout, o síndrome 

multidimensional caracterizada pela exaustão emocional, despersonalização e ausência 

de realização pessoal (Maslach 1982, Maslach & Goldberg, 1998; Maslach, Schaufeli e 

Leiter, 2001; Hespanhol, 2005; Murofuse, Abranches & Napoleão, 2005). 

1.2     - Alguns estudos sobre o Stress Docente 

Conhecer a expressão do stress e do bem-estar na profissão docente, com mais 

rigor e significado, implica conhecer os principais fatores stressores que contribuem   

para   a   sua   expressão   e   identificar   a   prevalência   das   suas consequências, 

extraindo daí a informação necessária para a prevenção e gestão dos aspetos negativos e 

para a promoção dos aspetos positivos da profissão. 

Embora o stress seja um problema que tem origem nas características da 

sociedade atual (Vaz Serra, 1999), algumas investigações têm permitido verificar que os 

níveis de stress são mais elevados junto dos professores do que de outros profissionais, 

conforme concluiu Kyriacou (1987) a partir de uma extensa revisão da literatura sobre o 

tema. 

Fontana e Abrouserie (1993) quiseram avaliar a “quantidade” de stress 

percecionada numa amostra de 95 docentes do 1º ciclo do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário do País de Gales e recorreram ao Professional Stress Scale, um instrumento 

que fornece um indicador geral de stress, e encontraram níveis preocupantes de stress 

em cerca de um quarto dos docentes: 72.6% experimentavam níveis moderados de 

stress e 23.2% experimentavam níveis elevados de stress. 

Num estudo longitudinal ao longo de quatro anos, em que participaram 652 

professores  neozelandeses  pertencentes  a  147  escolas  secundárias  do  país, Manthei  

e Gilmore (1996) verificaram  que cerca de um  quarto  dos  docentes sentiam a sua 

profissão como muito ou extremamente stressante (26.1%). Estes dados foram obtidos 

em cinco momentos de avaliação sucessivos entre 1987 e 1990. 
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Os resultados sugerem a existência de níveis significativos de stress entre os 

professores. Muitos outros autores (Cooper, 1995; Cooper et al., 1996; Gold & 

Roth,1993; Pithers & Soden, 1998) apresentam esta mesma posição que é sintetizada 

por Martinez  (1989,  cit. por Jesus,  2005) nos seguintes  termos: “ teaching is a high-

stress occupation” (p. 272). 

Esta é, de facto, uma problemática dos nossos dias e que parece atingir de modo 

particular os professores portugueses. De acordo com o estudo de Cruz (1989) mais de 

metades dos docentes inquiridos (64%) referem níveis significativos de stress. 

Mais recentemente, na investigação realizada por Marques Pinto (2000) com uma 

amostra de 777 docentes, os resultados revelam que 54% dos inquiridos percecionam a  

sua  profissão  como  uma  atividade  muito  ou  extremamente geradora de stress. 

Também o Instituto de Prevenção do Stress e Saúde Ocupacional (IPSSO) 

procedeu a um estudo de âmbito nacional em que participaram 2108 professores e 

verificou que um em cada três docentes sente que a sua profissão é stressante (Cardoso 

et al., 2000). 

Como constataram Meyers e Diener (1995) numa análise exaustiva das 

publicações em revistas de psicologia, o número de artigos que se centram em estados 

negativos do funcionamento humano é largamente superior aos que focam aspetos 

positivos, numa proporção de 17 para 1. 

Num estudo empírico desenvolvido por Jesus (1996) sobre a motivação para a 

profissão docente, este investigador verificou que a falta de motivação inicial é o 

principal fator de mal-estar docente e que contribui para o desejo de abandono desta 

atividade profissional. 

Mais recentemente, Jesus, Almeida Pereira, Salvador e Costa (2000, cit. por Jesus, 

2005) propuseram-se analisar os fatores de bem-estar em profissionais de educação e 

verificaram que o trabalho em equipa e a formação profissional são os fatores que mais 

contribuem para o bem-estar no domínio profissional, enquanto a harmonia na família é 

o fator principal de bem-estar na vida privada. 
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Num estudo de âmbito nacional realizado em Portugal – Estudo IPSSO 2000 – 

que pretendeu conhecer a distribuição do grau de stress docente percebido, suas 

potenciais fontes e a prevalência de algumas das suas consequências, foram 

identificados nove fatores como principais fontes de stress percecionadas pelos 

professores do estudo. São eles: o estatuto profissional, o conteúdo do trabalho, a 

previsibilidade/controlo,   a   pressão   do   tempo,   a   segurança   profissional,   a 

disciplina, a rigidez curricular (do programa), a natureza emocional do trabalho e o 

“toque de caixa” (ritmo e estrutura do trabalho) (Cardoso et al., 2002). 

Numa tentativa de articulação compreensiva dos diversos fatores que contribuem 

para o stress percebido na docência, Marques Pinto (2000) aponta dois níveis de análise 

desta problemática: os fatores organizacionais, que afetam diretamente os professores 

na sua atividade profissional e os fatores de natureza social que atuam indiretamente 

pelos condicionalismos que criam no contexto de ensino. 

 No primeiro tipo de fatores, a autora destaca a sobrecarga de trabalho a que o 

professor está sujeito, a qual é função da discrepância existente entre as exigências que 

lhe são feitas, como por exemplo, lidar com a indisciplina dos alunos, atender os pais ou 

fazer trabalho administrativo e a falta de recursos materiais, institucionais e de tempo de 

que dispõe. 

Relativamente aos fatores de natureza social, a autora salienta as profundas 

alterações verificadas: no estatuto e imagem social da classe docente, claramente 

desvalorizados  pela  massificação  do  sistema  de  ensino,  pelas  alterações  nos 

valores   sociais   conducentes   a   um   predomínio   do   economicismo   e   pela 

concorrência  de  outras  fontes  de  informação  mais  apelativas;  nos  papéis atribuídos 

aos professores, nomeadamente em virtude da transferência das funções educativas da 

família para a escola; nos objetivos e competências pedagógicas orientadores da sua 

atividade profissional, que têm vindo a ser conceptualizados numa perspetiva de 

dinamização da aprendizagem e de facilitação do desenvolvimento global dos alunos; e 

nas atitudes que a sociedade lhes reserva, apontando-os, muitas vezes, como o “bode 

expiatório” para as deficiências do sistema educativo e negando-lhes a participação na 
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tomada de decisões que condicionam as suas funções, bem como as formas de treino e 

suporte adequadas. 

Diversos estudos realizados em Hong Kong nos últimos anos têm mostrado que 

ensinar é altamente stressante. Cerca de um terço dos professores pesquisados 

apresentavam sinais de stress e burnout, entre os principais problemas de saúde. 

Observou-se distribuição heterogênea dos sintomas, sendo que alguns professores 

apresentaram sinais mais graves do que outros, variando de quadros leves de frustração, 

ansiedade e irritabilidade até o quadro de exaustão emocional, com sintomas 

psicossomáticos e depressivos severos (Chan, 2002). 

De acordo com Jesus (2005), apesar da importância conferida pela investigação 

aos fatores de stress, na perspetiva de serem encontradas soluções para o problema, 

colocar a ênfase unicamente sobre este fenómeno pode levar a que os professores 

considerem “normal” o mal-estar docente e se acentuem os aspetos negativos  da  

profissão,  dificultando  assim  a  perceção  dos  aspetos positivos desta atividade 

profissional. 

A investigação no campo do stress e da saúde ocupacional tem centrado a sua 

atenção tradicionalmente, nos impactos negativos que os stressores exercem sobre os 

indivíduos. 

Os estudos de Abreu, Stoll, Ramos, Baumgardt e Kristensen (2002) apontaram 

peculiaridades do trabalho com saúde mental como responsáveis pela tendência destes 

profissionais ao stress ocupacional; entre elas: envolvimento constante com pessoas que 

possuem transtornos mentais; alta responsabilidade pelos pacientes e suas vidas; 

dificuldade em estabelecer limites no relacionamento interpessoal com os pacientes; 

zelo constante e sem reciprocidade com os problemas dos pacientes. 

Distintos autores, dentre eles Lazarus e Lazarus (1994) e Baccaro (1990), apontam 

os contextos de trabalho como stressores externos fundamentais ao prejuízo da saúde 

dos trabalhadores, o que confere com o resultado de valores altos de exaustão emocional 

nas outras atividades.  Para Woods  (1999), professores   têm   sobrecarga   laboral   
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justamente   pela   existência   de   fortes sentimentos vocacionais, o que vulnerabiliza 

ao burnout, em razão do elevado envolvimento com o mesmo. 

Observou-se, nas leituras efetuadas para esta tese, que são muitos os desejos, os 

investimentos pessoais, as idealizações em função do espaço a ser cumprido pelo 

indivíduo na escolha de vida profissional, na busca de realização pelo trabalho. No 

entanto, esses anseios são ameaçados pelas ações do cotidiano, pela organização natural 

das coisas e fogem ao poder do indivíduo. Assim, suscitam- lhe exigências maiores do 

que recompensas, culminando, muitas vezes, com algumas frustrações, decorrentes da 

autoexigência e hétero exigência, encaminhando-se para o adoecimento frente a tantas 

intenções. Ao que se refere ao trabalho, o desgaste geral causado pela vida, em 

composição com as situações emblemáticas do dia-a-dia, favorece o stress ocupacional. 

E esse, quando crônico, torna- se burnout ou num sentimento originário do síndrome de 

“estar queimado de dentro para fora” e insurge na necessidade e no interesse em 

pesquisar os profissionais dedicados  à  saúde  mental  e  psicológica.  Pois, ademais,  

este síndrome desafia a história de qualquer trabal. 
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CAPÍTULO II 

O Mal-estar docente 
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2.  O Mal-Estar docente: Burnout 

De acordo com Lipp (2006), a profissão e o trabalho irão determinar grande parte 

de nossas vidas. Portanto, o trabalho satisfatório determina prazer, alegria e saúde. 

Contudo, quando o trabalho é desprovido de significação, não é reconhecido ou é 

fonte de ameaças à integridade física e/ou psíquica, acaba gerando sofrimento no 

trabalhador. 

Farber (1991) explicaria que burnout em professores ocorre em consequência de 

uma intricada combinação entre fatores individuais, organizacionais e sociais, na qual a 

influência mútua entre eles causa sentimentos de baixa valorização profissional. O autor 

acresce ainda que os fatores de personalidade, como o idealismo, produzem alto 

envolvimento com o trabalho, mas trazem desapontamentos quando os sujeitos não são 

laureados pelo empenho - situação que os deixa vulneráveis ao stress e à crônificação 

dele - burnout. 

Para Mendes (1995), as pessoas têm reações diversas diante das dificuldades 

apresentadas no contexto laboral, em razão de cada um ter uma história pregressa que 

ressoa diferentemente aos estímulos stressores; assim é importante considerar quem é o 

profissional pesquisado. 

Com efeito, as consequências dos stressores na profissão docente têm sido 

abordadas em torno de duas questões essenciais: as alterações na saúde-doença, física e 

psicológica dos professores e as alterações denominadas motivacionais- 

comportamentais, que se manifestam, por exemplo, na perda de satisfação profissional 

ou na intenção de abandono da atividade docente. 

O síndrome de burnout profissional reúne estes dois tipos de alterações e é a 

reação ao stress ocupacional dos professores mais amplamente estudada na investigação 

científica (Marques Pinto, 2000). 

Por conseguinte, é importantíssimo ressalvar que o stress e o burnout são distintos 

(Benevides-Pereira, 2002 citado por Valério, F., Amorim, C. & Moser, A., 2009), 

salientando-se diferenças qualitativas, como a título de exemplo, o facto de o stress 
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poder desaparecer, tendo em conta um período de repouso, ou seja, durante um período 

de férias. Contrariamente, o burnout é relativamente estável ao longo do tempo 

(Maslach, 2006 citado por Oliveira, M., 2008). 

O burnout é um fenómeno de incidência mundial, e o exercício profissional de 

professores é, tal como vimos nos estudos anteriormente mencionados, permeado por 

situações que oferecem riscos à saúde física e emocional. 

De todo modo, a docência tem sido amplamente estudada no que se refere ao 

adoecimento pelo stress e pelo burnout, sendo considerada uma atividade que favorece 

o desencadeamento do síndrome, em razão da forma como o trabalho é estruturado. 

Para Carlotto (2001), a docência apresenta stressores psicossociais diversos, 

relacionados ao caráter das funções exercidas em conjunto com as demandas 

institucionais e sociais em que as atividades estão inseridas. E Carlotto e Palazzo (2006) 

desenham o ambiente educacional contextualizando as múltiplas atribuições impostas 

ao professor, advertindo de haver, além das aulas, excesso de trabalhos administrativos, 

planeamentos, reciclagens, investigações e orientação de alunos, muitas vezes. Afora as 

“atividades extraescolares, reuniões de articulação/coordenação,  seminários, conselhos  

de turma, efetuar processos de recuperação, preenchimento de relatórios periódicos e 

individuais e, muitas vezes, cuidar do patrimônio material” (p.1020). Contudo, o 

docente não participa das decisões  institucionais  “sendo  concebido  como  mero  

executor  de propostas  e ideias elaboradas por outros” (p.1020). 

Também para Mosquera, Stobäus & Dornelles Jr. (2000), alguns contextos atuais  

do  trabalho  provocam  mal-estar  na  docência,  e,  dentre  eles,  estão:  a carência do 

tempo para cumprir com atividades; alunos com dificuldades de aprendizagem; 

trabalhos burocráticos extraordinários às atividades de docência, inovações e mudanças 

constantes no conhecimento - elementos que geram sentimentos de ansiedade e 

impotência aos indivíduos que tentam se manter atualizados. 

No  caso  específico  do  professor,  vários  autores  apontam  uma  série  de 

eventos que podem ser causadores do stress, tais como: falta de reconhecimento, falta  

de  respeito  dos  alunos,  dos  governantes  e  sociedade  em  geral,  falta  de 
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remuneração adequada, sobrecarga de trabalho, conflito de papéis, baixa participação 

direta na gestão e planeamento do trabalho, exigência de muito envolvimento com o 

aluno, inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais em classes de 

ensino regular, dentre outros (Barasuol, 2005; Yaegashi, Benevides-Pereira  &  Alves,  

2009;  Gomes,  Montenegro,  Peixoto  &  Peixoto, 

2010). Tudo isso pode levar o professor à insatisfação, desmotivação e à falta de 

perspetiva de crescimento, chegando inclusive a desenvolver o síndrome de Burnout. 

Neste sentido, é de suma importância que seja propiciada uma melhor qualidade laboral 

para estes docentes, uma vez que o stress e o burnout interferem de forma  significativa  

na  relação  professor-aluno  e,  consequentemente,  no processo de aprendizagem. 

2.1 O conceito de Burnout e suas características 

Por definição, burnout é uma condição de sofrimento psíquico relacionada ao  

trabalho.  Está  associado  com  alterações  fisiológicas  decorrentes  do  stress (maior 

risco de infeções, alterações neuro endócrinas do eixo hipotalamico- hipofisário-

adrenal, hiperlipidemia, hiperglicemia e aumento do risco cardiovascular), abuso de 

álcool e substâncias, risco de suicídio e transtornos ansiosos e depressivos, além de 

implicações socioeconómicas (absenteísmo, abandono de especialidade, queda de 

produtividade). 

O burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, tem sido alvo de estudos de 

prevalência, análises da validade de constructo, identificação de fatores de risco ou de 

proteção e objeto de matérias na imprensa. Na literatura médica, tem ocupado espaço 

fora da psiquiatria, particularmente na medicina ocupacional, psicossomática e clínica 

médica. 

O síndrome de burnout, identificada na década de 1970, caracteriza-se por uma 

tríade de dimensões (exaustão emocional, despersonalização e redução da realização 

pessoal) e é uma condição relacionada à organização do trabalho. Entretanto, não consta 

nas classificações psiquiátricas. A associação entre condições de trabalho e ocorrência 

de doenças físicas e transtornos mentais vem sendo mais estudada a partir da segunda 

metade do século XX, mas o reconhecimento clínico de tal relação é pequeno. 
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O  síndrome  do  esgotamento  profissional  integra  a  Lista  de  Doenças 

Profissionais  e  Relacionadas  ao  Trabalho  (Ministério  da  Saúde,  Portaria  nº 

1339/1999). Está classificada sob o código Z73.0 (Classificação Internacional de 

Doenças, 10ª revisão – CID-10), como problema que leva ao contato com serviços de 

saúde. 

Freudenberger, em 1974, descreveu o burnout como um “incêndio interno” 

resultante da tensão produzida pela vida moderna, afetando negativamente a relação 

subjetiva com o trabalho. 

Maslach  e  Jackson  (1981)  consideram  o  burnout  uma  resposta 

principalmente emocional, sublinhando os fatores de trabalho e os institucionais como 

condicionantes e antecedentes da síndrome. 

Maslach, Schaufeli e Leiter (2001) consideram o burnout um fenómeno 

psicossocial, que surge como uma resposta crônica aos stressores interpessoais 

ocorridos na situação de trabalho, sendo uma experiência individual e circunscrita ao  

contexto  do  trabalho  e  caracteriza-se  por  exaustão  emocional, despersonalização 

(ou ceticismo) e diminuição da realização pessoal (ou eficácia profissional). 

A exaustão emocional caracteriza-se por fadiga intensa, falta de forças para 

enfrentar o dia de trabalho e sensação de estar sendo exigido além de seus limites 

emocionais. A despersonalização traduz-se por um distanciamento emocional e 

indiferença em relação ao trabalho ou aos usuários do serviço. A perda da realização 

pessoal expressa-se como falta de perspetivas para o futuro, frustração e sentimentos de 

incompetência e fracasso. Também são comuns sintomas como insónia,   ansiedade,   

dificuldade   de   concentração,   alterações   de   apetite, irritabilidade e desânimo. 

A síndrome de burnout é definida como uma resposta ao stress laboral crônico, 

que envolve condutas negativas em relação às pessoas e ao trabalho, além de  atitudes  e  

sentimentos  que  podem  acarretar  problemas  ao  trabalhador  e  à organização do 

trabalho (Codo; Vasques-Menezes, 2006). Ainda segundo esses autores, devido à 

síndrome, o trabalhador perde o sentido de sua relação com o trabalho. Em decorrência, 

nada mais lhe importa e qualquer esforço parece inútil. Os profissionais mais suscetíveis 



 
 
 
 
 

 
 

 

105 

ao síndrome são os que trabalham na área assistencial, em  contato  constante e direto  

com sua clientela na prestação de serviço, como profissionais de educação e saúde 

(Volpato et al., 2003; CODO; Vasques-Menezes, 2006). 

O burnout pode ser entendido como um tipo especial de stress ocupacional 

crônico, marcado pela presença de frustração e exaustão com o trabalho, cuja evolução 

é gradual e pode afetar todas as esferas da vida da pessoa (Reinhold, 2007). 

Na  bibliografia  anglo-saxónica  aparece  o  termo  burnout  e  embora  seja 

muitas vezes utilizado com a mesma amplitude do termo mal-estar,  refere-se apenas a 

uma das possíveis consequências deste, que procura descrever “os efeitos negativos 

permanentes que afetam a personalidade do professor em resultado das condições 

psicológicas e sociais em que exerce a sua docência”. 

Muitos autores têm assinalado a predisposição da classe docente  ao stress 

ocupacional, isto é no local de trabalho, podendo o processo evoluir para o síndrome de 

Burnout. Diversos estudos têm constatado tal realidade e não só nesta classe especifica. 

Pesquisas recentes vêm ressaltando a importância da personalidade e do temperamento 

como fatores de risco para burnout. 

Atualmente, os professores se confrontam com problemas e dificuldades que, no  

passado,  quase  não  se  colocavam,  consequência  de  grandes  mudanças culturais, 

sociais, políticas e económicas. É típica a história pessoal de grande envolvimento no 

trabalho, visto como prioridade de vida ou uma missão. Entretanto, os fatores 

relacionados à organização do trabalho (divisão do trabalho, tempos, ritmos e duração 

das jornadas, remuneração e estrutura hierárquica) são considerados preponderantes na 

determinação do síndrome. 

Esses aspetos contextuais, entre outros, podem ameaçar a saúde psicológica e o 

bem-estar do professor, favorecendo o adoecer pelo stress crônico, repercutindo, por 

fim, no colapso da saúde, através do síndrome multidimensional de burnout 

caracterizado pela exaustão emocional, despersonalização e ausência de realização 

pessoal (Maslach 1982, Maslach & Goldberg, 1998; Maslach, Schaufeli e Leiter,2001; 

Hespanhol, 2005; Murofuse, Abranches & Napoleão, 2005). 
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O burnout na profissão docente tem sido conceptualizado segundo o modelo de 

Maslach e colaboradores (Maslach, 1993; Maslach & Jackson, 1986; Maslach, Jackson 

& Leiter, 1996) como um fenómeno tridimensional em que interagem três componentes 

fundamentais: exaustão emocional, despersonalização e perda de realização pessoal no 

trabalho. 

De acordo com Maslach (1993) o burnout resulta de uma experiência individual 

num determinado contexto onde se desenvolvem relações sociais complexas e 

compreende quer a conceção que o indivíduo tem de si próprio quer dos outros com 

quem interage. A autora refere ainda que “ a exaustão emocional é o elemento que mais 

se aproxima das variáveis clássicas de stress (...) e reduzir o burnout a uma só dimensão 

(exaustão emocional) seria defini-lo como uma mera experiência de stress” (Maslach, 

1993, p.27). 

Considerado como um caso especial do stress ocupacional prolongado, o burnout 

aparece em resposta a stressores interpessoais crónicos presentes no trabalho (Maslach, 

Schaufeli & Leiter, 2001). 

De  acordo  com  estes  autores  (Maslach  et  al.,  20001)  o  burnout  é  um 

processo sequencial, iniciado por relações emocionalmente exigentes que conduzem à 

exaustão emocional – a primeira fase do burnout. 

Numa tentativa desapropriada para lidar com os sentimentos de desgaste 

emocional, desenvolve-se a despersonalização ou o cinismo – a segunda fase do 

burnout. Por último, esta estratégia acaba por ter efeitos deletérios nas relações 

interpessoais, aumentando os sentimentos de incompetência profissional e contribuindo 

deste modo para a perda de gratificação e de realização pessoal no trabalho. Esta é a 

terceira fase do burnout, que completa a espiral descendente: uma reduzida realização 

pessoal aumenta a exaustão emocional e, consequentemente, a despersonalização. 

No que concerne a realização pessoal, alguns estudos (Schaufeli & Buunk, 2003; 

Schaufeli & Enzmann, 1998; Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Romá & Bakker, 2002) 

têm mostrado que esta se desenvolve de modo independente das duas dimensões 

consideradas centrais do burnout (a exaustão emocional e o cinismo) e que reflete uma 
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característica individual mais estável, semelhante à autoeficácia,  mais  do  que  um  

genuíno  componente  do  burnout  (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001). 

A constância de stressadores pode favorecer o desenvolvimento do síndrome de 

Burnout, que Harrison (1999) descreve como efeito da associação recursiva entre 

pressão emocional e o intenso envolvimento das pessoas com/no trabalho. 

O uso do termo burnout foi legitimado por Freudenberger (1974, 1975) nos 

Estados  Unidos,  nos  anos  70,  e  popularizado  pelas  autoras  e  pesquisadoras 

Maslach e Jackson (1981a, 1981b) como o síndrome que incide prioritariamente entre 

pessoas que trabalham com serviços humanitários. 

Os artigos iniciais sobre burnout surgiram na década de 1970 e descreviam o 

fenómeno do stress em pessoas que lidavam com atividades voltadas ao cuidado; 

Freudenberger (1974, 1975) foi o percussor mais conhecido dessa área de estudos. 

Todavia, Schaufeli & Ezmann (1998) remetem a uma descrição mais antiga, na qual 

Bradley apregoava, já em 1969, a expressão staff Burnout para o enfrentamento de 

condições de trabalho stressadoras. 

No ano de 1976, Maslach, psicóloga social que estudava as emoções no ambiente 

de trabalho, elementos para a compreensão do síndrome - constituída pela perda de 

motivação e compromisso - batizou-a, definitivamente, com o nome de Burnout, porque 

a ligou ao termo utilizado para usuários de drogas que continham implicações 

importantes com a própria identidade, sintoma similar à crônificação do stress. 

Burnout é resultado último do stress profissional, pois constitui-se em acentuada 

exaustão emocional, julgamento negativo sobre si mesmo, depressão e indiferença  

frente  aos  relacionamentos  e  à  própria  vida  (Ballone,  2002).  Os estudos de 

Maslach, Schaufeli e Leiter (2001) situam burnout na evolução do stress ocupacional, e 

Wallau (2003) o classifica como o quadro clínico mental de extremo stress ocupacional. 

Entende-se, então, que a negligência no stress cronificado, quando não 

diagnosticado, acompanhado e tratado, possivelmente conduz ao burnout. 



 
 
 
 
 

 
 

 

108 

Na língua inglesa, o vocábulo burnout significa queimar-se, apagar-se, extinguir-

se. Da mesma forma em português, queimar pode ser interpretado como tirar o viço, 

ressecar, murchar, consumir, reduzir a cinzas, de modo metafórico (Ferreira, 1999). 

De posse dessas analogias, são apresentadas de seguida definições sobre as 

características do síndrome de vários autores, o que torna possível observar o quão  é 

procedente e relevante sua denominação:  como  ato  de queimar-se de dentro  para  

fora,  assim  tratado  por  autores  como  Codo  &  Vasques-Menezes (1999) e 

Benevides-Pereira (2002). 

Para Freudenberger (1974), o recorrente acúmulo de stress pode conduzir ao 

desenvolvimento do síndrome de burnout, definido como experiência de colapso, 

desapontamento, exaustão física e emocional e detrimento do interesse, demonstrados 

por trabalhadores que não apresentavam nenhum quadro psicopatológico antes do seu 

surgimento. 

Freudenberger e Richelson (1980,p.13) referem que é …“um estado de fadiga ou 

frustração provocada por devoção a um modo de vida, ou relação que não tem 

produzido a recompensada esperada”. 

Edelwich e Brodsky (1980, p.14) definem burnout como…”uma perda 

progressiva de idealismo, energia, propósito e preocupação como resultado de 

condições de trabalho”. 

Freudenberger e Richelson (1991), o burnout é resultante da frustração e da fadiga 

do individuo frente a investidas constantes em atividades/causas/relacionamentos  e  

modos  de vida,  sem  que  essas  venham  a corresponder às expetativas ao longo de um 

período de tempo. 

 Moreno Oliver & Aragoneses (1993) mencionam que os profissionais 

deslumbrados com a profissão são os mais facilmente alçados por este síndrome. 

Aqueles cujas expectativas são abreviadas pela realidade contextual e, em decorrência 

da constante frustração normal das profissões e ofícios da contemporaneidade, 

terminam por substituir os comportamentos de dedicação e compromisso no trabalho 

por atitudes indiferentes, dignas da autoestima comprometida. 
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Malash   &   Leiter   (1997)   menciona   que   burnout   é   uma   erosão   de 

compromisso com o trabalho; este que no início da carreira era importante, significante 

e desafiador, torna-se desagradável, esvaziado e sem sentido. 

Codo e Vasques Menezes (1999, p.235) define burnout como “ um síndrome de 

desistência”,  uma vez  que o  individuo,  nesta  situação,  deixa de investir em seu 

trabalho e nas relações afetivas procedentes dele; há uma evasão emocional das 

atividades e, com isso, o trabalho se torna despersonalizado, mecânico. 

Silva (2000, p.16) refere que o burnout é o colapso das “estratégias funcionais de 

enfrentamento” em “ resposta ao stress laboral”. 

Maslash, Schaufeli e Leiner (2001) apontam para um problema específico ao 

contexto de trabalho, em contraste com depressão, que tende a penetrar no domínio da 

vida da pessoa. 

Benevides Pereira (2002, p.45) afirma que “ a resposta a um estado prolongado de 

stress ocorre pela crônificação deste, quando os métodos de enfrentamento falharam ou 

foram insuficientes”. 

Essas definições remetem às ideias de queimar-se, acabar-se, por fim, apagar as 

energias, e se desligar da realidade ocupacional; e contribuíram para apontar, a partir 

dos autores mencionados, quais as variáveis impactantes na falta de enfrentamento do 

sujeito, que levam a sucumbir por stress crônico. 

Percebem-se, entre os autores apresentados, ênfases diversas nas definições do 

burnout (stress crônico), tais que sugerem, em síntese, três perspetivas: 

1. A perspetiva do stress – em que há redução da efetividade e do desempenho 

profissional, seguidos de condutas negativistas e hostis do indivíduo; quando as 

expectativas existenciais são frustradas, e há falência das condições de enfrentamento 

(Freudenberger, 1974; Freudenberger e Richelson, 1980; Benevides-Pereira, 2002). 

2. A perspetiva do esgotamento: quando as expetativas de vida são frustradas, e o 

sujeito   se   esvai   no   colapso   das   energias;   com   associação   de   fatores 
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psicossociais (Edelwich e Brodsky, 1980; Freudenberger e Richelson, 1991; Codo e 

Vasques-Menezes, 1999; Silva, 2000); 

3. A perspetiva do contexto: o trabalho como fonte de satisfação e centro da 

autoestima. Quando há falência das condições de enfrentamento, e o trabalho é a fonte 

de satisfação e centro da autoestima (Moreno, Oliver & Aragoneses, 1993; Maslach & 

Leiter,1997; Maslach, Schaufeli e Leiter, 2001). Gil-Monte (2002) expande o conceito e 

constituição de burnout e afirma que a falta de reciprocidade nos relacionamentos 

interpessoais é uma fonte de burnout. 

Atribui  ao  contexto  social  o  síndrome  do  queimar-se,  acabar-se  pelo 

trabalho, já que as teorias de intercâmbio social fundamentam a compreensão do 

surgimento da burnout em atividades de serviços prestados aos outros. 

Maslach,  Schaufeli  e  Leiter  (2001)  sintetizam  as  várias  definições  de 

burnout, utilizando-se dos sintomas comuns do síndrome apresentados pelos estudiosos 

no assunto: predominam sintomas relacionados à exaustão emocional, fadiga e 

depressão; os sintomas comportamentais e mentais prevalecem aos sintomas físicos; os 

sintomas do burnout estão relacionados ao trabalho e sua organização; os sintomas se 

manifestam em pessoas que não tiveram distúrbios psicopatológicos anteriores ao 

surgimento do síndrome; os comportamentos e atitudes negativos diminuem a 

efetividade e resultados no trabalho. 

2.2 - A relação entre as variáveis do Burnout 

A manifestação do síndrome é influenciada por um conjunto de variáveis, 

provindos de características específicas do indivíduo, tais como a predisposição 

genética, o ambiente de trabalho, e as experiências socioculturais. 

Para Malagris (2004), enfim, as diferenças individuais influenciam 

significativamente no desenvolvimento da burnout, supondo-se que, ao colocar sujeitos 

em condições similares, alguns não desenvolverão o síndrome. 
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Gil-Monte  e  Peiró  (1997)  ressaltam  como  fatores  desencadeadores  do 

burnout as características pessoais do indivíduo que facilitam ou inibem a ação dos 

stressadores sobre o sujeito; isso em função das tensões no ambiente de trabalho. 

Estes autores trazem como facilitadores das ações dos stressadores as seguintes 

variáveis: 1- Demográficas (pontuações mais elevadas em despersonalização, variações 

inconsistentes por género; incidência maior do síndrome entre jovens e sem filhos, e 

menor incidência entre os casados); 2- Variáveis de personalidade (maior propensão 

entre os empáticos, sensíveis, humanos e idealistas; que possuem o lócus de controle 

externo; sentimentos de autoeficácia e a centralidade da vida no trabalho, bem como os 

tipos de estratégias de afrontamento selecionadas para dar suporte frente às tensões, e o 

apoio social existente). 

E como desencadeadores do burnout: 1- Ambiente físico de trabalho, conteúdo da 

atividade exercida e perceção de sobrecarga, demandas maiores que as forças de 

enfrentamento que o indivíduo possui; controle e previsibilidade percebida  sobre  as  

tarefas;  2-  Os  papéis  desempenhados  e  o  desempenho almejado; as relações 

interpessoais e a prospeção da carreira. 3- Adaptação a novas tecnologias no trabalho, 

aspetos da estrutura organizacional, incluindo possíveis avaliações sobre participar ou 

não do processo decisório. 

Gallego & Rios (1991) assinalam três momentos distintos de manifestação do  

síndrome:  1.  Demandas  de  trabalho  superiores  aos  recursos  materiais  e humanos  

do  indivíduo,  causando  stress  laboral  -  sensação  de  sobrecarga  de trabalho; 2. 

Esforço adaptativo do sujeito para contra-atacar emocionalmente o desajuste 

psicológico percebido - surgem sinais, como a fadiga, irritabilidade e ansiedade, 

refletidas no trabalho, acompanhados pelo desinteresse e irresponsabilidade pelas 

atividades que executa; 3. Instinto de preservação por meio de estratégias defensivas, ou 

seja, o sujeito se protege das tensões experimentadas, produzindo comportamentos de 

distanciamento emocional, cinismo e rigidez. 

Ballone (2004) estrutura um  quadro  evolutivo  do  burnout,  determinando quatro 

estágios de manifestação do síndrome: um primeiro estágio caracterizando- se pela falta 
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de desejo, entusiasmo ou prazer pelo trabalho, surgem dores físicas (nas costas, pescoço 

e coluna). No segundo estágio, os relacionamentos interpessoais começam  a se 

deteriorar, probabilidade de paranoia,  com  fortes sentimentos de perseguição, 

usualmente aumentam o absenteísmo e a rotatividade nos empregos; no terceiro estágio, 

há aparente diminuição da capacidade laboral, aparecem doenças psicossomáticas, 

como alergias e picos de hipertensão, e perspetiva de aumento da ingestão alcoólica e da 

automedicação. No quarto estágio, acontece, frequentemente, o uso de drogas, 

alcoolismo, idealizações suicidas e manifestação de doenças mais graves, como o 

câncer e os acidentes cardiovasculares. 

Já para Reinhold (2002), o síndrome burnout compreende cinco fases para 

completar o processo de exaurir-se, e chegar ao alto burnout, são elas: 1- Fase do 

Idealismo  –  quando  o  sujeito  está  entusiasmado  e  sua  vida  profissional  está 

tomada pelo trabalho; 2- Fase do Realismo – surgem perceções reais ao indivíduo sobre 

suas aspirações e seus ideais, favorecendo a prospeção dos sentimentos de frustração, 

em que  

o profissional experiencia recompensas insuficientes aos seus esforços, ao menos 

percebe assim, e, ao defrontar-se se com isso, sente a sensação de incompetência; 3- 

Fase da Estagnação e Frustração - nesta etapa, o vigor inicial esmaece e transforma-se 

em fadiga crônica, surgem os primeiros sintomas de irritabilidade e de luta-fuga com as 

atividades; 4- Fase da Apatia/Burnout – a autoestima do profissional fica corroída, o 

indivíduo sente-se deprimido de modo geral, neste momento a vida no trabalho perde o 

sentido. 

A autora traz, por último, o Fenómeno da Fênix, correspondente à metáfora do 

“renascer das cinzas”, situação que nem sempre ocorre. 

Pois, já na quarta fase, a maioria dos profissionais abandona a profissão, tomando 

medidas, como a aposentadoria, ou buscando estratégias/mecanismos de enfrentamento 

para lidar com os efeitos do síndrome. 

Por  fim,  Gil-Monte  e  Peiró  (1997)  apontam  que  o  síndrome  ocorre  em 

função das demandas impostas pela própria pessoa sobre a atividade laboral. 
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Para Covolan (1996), burnout provém de causas situacionais e sociais específicas 

à vivência do indivíduo, suscetíveis a influências e variações conforme as circunstâncias 

da vida contemporânea do sujeito. 

E Reinhold (2002) destaca o síndrome como consequência da união de fatores   

internos   (vulnerabilidade   biológicas   e   psicológicas)   com   externos (ambiente de 

trabalho). 

Castillo e Ramirez (2001) apresentam algumas hipóteses de causas do burnout, 

enfatizando que elas se submetem a influências ambientais e diferenças individuais de 

afrontamento para repercutir no síndrome; são elas: stress, expectativas  frustradas  no  

desenvolvimento  da  carreira  profissional,  precárias condições económicas, baixo 

estímulo no trabalho e para o trabalho e sobrecarga laboral. 

Em síntese, os autores caracterizam burnout como um processo dinâmico, de 

progresso gradual e acumulativo, capaz de corroer a relação do profissional com seu 

trabalho, diminuindo a energia e a disposição do indivíduo em sua vida de modo geral, 

afastando-o, basicamente, de todas as suas atividades anteriormente tidas como triviais 

(Malagris, 2004; Reinhold, 2002). 

Deste modo, além de melhor definir o síndrome de burnout nas últimas décadas, 

os pesquisadores dedicaram-se a desenvolver instrumentos de verificação do nível de 

stress e burnout de trabalhadores. Entre eles destaca-se o Maslach Burnout Inventary 

(MBI). 

Os estudos que repercutiram no desenvolvimento do Maslach Burnout Inventary - 

MBI (Maslach & Jackson, 1981a, Maslach & Jackson, 1981b) - demarcaram, de forma 

consistente, o síndrome de burnout. 

O MBI unificou as medidas que abarcavam o stress crônico e fez emergir as três 

dimensões de burnout mais utilizadas na literatura revisada: esgotamento emocional, 

despersonalização e falta de sentimentos de realização pessoal. 

Maslach e Jackson (1981a, 1981b, 1984) descreveram o esgotamento emocional 

como um abatimento em recursos emocionais onde a pessoa se torna incapaz de doar-se. 
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A partir disso, caracterizaram a despersonalização como o desenvolvimento de atitudes 

cínicas com os clientes e a falta de sentimentos de realização pessoal, como tendência 

para o indivíduo sentir-se descontente e não realizado com o trabalho. 

O modelo de Maslach (1982) e Maslach & Goldberg (1998) apresenta o processo  

do  síndrome  de  Burnout,  iniciado  a  partir  da  exaustão  emocional, seguido  pela 

despersonalização  e,  acarretando,  enfim,  a perda ou  redução  do sentimento de 

realização pessoal no trabalho. 

Seisdedos (1997) assinala que os quadros de esgotamento crônico (burnout) em 

trabalhadores de instituições assistenciais são maiores, principalmente nas áreas da 

saúde e da educação, pois ocorrem pela recorrente exposição aos problemas e às 

preocupações daqueles a quem atendem profissionalmente. Por conseguinte, constata-se  

que  os  profissionais  acabam  por  esfriar  os relacionamentos interpessoais e anestesiar 

os sentimentos perante o sofrimento do “objeto” de trabalho. 

Maslach,   Schaufeli   e   Leiter   (2001)   advertiram   que   indivíduos   mais 

propensos à depressão são os mais vulneráveis à síndrome. 

Maslach, Schaufeli e Leiter (2001) propõem um modelo que relaciona seis áreas 

de vida no trabalho com burnout; são elas: 1) carga de trabalho - sobrecarga excessiva 

de demandas que esvaziam a energia do indivíduo; 2) controle - relacionado à ineficácia 

ou à falta de realização pessoal, o indivíduo é subjugado no   nível   de   

responsabilidade   que   possui;   3)   recompensa   -   ausência   de 

recompensas apropriadas pelo trabalho executado (monetárias ou sociais); 4) 

comunidade – perda da conexão com os colegas de trabalho, não há compartilhamento 

de elogios e humor com as pessoas de que gostam e a quem respeitam, e os conflitos 

não são resolvidos; 5) justiça – quando a justiça não é percebida, e não há senso de 

respeito para confirmar o valor da pessoa, perde-se o senso  de  comunidade;  e  6)  

valores  –  constrangimento  em  fazer  coisas,  no trabalho, consideradas pouco éticas, 

contrapondo os próprios valores. 

Burnout surge, enfim, da crônificação de problemas mal resolvidos entre as 

pessoas e o trabalho. 
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Para  vários  autores  (Malash  &  Goldberg,  1998;  Gil-Monte,  Peiró  Y 

Valcárcel, 1998; Abreu, Stoll, Ramos, Baumgardt e Kristensen, 2002; Hespanhol, 

2005, Murofuse, Abranches & Napoleão, 2005) a desumanização efetiva no 

trabalho é usada pelo indivíduo como autodefesa, ou seja, é uma maneira auto protetora 

de manter os agentes stressadores neutralizados, pois estão fora do alcance dos sentidos. 

Assim, a despersonalização se constitui da indiferença em relação às pessoas 

envoltas no ambiente, bem como às tarefas laborais, tal que, inicialmente, a 

despersonalização  é um  fator de proteção, mas  pode representar um risco de 

desumanização do indivíduo; e, quando o contexto não oferece autorrealização, amplia  

a  descrença  em  si  e  a  falta  de  confiança,  afetando  ainda  mais  as capacidades 

interpessoais relacionadas com a prática profissional, provocando a desistência frente à 

vida e às pessoas de modo geral. 

Sentir-se exaurido é a qualidade central de burnout e a manifestação mais evidente 

do síndrome (Maslach, Schaufeli e Leiter, 2001). E foi esta identificação de apagar-se, 

esgotar-se que levou alguns autores a discutir as outras duas dimensões do síndrome 

como incidentais (Shirom, 1989). 

Maslach, Schaufeli e Leiter (2001) salientaram que não se deve analisar burnout 

exclusivamente pelo fator esgotamento, porque se perde a visão do fenómeno na 

complexidade, não sendo esse um critério suficiente. 

É  preciso,  pois,  observar  o  contexto  que  o  indivíduo  está  inserido. 

Descrevem, ainda, que esgotamento não é algo que se tem intensamente; mas que incita, 

contudo, ações de distanciar-se emocionalmente e cognitivamente do trabalho, 

presumivelmente como um modo para conter a sobrecarga deste (despersonalização). 

Para Maslach, Schaufeli e Leiter (2001), a redução da realização pessoal 

(ineficácia) aparece em função do esgotamento, cinismo, ou de uma combinação dos 

dois. 

Maslach, Schaufeli e Leiter (2001) assinalam que burnout surge quando a pessoa 

trabalhou durante algum tempo e experimentou um desajuste crônico com o ambiente 
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de trabalho. Desse modo, inicia-se com situações mal resolvidas desde o contrato 

psicológico efetuado no início do trabalho, com as mudanças ocorridas nas relações no 

transcorrer do funcionamento das atividades, quando o indivíduo define as condições 

impostas como inaceitáveis e não as consegue suportar. 

Posteriormente, na escala entre pessoa e trabalho, produzem-se alguns 

ajustamentos/desajustamentos como: compromisso, satisfação, desempenho e poder no 

trabalho, ou ao contrário: descompromisso, insatisfação, contraproducência e 

impotência. Essa é uma hipótese entre causa e efeito. O desafio é compreender a relação 

trabalho-pessoa de uma maneira mais ampla e complexa, inserindo a pessoa no contexto 

de trabalho e avaliando sua resistência a esta dinâmica. 

Benevides-Pereira (2002) diferencia  stress ocupacional - o stress comum 

referente à atividade desempenhada no trabalho - de burnout - em que existe a 

perspetiva  relacional  retratada  pela  despersonalização,  situação  que  produz falência 

dos relacionamentos interpessoais efetivos, ocasionado por atitudes de caráter defensivo 

utilizadas por um exaustivo período. 

Por estar exaurido da energia, o indivíduo avalia a importância dos eventos e, 

consequentemente,  o  empenho  e  a  disposição  empregados  nas  suas  ações  de 

forma diluída e lacônica, porque estas lhe pareceram inúteis. Em razão disso, Hespanhol 

(2005) aponta pesquisas sobre morbilidade e mortalidade de pacientes, cujas 

enfermidades são manifestações oriundas do stress extremado - doenças psiquiátricas, 

elevadas taxas de suicídios, toxicodependências, insatisfação profissional e, sobretudo, 

o síndrome de burnout. 

Carlotto (2002) ressalta que as frustrações emocionais típicas do síndrome geram, 

por vezes, sintomas psicossomáticos, tais como a insônia, as úlceras, dores de cabeça e 

hipertensão, alto descomedimento no uso de medicamentos e crises familiares e sociais 

recursivas. 

Em função dos aspetos do trabalho, a autora indica que o indivíduo se auto 

menospreza na execução da atividade e passa a apresentar arrependimento de ter 

entrado na profissão, planejando largá-la sistematicamente. 
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O termo hardiness é apresentado por Kobasa (1979) para denominar pessoas de 

personalidade resistente que enfrentam o stress de forma saudável e vigorosa; de certo 

modo, ele apresenta o contraponto de burnout. 

Kobasa,   Maddi   e   Khan   (1982)   caracterizam   o   hardiness   como   a 

personalidade composta de um conjunto de características elaboradas, tais que 

funcionam de forma resistente aos stressadores. 

Dividem-na em três dimensões: 1) Compromisso - disposição do indivíduo de 

envolver-se profundamente com o que faz, identificando-se com o significado do 

trabalho que executa. 2) Controle - gerenciamento das convicções pessoais em função 

dos acontecimentos; e 3); Desafio – refere-se ao entendimento de que o processo de 

mudança é natural à existência humana, e a convivência com os stressadores acaba 

provocando o indivíduo para o autodesenvolvimento, atributo da abertura e tolerância 

aos fatos causadores de desordens e stress (Kobasa, 1979). 

França (1987) ressalta o surgimento paulatino do síndrome, que se desdobra num 

processo acumulativo e severo, sem a auto perceção do indivíduo, e cujo não-

reconhecimento favorece negar a possibilidade de estar em adoecimento. 

E sobre a prevenção de Burnout, França e Rodrigues (1997) assinalam: evitar a 

monotonia; fazer horas extras comedidamente; buscar apoio social; melhorar as 

condições físicas e sociais do trabalho; e investir no aperfeiçoamento profissional e 

pessoal dos trabalhadores. 

Como recurso para tratar o burnout, Freedy y Hobfoll (1994) apontaram os 

mesmos cuidados com o stress, pois julgam os dois adjacentes de um mesmo síndrome 

– em que a melhora do estado psicológico do indivíduo está no enfrentamento através 

de uma perspetiva clínica; segundo essa visão, ao tratar o stress, é possível minimizar a 

constituição do síndrome. 
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A  partir  das  dimensões  que  compõem  a  sintomatologia  da  burnout,  é 

possível observar que a distância que separa stress e burnout está constituída, 

basicamente, da intensidade dos sintomas e efeitos. 

Os sintomas, apresentados no quadro 1, permitem compreender, conforme 

Carlotto (2002), que o síndrome debilita a saúde, levando os profissionais a um 

processo de alienação, desumanização e apatia, favorecendo o absenteísmo e criando 

sério repúdio à profissão. 

Assim, perante o trabalho, o profissional sente-se física e emocionalmente 

sobrecarregado  quando  exausto  emocionalmente,  com  sentimentos  de  pouco valor, 

sintomas de “irritabilidade, impaciência, frustração, mau-humor, aumento de  conflitos,  

reação  de  forma  violenta,  fadiga  constante,  falta  de  energia, problemas de sono, 

tremores, dores, tensão muscular, suores frios, palpitações e aumento da suscetibilidade 

às doenças físicas” (Hespanhol, 2005, p. 161). 

 

No quadro 1, está configurado um resumo sintomatológico do síndrome 

deBurnout, elaborado por Benevides-Pereira (2002, p.44): 

FÍSICOS COMPORTAMENTAIS 

 

 

Fadigaconstantee progressiva 
 

 

Distúrbiosdo sono 
 

DoresMuscularesouosteomusculares 
 

Cefaleias,enxaquecas 
 

Perturbaçõesgastrintestinais 
 

Imunodeficiência 
 

Transtornoscardiovasculares 
 

Distúrbiosdo sistemarespiratório 
 

Disfunçõessexuais 
 

Alteraçõesmenstruaisnas mulheres 

 

 

Neglicênciaouexcessodeescrúpulos 
 

Irritabilidade 
 

Incrementodaagressividade 
 

Incapacidadederelaxar 

 Dificuldade     na     aceitação     das 

mudanças 
 

Perdadainiciativa 
 

Aumentodeconsumodesubstâncias 
 

Comportamentodealtorisco 
 

Suicídio 

PSIQUICOS DEFENSIVOS 
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Faltadeatenção,deconcentração 
 

Alteraçõesdememória 
 

Lentificaçãodopensamento 
 

Sentimentodealienação 
 

Sentimentode solidão 
 

Impaciência 
 

Sentimentodeinsuficiência 
 

BaixaAutoestima 
 

Labilidadeemocional 
 

Dificuldadedeautoaceitação 

 

 

Tendênciaao isolamento 
 

Sentimentodeonipotência 
 

 Perdadointeressepelo trabalho(ou 

atépelolazer) 

Absenteísmo 
 

Ironia,cinismo 

 

Quadro 1- Resumo Sintomatológico do síndrome de burnou 

Contemporaneamente, burnout tornou-se um problema bem conhecido nas 

profissões  de  serviços  dedicados  à  área  humana  (Kee,  Johnson,  Hunt,2002). 

Vários pesquisadores indicaram que o síndrome debilita os trabalhadores, mental e 

fisicamente, trazendo prejuízo a pessoas, instituições e clientes envolvidos com o 

serviço. 

Dentre os autores que compartilharam dessa posição estão: Cherniss (1980); 

Edelwich & Brodsky (1980); Pines, Aronson, & Kafry (1981); Maslach (1982); Farber 

(1983); Rogers (1987); Maslach & Schaufeli (1993); e Maslach, Schaufeli e Leiter 

(2001). 

2.3 - Estudos sobre o Burnout 

A partir dos anos 80, de acordo com Nóvoa (1995), a literatura pedagógica foi 

invadida por estudos sobre a vida dos professores, as carreiras e os percurso 

profissionais, as biografias e autobiografias docentes e o desenvolvimento pessoal dos 

professores. 

Codo   (1999),   em   investigação   nacional   com   cerca   de   39.000 

trabalhadores da educação, encontrou em 25,1% dos professores exaustão emocional, 

em 31,9%, diminuição da realização pessoal e, em 10,7%, despersonalização. O mesmo 
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autor alerta que o burnout é um fenômeno disseminado  entre  os  demais  profissionais  

da  educação  (auxiliares administrativos, secretário, diretor, supervisor de ensino, entre 

outros), cujos índices de incidência também se mostraram significativos. 

Demerouti et al. (2001) encontraram uma associação entre alta demanda no 

trabalho e a elevada incidência dos indicadores de burnout. Stansfeld et al. (1997) 

identificaram que altas demandas de trabalho favorecem o aumento do risco de 

desordem psiquiátrica e, nesse sentido, indicam a necessidade de estratégias adequadas 

para prevenir stress e burnout. 

Ferenhof e Ferenhof (2002), em trabalho com professores do Ensino Fundamental 

e Médio de Duque de Caxias - RJ, constataram que, dos 71 participantes, todos 

apresentavam despersonalização e 67,6%, baixa realização pessoal no trabalho. 

Garcia  e  Benevides-Pereira  (2003),  pesquisando  o  ensino  superior privado de 

Maringá,  encontraram  19,67% de exaustão  emocional,  37,98% de diminuição da 

realização pessoal e 4,97% de despersonalização. 

Segundo Posig e Kickul (2003), nas duas últimas décadas, o burnout tem sido 

foco de estudo de diversos pesquisadores, principalmente ligado ao trabalho de 

profissionais da saúde e educação. 

Em estudo realizado por Brewer e Mc Mahan (2003), com educadores de escolas 

técnicas e industriais, para levantamento de stress e burnout no trabalho, os  autores  

identificaram,  como  principal  fator  stressor,  a  falta  de  suporte organizacional. 

Em pesquisa realizada por Volpato et al. (2003), em 22 escolas municipais do 

município de Maringá, com 170 professores (96,5% do sexo feminino e 3,5% do sexo 

masculino), demonstrou-se um maior índice de diminuição  da realização pessoal  no  

trabalho  (33,84%),  seguida por exaustão emocional  (27,70%).  A  despersonalização  

foi  a  dimensão  que  obteve  menor índice, entre os professores (5,76%). 

Barasuol (2004) verificou, em estudo junto a 39 professores (100% do sexo 

feminino) de alunos com necessidades educacionais especiais de um município  no  Rio  
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Grande  do  Sul,  a  presença  de  27,1%  de  diminuição  da realização pessoal, 22,9% 

de exaustão emocional e 8, 8% de despersonalização. 

Em estudo realizado por Peeters e Rutte (2005), junto a 123 professores do Ensino 

Fundamental, os autores concluíram que a combinação de alta demanda de trabalho e 

baixa autonomia são fatores preditivos para conduzi-los ao burnout, sobretudo com a 

presença de exaustão emocional e implicações na dimensão da realização pessoal.  

Quando  esse  síndrome  acomete  os  professores,  afeta  o ambiente escolar e conduz 

os profissionais à alienação, desumanização e apatia, além  de  causar  problemas  de  

saúde,  absenteísmo  e  ideias  de  abandono  da profissão. 

Lau, Yuen e Chan (2005), em estudo de que participaram 1797 professores (819 

homens e 969 mulheres), em Hong Kong, encontraram maiores valores para 

esgotamento emocional e diminuição da realização pessoal e baixos valores para 

despersonalização. 

Existem quatro conceções teóricas que buscam a etiologia do síndrome: a clínica, 

a sociopsicológica, a organizacional e a sócio histórica (Murofuse; Abrantes; Napoleão, 

2005). A conceção sociopsicológica é a mais adotada, em grande parte motivada pela 

difusão em todo o mundo do instrumento MBI (Maslach Burnout Inventory) 

desenvolvido por Maslach e Jackson (1981), com traduções e validações em diversos 

países. Para esta conceção, o burnout decorreda interação de características individuais, 

fatores ambientais e os aspetos do trabalho. 

A incidência de burnout nos vários países ainda é pautada na incerteza, mas dados 

sugerem um número significativo de indivíduos acometidos, que pode variar  entre  4%  

a  85,7%,  dependendo  da  população  estudada  (Trigo;  Teng; Hallak, 2007). 

Concluímos que a partir de todas estas investigações, observa-se que a presença 

de indicadores  de burnout em professores é um tema enfatizado na literatura e bastante 

atual; contudo, existe um conjunto de problemas que acomete os professores, os quais 

podem ser sintetizados em aspetos físicos, emocionais, fatores físicos do ambiente, 

organizacionais e de infraestrutura escolar. 

A seguir, apresentamos uma síntese de estudos. 
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Em relação aos aspetos físicos, é possível mencionar problemas na voz (Smith et 

al., 1998; Mariano; Muniz, 2006; Porto et al., 2004); doenças músculo- esqueléticas: 

(GasparinI; Barreto; Assunção, 2005; Porto et al., 2004); doenças respiratórias e 

cardiovasculares: (Gasparini; Barreto; Assunção, 2005) e cefaleia: (Mariano; Muniz, 

2006). 

No que concerne aos aspetos emocionais, pode-se destacar a presença de: 

indicadores de stress: (Lipp, 2002; Prioste, 2006; Martins, 2007; Reinhold, 2001); 

transtornos psíquicos e de comportamento: (Gasparini; Barreto; Assunção, 2005); 

indicadores de burnout: (Maslach; Jackson, 1981; Codo, 1999; Naujorks, 2002; 

Carlotto; Palazzo, 2006; Levy, 2006). 

Outros aspetos estudados na literatura referem-se aos fatores físicos do ambiente, 

organizacionais e de infraestrutura escolar, tais como: inadequações de temperatura, 

ventilação, iluminação e espaço físico, presença de ruído (Mariano et al., 2002; 

Mariano; Muniz, 2006; Levy, 2006); jornada de trabalho extensa/sobrecarga de trabalho 

(Oliveira, 2001; Mariano; Muniz, 2006; Rocha,2008; Sampaio; Marin, 2004); baixa 

remuneração e reconhecimento profissional (Reinhold, 2001; Sampaio; Marin, 2004); 

insuficiência ou ausência de materiais, equipamentos  e  recursos  didáticos  (Silva;  

Carlotto,  2003)  e  insuficiência  ou ausência de formação e capacitação de professores 

(Naujorks, 2002). 

Dessa forma, é possível afirmar, com base nessa literatura citada, que existe um 

conjunto de fatores desfavoráveis para o exercício da docência. 

Nos dizeres de Oliveira (2005, p.1060), a escola "[...] tem se mostrado um espaço 

gerador de tensões e sofrimentos para os que nela trabalham". 

Num estudo mais recente, Meleiro (2012) ressalta que, vários estudos na literatura 

mundial mostram que a profissão de professor é uma das mais desgastantes. Ao analisar 

o mundo do trabalho, esta autora afirma que, de acordo com Lipp, “A profissão e o 

trabalho irão determinar grande parte de nossas vidas. O trabalho satisfatório determina 

prazer, alegria e, sobretudo saúde” – trata-se de um investimento afetivo. Quando o 
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trabalho é desprovido de significação, não é reconhecido ou é fonte de ameaças a 

integridade física e/ou psíquica, acaba por determinar o sofrimento do trabalhador. 

Poder-se-ia  supor  que,  na  educação  especial,  exige-se  maior  sobrecarga física 

em função das limitações dos alunos, tais como falta de coordenação de movimentos, 

limitações na locomoção, dependência nas atividades de vida diária (autocuidado) e nas 

atividades educativas. Na mesma direção, isso poderia ocasionar maior desgaste 

emocional, em função de demandar maior tempo de permanência e envolvimento com o 

aluno com multideficiência. 

Grande parte da literatura aponta que tais problemas atingem os professores nos 

diferentes níveis de ensino, ou seja, pré-escolar, básico, ou secundário. Contudo, uma 

questão a ser refletida é se esses problemas são semelhantes ou diferentes, de acordo 

com a modalidade de ensino oferecida, isto é, no ensino regular e especial. 

Em estudo realizado por Strassmeier (1992), o autor verificou maior nível de 

stress em professores de alunos com necessidades educativas especiais, quando 

comparados aos do ensino comum. Billingsley e Cross (1992), que investigaram a 

satisfação no trabalho e o stress sentido junto aos alunos (463 professores de alunos com 

necessidades educativas especiais (NEE) e 493 deprofessores do ensino comum), não 

constataram diferenças significativas entre os grupos. 

De acordo com Meleiro (2007), é muito comum para os professores de alunos 

especiais o contato com situações geradoras de stress. 

Malagris  (2007)  acrescenta  que o  professor apresenta vulnerabilidade  ao stress 

e, de forma mais intensa, quando lida com crianças que manifestam distúrbios de 

conduta. Naujorks (2002) acredita que a sobrecarga e o cansaço são mais intensos, nos 

professores que atuam junto aos alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE). 

Barasuol (2004) encontrou, em pesquisa com 39 professores (100% do sexo 

feminino) de alunos com necessidades especiais de um município no Rio Grande do 

Sul, a presença de 27,1% de diminuição da realização pessoal, 22,9% de exaustão 

emocional e 8, 8% de despersonalização. 
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Stempien e Loeb (2002), observando professores do ensino regular e especial, 

identificaram a presença de maiores indicadores de insatisfação nos últimos, sendo mais 

prevalente em professores jovens, com menor tempo de experiencia. 

Lau, Yuen e Chan (2005) identificaram que professores de alunos com habilidade 

académica mais alta geralmente apresentam menos burnout, mas, em contrapartida, os 

que ensinam os estudantes com pouca habilitação académica obtiveram o mais alto 

valor em realização pessoal. 

Em estudo realizado por Zabel e Zabel (2001), os autores detetaram a existência 

de correlação entre o trabalho e a presença de fatores stressores dos professores do 

ensino especial. Nota-se que os resultados das pesquisas sobre desgaste e/ou satisfação 

dos professores e a correlação com as características dos alunos atendidos ou 

modalidade de ensino não apresentam homogeneidade, ora indicando similaridades, ora 

diferenças. 

Para   Meleiro   (2007),   o   professor   acaba   assumindo   o   papel   de 

gerenciador das diferentes situações presentes no ambiente escolar, mesmo que não 

disponha do preparo necessário. 

Segundo Oliveira (2007), o panorama atual revela um aumento significativo das 

demandas aos professores, havendo necessidade de um conjunto de competências para 

dar contar da diversidade de tarefas a serem realizadas. 

No entendimento de Malagris (2007), tem-se a expectativa de que os professores 

detenham habilidades, recursos pedagógicos, e que estes sejam revertidos  em  prol  do  

processo  ensino-aprendizagem,  a  fim  de  que  o  aluno também tenha um desempenho 

adequado. Porém, não é incomum se defrontar com professores despreparados para lidar 

com alunos com dificuldades. 

Uma discussão também bastante enfatizada, na literatura, é a questão da formação 

dos professores para atuação no ensino inclusivo. 

De acordo com a Resolução CNE/CP 1(Conselho Nacional de Educação/Conselho 

Pleno), de 18 fevereiro de 2002, a formação deverá garantir a constituição de 
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competências na educação básica; desenvolver competências em diferentes âmbitos do 

conhecimento profissional do professor; prover a seleção de conteúdos nas diferentes 

etapas da escolaridade, articulados com didáticas específicas; dar autonomia no 

processo de ensino-aprendizagem e qualificação profissional. 

Contudo, Oliveira (2006) enfatiza que, muitas vezes, a formação oferecida aos 

professores é conservadora, tecnicista e pouco reflexiva. Percebe, igualmente, a 

presença de investimento no desenvolvimento de competências consideradas já 

superadas e distantes da realidade escolar. 

Libâneo (2000) entende que existem professores com bom historial de 

competências e habilidades profissionais e sociais e com elevado grau de 

responsabilidade com seu trabalho, mas que, ao se defrontar com as deficiências de 

formação inicial e/ou continuada, acabam fazendo parte de um universo de professores  

com  preparação  insuficiente  para  dar  conta  das  demandas  da profissão, como o 

domínio de conteúdo e procedimentos de docência, cultura geral e bom senso 

pedagógico. 

Omote (2001) aponta para a existência de uma enorme distância entre a intenção e 

a realidade das práticas educativas com os deficientes. 

Pode-se supor que essa distância também seja o reflexo das diferentes conceções e 

dúvidas a respeito da formação dos professores. Nesse contexto, é possível afirmar que 

a formação de professores está permeada por um cenário de indefinições  quanto  às  

políticas  educacionais,  que  acaba  conduzindo  a  um universo de professores sem a 

qualidade profissional necessária. 

Oliveira   (2004)   ressalta   a   necessidade   de   cursos   de   formação   que 

contemplem princípios de educação inclusiva e fundamentos de educação, ou seja, 

perceção da diversidade, flexibilização da ação pedagógica, identificação das 

necessidades educacionais, promoção de adaptações curriculares. 

Este panorama conjuga, de um lado, as lacunas na formação de professores e 

dificuldades de lidar com a diversidade de alunos e, de outro, a presença de situações de 

risco no trabalho do professor de educação especial, decorrentes de problemas no 
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ambiente e infraestrutura escolar e configura um grande impacto para a saúde física e 

emocional, no exercício profissional destes professores. 

Woods (1999) definiu que é mais importante para o desenvolvimento do stress  

crônico  na  docência  caracterizar  em  que  nível  de  atuação  o  professor trabalha do 

que avaliar os anos de prática acadêmica. Delimitou, em professores de ensino médio e 

fundamental, menores sentimentos de realização profissional e maiores atitudes 

negativas em relação aos discentes do que nos professores de ensino infantil. Contudo, 

Friedman (1991) identificou, em pesquisas efetuadas em um período anterior, menores 

níveis de burnout em professores com maior experiência profissional. 

Recentemente  e  através  do  primeiro  estudo  epidemiológico  nacional  de 

Saúde Mental, soube-se que Portugal é o país da Europa com a maior prevalência de 

doenças mentais na população. 

Sabendo que a sociedade atual portuguesa carateriza-se pelo envelhecimento 

demográfico transversal nas sociedades ditas desenvolvidas, em consequência da 

aumento dos níveis de esperança de vida e do declínio da natalidade (INE,2002) e como 

de acordo com as projeções atuais, dentro de 50 anos (2050), o grupo da população 

idosa representará uma proporção de 32% da população do país, cabemos o desafio de 

nos mantermos jovens preservando a nossa saúde, e o nosso bem-estar, a fim de 

vencermos o famoso” burnout”. 
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Capítulo III 

Deficiência Mental 
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3. A Deficiência Mental 

3.1- Definição  

A Deficiência Mental refere-se a um funcionamento intelectual geral 

significativamente inferior à média, surgindo durante o período de desenvolvimento, e 

está associado a um défice no comportamento adaptativo. (Grossman, 1983) 

3. 1.1- A Deficiência Limite ou Bordeline 

Este tipo de deficiência foi introduzida nesta classificação recentemente e os 

diversos autores não encontram consenso na sua opinião acerca da classificação deste 

grupo dentro da deficiência, devido a não serem considerados deficientes mentais. 

Efetivamente, este tipo de criança manifesta apenas um atraso nas 

aprendizagens, ou algumas dificuldades concretas (Bautista, 1997). 

3.1.2 – A Deficiência Mental Ligeira 

Inserido neste grupo estão a grande maioria de crianças, que como no grupo 

anterior, não são claramente deficientes mentais, mas pessoas com problemas de origem 

cultural, familiar ou ambiental. Manifestam capacidades para   desenvolver   

aprendizagens   sociais   e   de   comunicação,   conseguindo adaptarem-se, de forma a 

se integrarem numa atividade laboral. Apresentam um reduzido  atraso  mínimo  nas  

áreas  percetivas  e  motoras.  Normalmente  as limitações intelectuais são detetadas na 

escola, devido às dificuldades de aprendizagem das técnicas instrumentais. No entanto 

podem alcançar o nível escolar equivalente ao 1º C.E.B. (Bautista, 1997) 

3. 1.3 - A Deficiência Mental Moderada ou Média 

Os indivíduos portadores deste tipo de deficiência podem adquirir hábitos de 

autonomia pessoal e social, no entanto as maiores dificuldades que encontram são as 

sociais. Podem aprender a comunicar pela linguagem verbal,  apresentando 

frequentemente dificuldades na expressão oral e na compreensão dos 

convencionalismos sociais. O desenvolvimento motor é aceitável e têm capacidades 

para adquirir alguns conhecimentos de forma a realizarem algum trabalho.  As  técnicas  
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instrumentais  de  leitura,  escrita  e  cálculo  dificilmente chegam a dominar (Bautista, 

1997). 

3.1.4 - A Deficiência Mental Grave 

Este tipo de deficiência necessita de proteção ou ajuda, devido ao seu nível de 

autonomia tanto a nível social como pessoal ser muito pobre. Apresentam muitas vezes 

problemas psicomotores importantes. Poderão aprender algum sistema  de  

comunicação,  mas  a  sua  linguagem  verbal  será  sempre  muito deficitária. Podem 

ser treinados em algumas atividades básicas da vida diária e em aprendizagens pré-

tecnológicas muito simples (Bautista, 1997). 

3. 1.5- A Deficiência Mental Profunda/Multideficiência 

Apresentam grandes problemas sensoriomotores e de comunicação com o meio 

ambiente. Dependem dos outros praticamente em todas as funções e atividades, devido 

aos seus handicaps físicos e intelectuais serem gravíssimos. Alguns, com exceção, têm 

autonomia para se deslocarem e responderem a treinos simples de autoajuda. (Bautista, 

1997). 

Ao longo dos anos o conceito de multideficiência tem apresentado várias 

alterações, as quais correspondem a diferentes pontos de vista. Ou seja, podemos 

constatar pela revisão da literatura nacional e internacional que a definição do conceito 

de "multideficiência" não é consensual, variando consoante o autor e o país. O que une 

as várias definições é o facto de referirem que as pessoas com multideficiência 

manifestam acentuadas limitações a vários níveis, têm necessidades      muito      

específicas      e      requerem      apoio      permanente. 

Apenas algumas das definições sublinham o comprometimento ao nível da 

cognição e da comunicação, como a seguir passamos a apresentar. 

•  Implica um conjunto de duas ou mais incapacidades ou diminuições de ordem 

física, psíquica ou sensorial (Contreras & Valencia,1997). 
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•  “[a Multideficiência] é mais do que a mera combinação ou associação de 

deficiências, constituindo um grupo muito heterogéneo entre si, apesar de apresentarem 

características específicas/particulares” (Nunes, 2001). 

•  Não  se  trata  de  um  somatório  de  acentuadas  limitações,  dado  que  a 

interação estabelecida entre as diversas limitações influenciam o desenvolvimento da 

criança, assim como o modo como funciona nos diferentes ambientes e a forma como 

aprende, exigindo um ensino especializado. Estas crianças apresentam necessidades de 

aprendizagem singulares e excecionais. É mais do que a simples combinação de duas ou 

mais limitações (Nunes, 2001). 

•  "Indivíduos que apresentam necessidades educativas especiais de carácter 

prolongado com acentuadas limitações no funcionamento cognitivo, associados a 

limitações noutros domínios, nomeadamente no domínio motor e/ ou sensorial (visual e 

auditivo), com reflexos no desenvolvimento e aprendizagem” (Crianças/Jovens com 

Multideficiência. 2007, Julho). 

•  As crianças com  multideficiência  constituem  um  grupo  heterogéneo, 

apresentando dificuldades muito específicas resultantes da conjugação de limitações nas 

funções e estruturas do corpo e de fatores ambientais que condicionam o seu 

desenvolvimento e funcionamento. Essas limitações dificultam o acesso ao mundo, 

reduzindo significativamente a procura de informação e afetando as capacidades de 

aprendizagem e de solução de problemas.” (Amaral & Nunes, 2008, pp-4-9). 

Para efeitos nesta investigação iremos assumir a designação de Orelove e Sobsey  

(1991),  os  quais  indicam  que  as  pessoas  com  multideficiência  são indivíduos com 

atraso mental severo ou profundo com uma ou mais deficiências sensoriais ou motoras 

e/ou necessidades de cuidados especiais. 

Os alunos com multideficiência apresentam combinações de acentuadas 

limitações, as quais põem em grave risco o seu desenvolvimento levando-os a 

experienciar graves dificuldades no processo de aprendizagem e na participação nos 

diversos contextos em que estão inseridos: educativo, familiar e comunitário. Estas 
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limitações e o seu nível de funcionalidade resultam da interação entre as suas condições 

de saúde e os fatores ambientais. 

Segundo Orelove, Sobsey e Silberman (2004) e Saramago et al., (2004:213), as   

crianças   com   multideficiência:   “...apresentam   acentuadas   limitações   no domínio 

cognitivo, associadas a limitações no domínio motor e/ou no domínio sensorial (visão 

ou audição), e que podem ainda necessitar de cuidados de saúde específicos. Estas 

limitações impedem a interação natural com o ambiente, colocando em grave risco o 

acesso ao desenvolvimento e à aprendizagem”. 

No âmbito desta descrição e a observação da figura 2 conclui-se que os alunos 

com multideficiência podem apresentar características muito diversas, as quais são 

determinadas, essencialmente, pela combinação e gravidade das limitações que 

apresentam, pela idade em que surgem e pelas experiências vivenciadas. 

 

 

Figura 2- Alunos com multideficiência (Adaptado de Nunes, 2005) 

Constituem, portanto, um grupo muito heterogéneo e consequentemente, são 

alunos com necessidades de aprendizagem únicas e excecionais que evidenciam um 

quadro complexo e precisam de apoio permanente na realização da maioria das 

atividades quotidianas, como seja a alimentação, a higiene, a mobilidade, o vestir e o 

despir. 
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As causas para o aparecimento da Multideficiência podem ser variadas e estão 

descritas sucintamente no quadro 1 apresentado a seguir. 
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3.2 - Características evolutivas 

Embora constituam uma população heterogénea é comum manifestarem 

acentuadas limitações ao nível de algumas funções mentais, bem como acentuadas 

dificuldades ao nível da comunicação e da linguagem (de referir dificuldades na 
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compreensão e na produção de mensagens orais, na interação verbal  com os parceiros, 

na  conversação  e  no  acesso  à  informação)  e  ao  nível  das  funções motoras, 

nomeadamente na mobilidade (por exemplo: no andar e na deslocação, na mudança de 

posições do corpo, na movimentação de objetos e na motricidade fina). Podem 

apresentar também, limitações nas funções visuais ou auditivas, sendo frequente 

coexistirem graves problemas de saúde física, nomeadamente epilepsia e problemas 

respiratórios. Estudos experimentais demonstraram a existência de algumas 

características que distinguem os deficientes mentais. 

Maria Angeles Quiroga, citado por Bautista (1997, p.217), destaca as mais 

significativas: 

Físicas: Falta de equilíbrio; dificuldades de locomoção; dificuldades de coordenação e 

dificuldades de manipulação. 

Pessoais: Ansiedade; falta de autocontrolo; possível existência de perturbações da 

personalidade e fraco controlo interior. 

Sociais: Sainz e Mayor (1989) referem que os défices cognitivos mais relevantes nos 

deficientes mentais são: 

 Problemas de memória; 

 Problemas de categorização; 

 Dificuldades na resolução de problemas; 

 Défice linguístico; 

 Problemas nas relações sociais  

3.3 - Dificuldades diagnosticadas 

Bautista  (1997)  refere  que  no  desenvolvimento  de  um  deficiente  mental 

podemos classificar as dificuldades com que nos deparamos da seguinte forma: 

- Dificuldades psicomotoras; 

- Dificuldades sensoriais; 

- Dificuldades nas relações sociais; 

- Dificuldades de autonomia; 
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- Dificuldades de linguagem. 

Relativamente  à  atividade  e  participação  destes  alunos,  as  suas  maiores 

dificuldades situam-se a nível: 

 

- Dos processos da interação com o meio ambiente (com pessoas e objetos); 

-   Da   compreensão   do   mundo   envolvente   (dificuldade   em   aceder   à 

informação); 

- Da seleção dos estímulos relevantes; 

- Da compreensão e interpretação da informação recebida; 

- Da aquisição de competências; 

- Da concentração e atenção; 

- Do pensamento; 

- Da tomada de decisões sobre a sua vida; 

- Da resolução de problemas. 

De realçar, ainda, que a qualidade e quantidade de informação recebida e 

percebida  é  normalmente  limitada  e  distorcida,  devido,  em  parte,  às  suas 

limitações mas também ao facto de terem poucas experiências significativas (Amaral, 

2002). 

Normalmente manifestam um tempo de resposta mais lento do que os alunos 

sem problemas, dão menos respostas e estas são mais difíceis de compreender, 

apresentando um desenvolvimento comunicativo inferior ao esperado para a sua faixa 

etária. Estes aspetos têm naturalmente influência na quantidade e na qualidade  das  

interações  estabelecidas  com  o  meio  envolvente  levando  estes alunos a um reduzido 

número de parceiros e de ambientes (ibid). 

Estes alunos, normalmente, não usam a linguagem oral, o que lhes dificulta 

significativamente a comunicação com os outros. A incapacidade para usar a fala tem 
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um impacto muito forte no desenvolvimento das capacidades individuais, no controlo 

do ambiente que as rodeia (mesmo o mais elementar aspeto da vida diária), para além 

das suas repercussões no desenvolvimento social. 

3.4 - Principais necessidades 

Como se depreende estas limitações e dificuldades fazem com que estes alunos 

compreendam o mundo de modo diferente, precisem de ter mais experiências 

significativas para manterem  as competências já desenvolvidas e necessitem de 

vivenciar situações idênticas em diferentes contextos que facilitem a generalização de 

competências. 

Segundo, Amaral et al,(2004), as barreiras que se colocam à sua participação e à 

aprendizagem são muito significativas e faz como que necessitem de: 

- Apoio intensivo quer na realização das atividades diárias, quer na aprendizagem; 

- Parceiros que os aceitem como participantes ativos e sejam responsivos; 

- Vivências idênticas em ambientes diferenciados; 

- Ambientes comuns onde existam oportunidades significativas para participar em 

múltiplas experiências diversificadas; 

- Oportunidades para interagir com pessoas e com objetos significativos. 

Consequentemente, estes alunos precisam do apoio de serviços específicos, nos seus 

contextos naturais, sempre que possível, de modo a responderem à especificidade das 

suas necessidades. Estes apoios devem estar consubstanciados no seu plano educativo 

individual. 

3.5 - Desenvolvimento da personalidade 

O deficiente mental apresenta problemas específicos na formação da sua personalidade. 

Em   primeiro   lugar,   manifesta   dificuldades   em   estruturar   as   suas 

experiências. Os contactos que efetuamos com o que nos rodeia permitem-nos 

estabelecer várias relações percetivo-motoras, através dos quais recebemos um conjunto 

de dados que posteriormente iremos estruturar. Estes dados estruturados constituem o 

seu mundo de objetos. 
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O deficiente mental tem as mesmas possibilidades na aquisição de capacidades 

percetivo-motoras, mas encontrará problemas na estruturação desses dados, para que 

estes adquiram para ele a mesma significação que têm para a maioria dos membros da 

sociedade. Neste sentido, Marie de Maistre diz-nos que “se pudéssemos perceber o 

mundo do deficiente mental, encontrá-lo-íamos vazio dos objetos que povoam o nosso”. 

(Maistre, 1981). 

Um segundo problema diz respeito à sua educação, Marie de Maistre refere que 

“para que possa haver educação, é necessário, em primeiro lugar, que possamos 

comunicar com o educando e, em segundo, que este consiga reconstituir os 

conhecimentos” (Maistre, 1981). 

Com   as   crianças/alunos   deficientes   devemos   utilizar   estratégias   

quepermitam “educar a perceção, motricidade e linguagem e que consistirão no treino 

da capacidade para efetuar as diferenciações e as estruturações necessárias para que as 

aprendizagens escolares possam revestir-se de significado para a criança e possam 

chegar a ser objetos, ou seja, possam fazer parte não apenas do seu meio ambiente mas 

também do seu próprio meio” (Maistre, 1981). 

A terceira grande dificuldade no desenvolvimento do deficiente mental diz 

respeito ao seu reconhecimento como pessoa, devido a não possuir determinados meios 

para poder afirmar-se como tal. É frequente verificar-se uma atitude super- protectora 

adotada pelos pais, prejudicando desta forma a sua autonomia pessoal. 

Um outro aspeto que é preciso ajudar o deficiente mental é na integração do seu 

esquema corporal, pois “se não conseguir compreender os termos que simbolizam as 

relações espaciais, não poderá compreender os sistemas convencionais que regulam a 

vida social e viverá à margem desta em muitas ocasiões”. (Maistre, 1981) 

O  atraso  da  linguagem  também  influenciará  negativamente  o 

desenvolvimento da sua personalidade. A criança com défice de linguagem não se 

poderá fazer compreender, daí a inibição de tomar iniciativa caso seja necessário utilizar 

a linguagem. 
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Maistre  (1981)  considera  a  linguagem  como  um  “instrumento-chave  

dopensamento e como um meio de aquisição de cultura” (Bautista, 1997). 

Estes défices reduzem também as possibilidades de desenvolvimento intelectual. 
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Estudo Empírico 
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Capítulo IV 

Metodologia e Instrumento de 

Acesso aos dados 
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4.1 Metodologia 

Com a metodologia usada pretendeu-se descrever e analisar as características 

dos métodos, uma vez que estes orientam a escolha e forma de concretizar a nossa 

investigação que ao enfatizar a medição/quantificação está orientada para a verificação. 

4.1.1 Tipo de Estudo 

O tipo de investigação que se pretende seguir no presente estudo abarca a 

investigação quantitativa que trabalha dados estruturados, sendo uma abordagem 

hipotético-dedutiva e que tem como objetivos aprofundar os conhecimentos sobre os 

factos, fenómenos ou comportamentos (Martins e Theóphilo, 2007). 

4.1.2 Caraterização da população 

4.1.2.1 Universo e Amostra 

Sabendo que na formulação dos objetivos deve ter-se em conta o contexto físico 

e humano em que os professores estão inseridos, fez-se um estudo com uma amostra de 

150 professores portugueses que trabalham com crianças multideficientes, para detetar 

se evidenciam sinais de Burnout face ao seu envolvimento na educação. 

De  acordo  com  os  dados  da  Direção  Geral  da  Educação  da  Direção 

Regional, na Zona Centro existiam, no ano letivo passado, quatro Agrupamentos, 

totalizando sete escolas com Unidades de Apoio Especializado para alunos com 

Multideficiência de acordo com o regulamentado no Artigo 26.º do Decreto-Lei 

nº3/2008) num total de 46 Unidades de Multideficiência a nível nacional. 

Na nossa investigação utilizamos a amostra, que é considerada representativa da 

população, na impossibilidade de aceder à população total, já que esta garante as 

mesmas características da população. 

Dos 150 inquéritos entregues, 70 pertencem ao grupo de professores de 

educação especial que trabalham nas Unidades Especializadas para alunos 

Multideficientes existentes nos Agrupamentos de Escolas da Zona Centro (47%), e   32   

aos   professores   do   ensino   regular   que   trabalham   com   crianças 
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multideficientes (21%), ficando 32% dos professores que não chegaram a entregar os 

questionários. 

 

Esse questionário foi aplicado na amostra constituída por cem (100) professores 

de educação especial que lidam com crianças especiais, resultando 70 participantes. Dos 

cem contactos, 70 (70%) aceitaram integrar a amostra de participantes. 

Contudo os docentes de educação especial participantes não preencheram o 

questionário sociodemográfico de forma a validá-lo, apesar de nele ser sido explícito o 

anonimato dos respetivos dados, pelo que fomos confrontados com a obrigatoriedade de 

definir uma outra amostra de professores do ensino regular que trabalham com a 

multideficiência, subpopulação do universo docente. Dos 50 inquéritos  entregues  só  

32  foram  devolvidos  pelos  respetivos  professores  do ensino regular. 

4.1.2.2 Variáveis 

As variáveis podem ser entendidas como propriedades, qualidades ou 

características, pessoas ou situações que são estudadas numa investigação, a que se 

podem atribuir diferentes valores para exprimir graus, quantidades, diferenças, entre 

outros (Fortin, 1999). 

Campos (2001) afirma que as variáveis são características ou dimensões que o 

investigador assume como relevantes para a sua investigação (citado por Appolinário, 

2006). 

Barros e Lehfeld (2000) acrescentam que as variáveis se podem classificar 

quanto ao nível de especificação, carácter escalar e posição que ocupam. Quanto à 

posição estas podem classificar-se em independentes e dependentes.  

Variável Independente: Burnout 

Esta é a variável que o investigador manipula num estudo experimental para 

medir o seu efeito na variável dependente (Fortin, 1999). 
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Para Marconi e Lakatos (2003) a variável independente é aquela que influencia a 

variável dependente, “é fator determinante, condição ou causa para determinado 

resultado, efeito ou consequência, é fator manipulado pelo investigador” (p.138). 

Variáveis Dependentes: Autoestima e Satisfação Pessoal 

 

 

Esta é a variável que sofre o efeito esperado pela utilização da variável 

independente; é portanto o comportamento, resposta ou mesmo o resultado esperado 

(Fortin, 1999). 

4.1.2.3 Hipóteses 

Assim, pretendermos analisar se os cem professores que cuidam de crianças com 

multideficiência, que doravante passamos a designar por crianças especiais, 

evidenciavam sintomas característicos do burnout, e descobrir onde estes apresentam as 

maiores discrepâncias. 

As hipóteses que vamos passar a apresentar são necessárias pois orientaram- nos 

no nosso estudo. 

Para Marconi e Lakatos (1990) a hipótese é uma preposição que se faz na 

tentativa de verificar a validade de resposta existente para um problema. 

Para Tuckman (2000) uma hipótese é uma expectativa sobre acontecimentos, 

baseada em generalização de uma relação que se assume como tal, entre determinadas 

variáveis. As hipóteses são abstratas e estão relacionadas com as teorias e conceitos, 

enquanto as observações que se utilizam para testar essas hipóteses, são específicas e 

baseadas em factos. 

Recuperando as questões da investigação já enunciadas, colocam-se agora as 

hipóteses de trabalho, que assumem como estatuto de hipóteses gerais, segundo a 

caracterização de Tuckman (2000). 
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Assim sendo, colocámos as seguintes hipóteses na nossa investigação: Hipótese 1: 

Existe uma relação inversa entre a autoestima e o burnout docente; 

Hipótese 2: Existe uma associação inversa entre a satisfação com a vida e a exaustão 

emocional; 

Hipótese  3:  Existem  diferenças  significativas  no  estudo  entre  os  valores  da 

despersonalização no professor e os da exaustão emocional. 

4.1.3 Instrumentos de Recolha de Dados 

Este ponto destina-se ao planeamento e administração dos instrumentos. É neste 

ponto que se prepara o contato com os participantes, quais as informações a fornecer 

aos mesmos no questionário, qual a forma de administração. 

A recolha de dados significa obter informações necessárias à pesquisa. Para a 

recolha de dados foi inicialmente solicitada a autorização à diretora através de um 

consentimento informado, posteriormente à população em estudo, só depois foi 

administrado o questionário. 

Para a recolha de dados foi utilizado um questionário, contendo um conjunto de 

três Escalas: o Inventário de Malash (MBI) com adaptação de Santos (2011) (Anexo II), 

Escala de Satisfação com a Vida de Neto e Barros (1990) (Anexo III) e a Escala de 

Auto estima de Rosenberg (1965) (Anexo IV). 

Segundo Fortin (1999) o inquérito representa a atividade de investigação no 

decurso do qual são recolhidos dados junto da população, é o método onde os dados são 

obtidos, na amostra representativa através do seu preenchimento. Este instrumento   

consiste   em   colocar  uma  série   de  questões   de  interesse  do investigador. 

Todo o questionário possui as suas vantagens, sendo que se permite ser aplicado 

a um maior número de pessoas num menor intervalo de tempo, é uma forma eficiente de 

coletar a informação, facilita o tratamento dos dados, principalmente os questionários de 

escolha múltipla ou de resposta fechada, economiza recursos quer financeiros quer 

humanos, são relativamente fáceis de aplicar, mas também possui as suas desvantagens 

pois dependem da motivação dos sujeitos a responder, da sua honestidade, memória e 
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capacidade de resposta, os questionários estruturados, principalmente os de resposta 

fechada podem ter uma  validade  inferior  quando  se  pesquisarem  variáveis  efetivas  

(Hill  e  Hill, 2002). 

Neste estudo foi utilizado como instrumento de colheita de dados, o questionário  

(anexos  II,  III  e  IV),  construído  com  recurso  a  três  escalas  já existentes e 

validadas em Portugal, de modo a analisar as variáveis em estudo. 

A pesquisa bibliográfica realizada revelou a existência de diversos instrumentos, 

que permitem avaliar as variáveis por nós consideradas. Informados sobre as 

características psicométricas, sua validação para a população portuguesa, feitos contatos 

com outros investigadores e pedidos pareceres a alguns dos seus autores, e ao respetivo 

coordenador cientifico, elegemos os instrumentos de avaliação que faziam parte do 

questionário e que passamos a descrever: 

- Para avaliar o burnout escolhemos o Inventário de Burnout de Maslach, MBI- ED de 

Christina Maslach & Jackson (versão para professores), versão portuguesa adaptada por 

Santos (2011) (AnexoII). 

- Para avaliar a Satisfação com a Vida utilizámos a Escala de Satisfação com a Vida, 

versão portuguesa de Neto, Barros e Barros (1990); 

- Para avaliar a Autoestima elegemos a Escala de Autoestima de Rosenberg, adaptação 

efetuada por José Pedro Leitão Ferreira (2001), a partir da Rosenberg Self-Esteem Scale 

elaborada por Morris Rosenberg (1965). 

Na seleção dos instrumentos, selecionaram-se os testes/escalas com poucas 

perguntas já que se pretendia uma informação mais exata e por exigirem pouca duração 

no seu preenchimento. 

Passaremos   de seguida à apresentação e caracterização dos respetivos 

instrumentos acima mencionados aos quais os participantes responderam. 

4.1.3.1 Inventário de Burnout de Maslach (adaptado de Santos (2011)) 
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O questionário de Maslach Burnout Inventory (M.B.I.) – construído em 1981 

por Maslach e Jackson, é um dos instrumentos de autoavaliação mais utilizados em todo 

o mundo para avaliar o desgaste profissional/burnout. 

A escala de avaliação de Burnout mais popular, o MBI, foi criada por Christina  

Maslach  (Maslach,  Jackson  &  Leiter,  1996),  estimando-se  que  seja usada em cerca 

de 90% dos trabalhos empíricos publicados sobre a síndrome (Schaufeli, Bakker, 

Hoogdoin, Schaap & Kadler, 2001; Tecedeiro, 2005), embora existam instrumentos 

alternativos (Schaufeli, Enzmann & Girault, 1993; Demerouti, Bakker, Vardakou & 

Kantas, 2003). 

Apesar dos autores Demerouti E, Bakker AB, Nachreiner F, Schaufeli WB 

(2005) questionarem as características métricas do MBI, suas propriedades 

psicométricas têm sido amplamente testadas e aprovadas em diversos contextos 

ocupacionais. 

Trata-se de uma escala de autoavaliação de tipo Likert em que é pedido ao 

sujeito que avalie, em sete possibilidades, com que frequência sente um conjunto de  

sentimentos  expressos  em  frases  (Maslach,  Jackson  &  Leiter,  1996)  (ver Anexo 

II). 

Atualmente existem três versões distintas em função da área profissional do 

respondente: uma versão com 22 itens para profissionais da área da saúde (MBI- HSS, 

de Human Services Survey), uma versão com o mesmo número de itens adequada a 

quem trabalha em contextos educacionais (MBI-ES) e uma versão de16 itens adaptada à 

população trabalhadora em geral (MBI-GS). 

Todas as versões  possuem uma estrutura tri-factorial, em linha com a 

conceptualização   do   Burnout   proposta   por   Christina   Maslach,   existindo 

correlações  fracas  a  moderadas  entre  subescalas  (Maslach,  Jackson  &  Leiter, 

1996). A escala não permite o cálculo de uma pontuação global de burnout. 

O síndrome de Burnout define-se como uma resposta prolongada no tempo a 

stressores interpessoais crónicos no trabalho, composta por três dimensões chave 
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também camadas subescalas: exaustão emocional, despersonalização e redução da 

realização pessoal (Maslach, 1993). 

Essas  subescalas  do  questionário  avaliam  prováveis  manifestações  de 

burnout e estão relacionadas ao burnout, onde a “realização pessoal” está opostamente 

correlacionada com o síndrome. 

- A “exaustão emocional” é composta por 9 questões (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, e 20); Por 

exaustão emocional entende-se um esgotamento dos recursos emocionais, morais e 

psicológicos da pessoa com o trabalho; 

- A “despersonalização” ou “desumanização”, formada por 5 itens (5, 10, 11, 15 e 22); 

A despersonalização traduz uma distanciação afetiva ou indiferença emocional em 

relação aos outros, nomeadamente àqueles que são a razão de ser atividade profissional 

(pacientes, clientes, alunos, etc.). 

- E por último a “realização pessoal”, que é constituída por 8 questões (4, 7,9, 12, 17, 

18, 19 e 21); A realização pessoal traduz sentimentos ao  nível da capacidade e sucesso 

alcançados, no trabalho com pessoas. 

O burnout é conceptualizado como variável contínua, variando entre níveis 

classificados de baixo, médio e alto, baseando-se na norma americana. Consideram-se 

pontuações baixas as que indicam valores abaixo dos 33 e a fiabilidade da escala ronda 

os 0,9. 

Um nível baixo de burnout reproduz-se em valores baixos nas subescalas de 

“exaustão emocional” e “despersonalização” e valores elevados na “realização pessoal”. 

Um nível médio de burnout é representado por valores médios nospontos das três 

subescalas. Por último um nível alto de burnout traduz-se em valores altos para as 

subescalas de “exaustão emocional” e “despersonalização”, e valores baixos na 

“realização pessoal”, ou seja para a cotação das três dimensões do teste estão 

estipulados os intervalos rácios que correspondem a atribuições qualitativas. 
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No  caso  do  “exaustão  emocional”  é  considerado  um  nível  de  burnout 

elevado quando existem valores acima dos 27 pontos, entre 19-26 é indicador de níveis 

médios e abaixo de 19 corresponde a níveis baixos de burnout. 

Quanto à “despersonalização”, as pontuações superiores a 10 são níveis altos, de 

6-9 médios e inferior a 6 indica um nível baixo. 

Por último a “realização pessoal” funciona opostamente às anteriores, isto é, 

níveis maiores ou iguais a 40 é baixo, entre 34-39, médio e menor ou igual a 33 é um 

nível alto de burnout. 

Por conseguinte, o somatório total das questões que contribuem para a 

composição de cada fator leva à obtenção dos seguintes valores mínimos e máximos: 

- Exaustão emocional (9-63), Despersonalização (5-35) e Realização Pessoal (8-

56). É feita a pontuação de 1 a 7. 

4.1.3.2 Escala de Satisfação com a Vida (Neto, Barros e Barros, 1990) Esta  

escala  é  composta  por  5  itens  e  sete  possibilidades  de  resposta 

Totalmente  em  desacordo,  Desacordo,  Ligeiramente  em  desacordo,  Nem  de 

acordo nem em desacordo,  Ligeiramente de acordo, Acordo  e Totalmente de acordo 

(ver Anexo III). 

Para  Albuquerque  e  Tróccoli  (2004)  a  satisfação  com  a  vida  é  um 

julgamento  cognitivo  de  alguns  domínios  específicos  na  vida  como  saúde, 

trabalho, condições de moradia, relações sociais, autonomia entre outros, ou seja, um 

processo de juízo e avaliação geral da própria vida de acordo com um critério próprio. 

O julgamento da satisfação depende de uma comparação entre as circunstâncias 

de vida do indivíduo e um padrão por ele estabelecido. Satisfação reflete, em parte, o 

bem-estar subjetivo individual, ou seja, o modo e os motivos que levam as pessoas a 

viverem suas experiências de vida de maneira positiva. Dizem ainda que o bem-estar 

subjetivo busca compreender a avaliação que os indivíduos fazem de suas vidas, em 

relação aos aspetos: felicidade, satisfação, estado de espírito, afeto positivo, sendo 

considerada por alguns autores uma avaliação subjetiva da qualidade de vida. 
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Segundo Ferrans e Power (1992), um dos parâmetros importantes para avaliação 

da qualidade de vida seria a satisfação, salientando ainda, que a satisfação com a vida 

incluiria aspetos de interação familiar e social, desempenho físico e exercício 

profissional. 

A escala The Satisfaction with Life Scale (SWLS) foi originalmente 

desenvolvida por Diener, Emmons, Larson e Griffin (1985), com a intenção de avaliar  

a  perceção  do  indivíduo  relativamente  à  satisfação  com  sua  vida. Conforme já 

referido, a avaliação da satisfação com a vida é efetuada com base numa comparação da 

vida atual com um padrão de vida desejável (Diener et al. 

1985). A escala é constituída por cinco itens e oferece boas propriedades 

psicométricas (Pavot, Diener, Colvin & Sandvik, 1991). A escala foi revista por Pavot e 

Diener (2008), concluindo-se que é uma medida válida da dimensão cognitiva da BES,  

com  aplicabilidade a diversos  contextos  de investigação  e facilmente traduzida para 

diversas línguas. A SWLS é presentemente considerada a melhor escala na função de 

avaliação da componente cognitiva do BES (Pavot et al. 1991). 

A  versão  portuguesa  da  SWLS  foi  efetuada  em  1990  (Neto,  Barros  & 

Barros), denominando-se Escala de Satisfação com a Vida (ESCV), e foi baseada na 

versão original de Diener et al. (1985). 

Consiste igualmente em cinco itens, sendo solicitado aos indivíduos o grau de 

concordância relativamente a cinco afirmações referentes à sua vida. Os cinco itens da 

ESCV são: (a) “em muitos aspetos a minha vida aproxima-se dos meus ideais”, (b)“as 

minhas condições de vida são excelentes”, (c) “estou satisfeito com a minha vida”, (d) 

“até agora, consegui obter aquilo que era importante na vida”, e (e) “se pudesse viver a 

minha vida de novo, não alteraria praticamente nada”. 

Para  cada  item  existem  sete  alternativas  de  resposta  apresentadas  numa 

escala de Likert:  1- “totalmente em desacordo”, 2- “em desacordo”, 3- “mais ou menos 

em desacordo”, 4- “nem de acordo nem de desacordo”, 5- “mais ou menos de acordo”, 

6- “de acordo”, e 7- “totalmente de acordo”. 
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A cotação é efetuada pelo somatório das pontuações das respostas dadas nos 

cinco itens, podendo variar entre 5 (menor grau de satisfação com a vida), a 35 (maior 

grau de satisfação com a vida). 

Uma pontuação de valor 20 representa a pontuação “neutra” na escala. 

Pontuações entre 5 e 9 indicam que a pessoa sente-se “extremamente insatisfeita” com a 

sua vida, 10 a 14 “insatisfeita”, entre 15 a 19 “ligeiramente insatisfeita”, 20 “neutra”, 

entre 21 a 25 “ligeiramente satisfeita”, entre 26 a 30 “satisfeita” e entre 31 a 35 

“extremamente satisfeita”, entre e Diener & Pavot,2008). 

4.1.3.3 Escala de Autoestima (Rosenberg, 1965) 

Em psicologia, autoestima inclui a avaliação subjetiva que uma pessoa faz de si 

mesma como sendo intrinsecamente positiva ou negativa em algum grau (Sedikides & 

Gregg, 2003). É a opinião e o sentimento que cada pessoa tem por si mesma, é a 

capacidade de respeitar, acreditar e amar a si mesma. 

A autoestima tem sido geralmente definida como a componente Auto avaliativa 

do autoconceito (Harter, 1983). Este, por seu turno, seria constituído pela autoimagem 

que os indivíduos constroem sobre si próprios. O autoconceito é um constructo 

psicológico hierárquico, tornando-se progressivamente mais complexo  e diferenciado  

com  a idade (Shavelson,  Hubner  & Stanton,  1976). 

Embora a autoestima possa ser avaliada relativamente a aspetos específicos do 

autoconceito (e.g., autoconceito académico), a autoestima global atraiu um maior 

interesse por parte dos investigadores, surgindo associada, consequentemente, a um 

maior número de estudos. 

De acordo com Vaz Serra (1986), a autoestima é a faceta mais importante do 

autoconceito, encontra-se associada aos aspetos avaliativos que o sujeito elabora a seu 

respeito, baseado nas suas capacidades e desempenhos. Coopersmith (1989) ressalta que 

o ponto fundamental da autoestima é o aspeto valorativo, o que influencia  na  forma  

como  o  indivíduo  elege  suas  metas,  aceita  a  si  mesmo, valoriza o outro e projeta 

suas expetativas para o futuro (Bednar   & Peterson, 1995). 
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A Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES ou ROS) é um dos instrumentos mais 

utilizados para a avaliação da autoestima global. Rosenberg (1965) refere-se à 

autoestima como a avaliação que a pessoa efetua e geralmente mantem em relação a si 

própria, a qual implica um sentimento de valor, que engloba uma componente 

predominantemente afetiva, expressa numa atitude de aprovação/desaprovação em 

relação a si mesma. 

A Rosenberg Self-esteem Scale (RSES; Rosenberg, 1965) foi desenvolvida por  

Morris  Rosenberg  para  avaliar  a  autoestima  global.  Trata-se  de  um instrumento 

que, partindo de uma definição de autoestima como “(…) uma atitude positiva ou 

negativa relativamente a um objeto particular, a saber, o self” (Rosenberg, 1965, p. 30), 

se transformou,  ao  longo  de mais de quatro décadas, numa referência, sendo a escala  

de avaliação da autoestima global mais utilizada na  investigação  psicológica  

(Blascovich  &  Tomaka,  1991;  Keith  &  Bracken, 1996). Para isso contribuiu o 

reduzido número de itens e a simplicidade da linguagem, bem como a facilidade e a 

brevidade de aplicação e de cotação. As características psicométricas da RSES 

revelaram-se muito positivas. 

Simões e Lima (1992) referem-se a esta escala como sendo altamente 

recomendada e apoiada por um suporte teórico e prático sobejamente testado. Da 

mesma forma, Wylie (1974) afirma que a ROS é uma escala de grande precisão 

naavaliação do conceito de si em geral, sendo considerada de elevada fidelidade e 

validade de constructo (Wylie, 1979, p.189). 

A ROS é composta por dez itens cujos conteúdos se centram em sentimentos de 

respeito e aceitação de si mesmo. Metade dos itens está enunciada de forma positiva e 

os remanescentes de forma negativa (ver Anexo IV). 

Os itens enunciados de forma positiva são os seguintes: 

 ”Sinto que sou uma pessoa de valor”. 

 “Sinto que tenho um bom número de qualidades”. 

 “Estou apto para fazer coisas tão bem como a maioria das pessoas”. 

 6) “Eu tomo uma atitude positiva perante mim mesmo”. 
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 7) “No geral, estou satisfeito comigo mesmo”. 

Os enunciados de forma negativa são os itens: 

 “Em termos gerais estou inclinado assentir que sou um falhado”. 

 “Sinto que não tenho muito de que me orgulhar”. 

 8) “Gostaria de ter mais respeito por mim próprio”. 

 9) “Sinto-me, por vezes inútil”. 

 10) “Por vezes penso que não sou nada bom”. 

Apesar de ter sido concebida para a escala de Guttman, atualmente a ROS é 

pontuada como uma escala de Likert de quatro pontos (1=concordo completamente, 2= 

concordo, 3=discordo e 4= Discordo completamente). 

Na correção, invertem-se as pontuações dos itens enunciados de forma positiva.  

No  final,  somam-se  as  pontuações  de  todos  os  itens,  variando  a pontuação total 

entre 10 e 40. 

4.1.4 Procedimentos de tratamento de dados 

Todos os procedimentos  adotados  neste  estudo  foram  aprovados  pelo 

Conselho Cientifico da Universidade de Extremadura. 

Os inquéritos foram entregues ou enviados aos profissionais de educação que 

lidavam com alunos multideficientes. Nesses questionários explicavam-se aos 

participantes os objetivos do estudo e em que consistia a sua participação e era 

assegurada a confidencialidade dos dados. 

Numa 1ªfase a nossa atividade centrou-se na escolha da temática e no início da 

elaboração do projeto que nos propomos desenvolver, nomeadamente ao nível da 

definição dos seus objetivos e hipóteses de investigação, material e métodos a utilizar, 

local e população do estudo. 

Dedicámo-nos, numa 2ªfase à pesquisa bibliográfica, necessária maturação 

teórica da temática em análise e centramo-nos no estudo empírico propriamente dito. 

Depois de entregarmos o Resumo do Projeto da investigação obtivemos orientações 
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claras relacionadas com os testes/escalas a utilizar, face à temática da investigação que 

foi considerada relevante. 

Face à temática que se pretendia abordar foram propostos os seguintes 

instrumentos metodológicos: a Escala de Satisfação com a Vida de Neto e Barros 

(1990), a escala de Autoestima de Rosenberg (1965) e o Inventário de Burnout de 

Maslach, MBI-ED (versão para professores adaptada por Santos (2001), para além do 

questionário sociodemográfico que foi invalidado por não ter sido preenchido. 

Numa 3ª fase apresentamos, neste contexto, o modo como desejamos 

implementar o nosso plano de trabalho da ação Doutoramento (plano de tese doutoral), 

com vista à apresentação da dissertação, tendo o projeto da tese sido aprovado pela 

comissão de doutoramento da Universidade de Extremadura. 

Após entregues os questionários, procedeu-se à organização e estudo dos dados 

recolhidos. Várias leituras foram feitas, de forma a averiguar os resultados obtidos mais 

significativos. 

Em seguida, procedeu-se à analise detalhada do seu conteudo, que segundo 

Stone, citado por Carmo e Ferreira, define-a como” uma tecnica que permite fazer 

inferencias, identificando objetiva e sistematicamente as carateristicas da mensagem” 

(1998,p.251). 

No que concerne os estudos de validade e após a recolha de dados, procedeu- se 

à análise estatística dos mesmos, com recurso ao programa informático Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS, versão 20.0) que permite a análise estatística 

das respostas dadas pelos professores em causa. Este programa é composto por um 

conjunto alargado de testes estatísticos muito utilizado em ciências sociais.   Para 

Pereira (2002 e 2004), este programa é uma ferramenta informática bastante poderosa 

pois permite a realização de cálculos estatísticos complexos e permite ainda a 

visualização dos resultados em poucos segundos. 

Os procedimentos estatísticos foram realizados de acordo com os objetivos e 

hipóteses, assim como o tipo de variáveis em causa (ver Anexo V). 
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PARTE III 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO 

DOS RESULTADOS 
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CAPITULO V 

Apresentação e Análise dos Resultados 
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5.1ApresentaçãoeAnálisedosresultados 
 

 
Neste pontoserão   apresentadososresultadosobtidosatravésda 

administraçãodosquestionáriosà populaçãodossetenta professoresde educação 

especialquelidamcomalunosmultideficientesnasrespetivasunidadesedetrinta edois queos 

apoiam noensino regular. 

Após  o tratamento dos dados recolhidos, procedemos à  apresentação e análise 

dosresultadosobtidos,de acordocomasvariáveisemestudoque caraterizam o burnout 

avaliado pelo MBIdos doisgrupos deprofessores. 

Paraquesetenhauma dimensão dadistribuição de cadaum dos participantes no 

grupo estudado,considerandoas médias pertinentes aos padrõesparanaenses, 

obtidosnaamostra obtidaporBenevides-Periera(2001),relativosacadaescala (EE=16 a25;  

DE=3 a 8; RP=34 a42). 

Nas tabelas1e2 é apresentadaaanálisedescritiva das variáveis em estudo, e 

arespetivamédiaeodesvio-padrãonogrupodeprofessoresdeeducaçãoespecial edo ensino 

regular, respetivamente. 

 
Tabela1- Apresentaçãoda médiae dodesviopadrãodaamostranogrupodeprofessores 
 

deeducaçãoespecial 

 N Mínimo Máximo Média Desviopadrão 

Exaustão(EE) 70 10 50 24,93 7,685 

Despersonalização(DE) 70 4 15 8,23 2,994 

Realizaçãopessoal(RP) 70 28 56 38,41 7,012 

Nválido(delista) 70     

 
Tabela2- Apresentaçãoda médiae dodesviopadrãodaamostranogrupode 
 

professoresdoensinoregular 

 N Mínimo Máximo Média Desviopadrão 

Exaustão 32 15 40 30,44 7,552 

Despersonalização 32 4 15 10,38 3,740 

Realização 32 30 56 35,56 6,758 

Nválido(delista) 32     
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Pode perceber-se que,  no grupo de professores de educação especial,  os valores 

da dimensão Exaustão Emocional, caraterizada pela apatia frente à vida, se situam na 

média (16 <24,93 <25), contrariamente ao grupo de professores do ensino regular cuja 

média de 30,44 (DP=7,552) é muito acima da média esperada (consultar tabela 2), 

sugerindo possivelmente a existência de um processo de Burnout em curso, pois 

segundo Maslach & Leiter (1987), a Exaustão Emocional é a dimensão central e uma 

das primeiras manifestações no processo da síndrome de burnout. 

Maslach   e   Jackson   (1986)   consideram também que um trabalhador se 

encontra em burnout quando  apresenta  as  escalas  de  Exaustão  e Despersonalização 

em nível elevado em relação à média, aliado a   Realização Pessoal abaixo da média. 

Quanto à Despersonalização, podemos verificar na tabela 1 que, nos professores 

de Educação Especial,  a  média foi  de 8.23  (DP=2,994), que nos fornece indícios para 

afirmar a   presença de um moderado distanciamento emocional no âmbito das relações 

interpessoais, ou seja, no convívio com os alunos e demais profissionais e colegas da 

escola, um pouco acima da média. 

Esta afirmação decorre da comparação com a média esperada, que está 

compreendida entre 3 a 8 pontos. 

No caso dos professores do ensino regular, e de acordo com a tabela 2, a média 

foi de 10,38 (DP=3,740), valores muito acima da média estabelecida. 

Tendo em conta o grupo de professores de Educação especial e os do ensino 

regular, podemos analisar nas tabela 1 e 2, que com relação ao sentimento de Realização 

Profissional o índice médio foi de 38,41 (DP=7,012) e   35,56 (DP=6,758), 

respetivamente, tendo como valores padrões de 34 a 42, isto é, os dois grupos avaliados 

revelaram valores dentro da média estabelecida. 

Os resultados referentes ao Inventário de Sintomatologia de Burnout - MBI, 

frequências relativas das respetivas dimensões avaliadas,nomeadamente Exaustão, 

Despersonalização e Realização Pessoal, apresentadas pelo grupo de professores 

de educação especial, podem ser observados nas tabelas 3,4 e 5 abaixo indicadas. 
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Tabela 3 – Frequência dos valores de Exaustão na Educação Especial 

EE Frequência % 

 

 

 

Válido 

1 Baixo 19 27,1 

2Médio 19 27,1 

3 Alto 32 45,7 

Total 70 100,0 

 

Tabela 4 – Frequência dos valores da Despersonalização na Educação Especial 

DE Frequência % 

 

 

 

Válido 

1 Baixo 22 31,4 

2Médio 30 42,9 

3 Alto 18 25,7 

Total 70 100,0 

 

Tabela 5 – Frequência dos valores da Realização Pessoal na Educação Especial 

RP Frequência % 

 

 

 

Válido 

1Baixo 21 30,0 

2Médio 25 35,7 

3Alto 24 34,3 

Total 70 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

Analisando as tabelas e uma vez que um nível alto de burnout traduz-se em 

valores altos para as dimensões de exaustão emocional e despersonalização, e valores 

baixos na realização pessoal, os professores do ensino regular apresentam um nivel de 

burnout elevado. 

Analisaremos a tabela 9 das estatísticas de confiabilidade nos dois grupos de 

professores, relativos ao MBI. 
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Tabela9- EstatísticasdeConfiabilidadedoMBI 

  

 
N 

 

 
% 

 

 
Casos 

Válido 102 100,0 

Excluídos
a 0 ,0 

Total 102 100,0 

 
a. Exclusãodelistacombaseemtodasasvariáveisdoprocedimento. 
 
 

 

 
AlfadeCronbach 

 

 
NºdeitensdoMBI 

 

 
.923 

 

 
22 

 

 

Fonte:Dados depesquisa 

 

Tendo  em  conta  a  tabela  com  as  estatísticas  de  confiabilidade  nos  dois 

grupos de professores, e visto que o alfa de Cronbach, é superior a 0.9 concluímos que o 

nível de fiabilidade/consistência ou estabilidade temporal nos 22 itens avaliados é muito 

bom.  

Iremos  analisar  a  tabela  10  das  Estatísticas  de  item  de  cada  uma  

dasdimensões. 
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Tabela10–Estatísticasdeitemdecadauma dasdimensõesdoMBI 

 Alfade 
 

Cronbach 

seo item 

for 

excluído 

Item1-Sinto-mevazioemocionalmenteporcausadotrabalho ,918 

Item2-Nofimdodiadetrabalho,sinto-meexausto ,918 

Item3-Sinto-mefatigadoquandoacordodemanhãetenhodeenfrentarmais 
 

umdiadetrabalho 

 

,918 

Item4-Consigocompreenderfacilmentecomoosmeusalunossesentemacerca 
 

dascoisas 

 

,922 

Item5-Sintoquetratoalgunsalunoscomosefossemobjetosimpessoais ,921 

Item6- Trabalharcompessoastodoodiaé umesforçopara mim ,917 

Item7- Lidomuitoeficazmentecomosproblemasdosmeusalunos ,922 

Item8-Sinto-meesgotadodevidoaomeutrabalho ,918 

Item 9-Sintoqueestouainfluenciarpositivamenteavidadeoutraspessoascom 
 

omeutrabalho 

 

,921 

Item10-Tornei-me maisinsensívelemrelaçãoàs pessoas,desde que comeceieste 
 

trabalho 

 

,922 

Item11-Preocupo-mequeestetrabalhomeestejaa endureceremocionalmente ,921 

Item12-Sinto-me muitoenergético ,921 

Item13-Sinto-me muitofrustradocomomeutrabalho ,918 

Item14-Sintoqueestoua trabalhardemaisnomeutrabalho ,917 

Item15-Defato,nãomeinteressao queaconteceaosmeusalunos ,921 

Item16-Trabalhardiretamentecompessoascoloca-mesobdemasiadapressão ,918 

Item17-Consigofacilmentecriarumaatmosferarelaxadacomos meusalunos ,921 

Item18- Sinto-meentusiasmadodepoisde trabalharde perto comos meus 
 

alunos 

 

,921 

Item19-Conseguirealizarmuitascoisasimportantesnestaprofissão ,921 

Item20-Sintoqueestounomeulimite ,918 

Item21-Nomeutrabalho,lidocomosproblemasemocionaiscommuitacalma ,921 

Item22-Sintoqueos meusalunosmeculpamporalgunsdosseusproblemas ,923 

 

Fonte: Dados de pesquisa 
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Analisando as tabelas 10, verificamos que se no grupo observado (102 

participantes) fossem  eliminados qualquer um  dos itens, o alfa baixava (com exceção 

do tem 22 cujo valor do alfa se mantinha inalterado), pelo que se devem manter todos os 

itens. Concluímos assim que existe uma forte correlação entre todos os itens avaliados. 

De seguida analisaremos a tabela 11 das estatísticas de confiabilidade nos dois grupos 

ao aplicar-se a escala de Autoestima de Rosenberg. 

 

 
Tabela11- EstatísticasdeConfiabilidadedaescaladeRosenberg 

  

 
N 

 

 
% 

 

 
Casos 

Válido 102 100,0 

Excluídos
a 0 ,0 

Total 102 100,0 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do procedimento. 

 

 
AlfadeCronbach 

 

 
Nºdeitens 

 

 
,970 

 

 
10 

Fonte: Dados de pesquisa 

Tendo em conta a tabela 11 com as estatísticas de confiabilidade nos dois 

grupos, e visto que o alfa de Cronbach, é também superior a 0.9, concluímos também 

que o nível de estabilidade temporal nos dez itens avaliados é muito bom. 

Iremos analisar a tabela 12 das Estatísticas de item de cada uma das dimensões 

avaliadas com esta escala. 
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Tabela12- EstatísticasdeItemrelativosà escaladeRosenberg 

 AlfadeCronbach 
 

seo itemforexcluído 

Item1-Sintoquesouumapessoadevalor ,965 

Item2-Sintoquetenhoumbomnúmerodequalidades ,965 

Item3-Emtermosgeraisestouinclinadoassentirquesouum 
 

falhado 

 

,969 

Item4-Estouaptopara fazercoisastãobemcomoamaioria 
 

daspessoas 

 

,964 

Item5-Sintoquenãotenhomuitodeque meorgulhar ,967 

Item6-Eutomoumaatitudepositivaperantemimmesmo ,964 

Item7-Nogeral,estousatisfeitocomigomesmo ,964 

Item8-Gostariadetermaisrespeitopor mimpróprio ,969 

Item9-Sinto-me,porvezesinútil ,965 

Item10-Porvezespensoquenãosounadabom ,970 

Fonte: Dados de pesquisa 

Analisando a tabela 12, verificamos que se nos dois grupos observados 

eliminássemos qualquer um dos itens, o alfa baixava (com exceção do item 10 cujo 

valor do alfa se mantinha inalterado), pelo que se devem manter todos os itens. 

Concluímos também que existe uma forte correlação entre todos os itens 

avaliados nos dois grupos relativos à autoestima. 

Caso o alfa de Cronbach aumentasse com a eliminação de um dos itens, esse 

item deveria ter uma fraca correlação com os restantes avaliados pelo que eliminando-o 

ir-se-ia aumentar a consistência interna. 

De seguida analisaremos a tabela 13 das estatísticas de confiabilidade nos dois 

grupos relativos à Satisfação com a vida, recorrendo à escala de Neto e Barros. 
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Tabela13- EstatísticasdeConfiabilidadedaescaladeNetoe Barros 

 N % 

 

 
Casos 

Válido 102 100,0 

Excluídos
a 0 ,0 

Total 102 100,0 

a. Exclusãodelistacombaseemtodasasvariáveisdoprocedimento. 
 

 
 

 

 
AlfadeCronbach 

 

 
Nºdeitens 

,938 5 

Fonte:Dados depesquisa 

 

Tendoemcontaatabela13comasestatísticas deconfiabilidadenosdois grupos,e 

vistoque oalfade Cronbach,ésuperioriguala 0.9concluímostambém queo nível de 

estabilidade temporal nos cinco itens avaliados émuito bom. 

Iremosanalisar a tabela 14dasEstatísticasde itemde cada uma das dimensões 

avaliadasdessa escala. 

 
Tabela14- EstatísticasdeItemdaescaladeNetoe Barros 

 Alfade 
 

Cronbach seo item 

for excluído 

Item1-Em muitosaspetosaminhavidaaproxima-sedosmeusideais ,918 

Item2–As minhascondiçõesdevidasãoexcelentes ,918 

Item3-Estousatisfeitacomaminhavida ,934 

Item4-Atéagoraconseguiobteraquiloqueeraimportantenavida ,922 

Item5-

Sepudesseviveraminhavidadenovo,nãoalterariapraticamentenada 
,924 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

 

Analisando a tabela 14, verificamos que se nos grupos dos observados 

eliminássemos qualquer um dos itens, o alfa baixava, pelo que se devem manter todos 
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os itens. Concluímos também que existe uma forte correlação entre todos os itens 

avaliados relacionados com a satisfação com a vida. 

Para podermos tirar mais conclusões teremos de analisar se as variáveis em 

estudo têm uma distribuição normal. 

Vejamos na tabela 15 os níveis de significância dos testes de normalidade de 

Kolmogorov-Smirnov, com correção de Lilliefors, e o de Shapiro-Wilk de todas 

as variáveis avaliadas no grupo de educação especial. 

Tabela15 -TestesdeNormalidadenogrupodeprofessoresdeEducaçãoEspecial 

 Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. Estatística df Sig. 

Exaustão ,139 70 ,002 ,947 70 ,005 

Despersonalização ,174 70 ,000 ,918 70 ,000 

RealizaçãoPessoal ,158 70 ,000 ,900 70 ,000 

Satisfaçãocomavida ,143 70 ,001 ,917 70 ,000 

Autoestima ,192 70 ,000 ,922 70 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

As respostas dos professores a estes questionários e a respetiva 

distribuição das variáveis avaliadas, não segue normal no grupo de professores 

de educação especial, pois o valor do nível de significância (Sig.) é inferior a 

0,05. A única variável que segue uma distribuição normal é a Exaustão. 

Vejamos a tabela 16 onde é indicado o teste de normalidade avaliado no 

grupo de professores do ensino regular. 

Tabela16 -TestesdeNormalidadenogrupodeprofessoresdo EnsinoRegular 

 Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. Estatística df Sig. 

Exaustão ,151 32 ,060 ,925 32 ,029 

Despersonalização ,206 32 ,001 ,871 32 ,001 

Realização ,205 32 ,001 ,769 32 ,000 

Satisfaçãocoma Vida ,235 32 ,000 ,825 32 ,000 

Autoestima ,126 32 ,200
* ,962 32 ,305 

*. Este é um limite inferior da significância verdadeira. 
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a. Lilliefors Significance Correction 

Tendo em conta os dados da tabela 17, no grupo de professores de educação 

especial, a satisfação é inversamente proporcional à exaustão pois o respetivo 

coeficiente  é  negativo,  isto  significa  que  variam  em  sentido  contrário,  isto  é 

quando uma aumenta a outra diminui, tal como a despersonalização também o é 

relativamente à autoestima e à satisfação. O mesmo acontece entre a exaustão e a 

autoestima. 

Os valores positivos dos coeficientes indicam que as variáveis analisadas são 

proporcionais. Relativamente às variáveis, despersonalização e exaustão, existe uma 

correlação moderada, pelo que não existe uma diferença significativa no grupo avaliado. 

Observemos agora a tabela 18 das correlações entre as variáveis estudadas no 

grupos de professores do ensino regular. 

 

Tabela18 - Correlaçõesentreasvariáveisnogrupodeprofessoresdo EnsinoRegular 

 EE DE RP Satisf. Autoestima 

R
ô

d
e
S

p
ea

rm
an

 

 

 
EE 

Correlaçõesdecoeficiente 1,000 ,895
** -,066 -,090 -,018 

Sig.(1extremidade) . ,000 ,359 ,313 ,461 

N 32 32 32 32 32 

 

 
DE 

Correlaçõesdecoeficiente ,895
** 1,000 -,034 -,060 -,106 

Sig.(1extremidade) ,000 . ,427 ,372 ,282 

N 32 32 32 32 32 

 

 
RP 

Correlaçõesdecoeficiente -,066 -,034 1,000 -,152 ,045 

Sig.(1extremidade) ,359 ,427 . ,203 ,403 

N 32 32 32 32 32 

 

 
Satisfação 

Correlaçõesdecoeficiente -,090 -,060 -,152 1,000 -,043 

Sig.(1extremidade) ,313 ,372 ,203 . ,407 

N 32 32 32 32 32 

 

 
Autoestima 

Correlaçõesdecoeficiente -,018 -,106 ,045 -,043 1,000 

Sig.(1extremidade) ,461 ,282 ,403 ,407 . 

N 32 32 32 32 32 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (1 extremidade). professores de educação especial. 
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Tabela17-CorrelaçõesentreasvariáveisnogrupodeprofessoresdeEducaçãoEspecial 
 EE DE RP Satisf Autoestima 

 

R
ô

d
e
S

p
ea

rm
an

 

 

 
 
E

E 

Correlaçõesde 

coeficiente 

 

1,000 
 

,320
** 

 

,125 
 

-,148 
 

-,074 

Sig.(1extremidade) . ,003 ,151 ,110 ,272 

N 70 70 70 70 70 

 

 
 
D

E 

Correlaçõesde 
 

coeficiente 

 

,320
** 

 

1,000 
 

,228
* 

 

-,109 
 

-,040 

Sig.(1extremidade) ,003 . ,029 ,184 ,372 

N 70 70 70 70 70 

 

 
 
R

P 

Correlaçõesde 
 

coeficiente 

 

,125 
 

,228
* 

 

1,000 
 

-,221
* 

 

,139 

Sig.(1extremidade) ,151 ,029 . ,033 ,126 

N 70 70 70 70 70 

 

 
 
Satisfaç

ão 

Correlaçõesde 
 

coeficiente 

 

-,148 
 

-,109 
 

-,221
* 

 

1,000 
 

,022 

Sig.(1extremidade) ,110 ,184 ,033 . ,429 

N 70 70 70 70 70 

 

 
 
Autoesti

ma 

Correlaçõesde 
 

coeficiente 

 

-,074 
 

-,040 
 

,139 
 

,022 
 

1,000 

Sig.(1extremidade) ,272 ,372 ,126 ,429 . 

N 70 70 70 70 70 

 

 

 
Tabela17-CorrelaçõesentreasvariáveisnogrupodeprofessoresdeEducaçãoEspecial 
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Correlaçõesde 
 

coeficiente 
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-,074 

Sig.(1extremidade) . ,003 ,151 ,110 ,272 

N 70 70 70 70 70 

 

 
 

DE 

Correlaçõesde 
 

coeficiente 
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** 

 

1,000 
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* 
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-,040 

Sig.(1extremidade) ,003 . ,029 ,184 ,372 

N 70 70 70 70 70 
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RP 

Correlaçõesde 
 

coeficiente 

 

,125 
 

,228
* 

 

1,000 
 

-,221
* 

 

,139 

Sig.(1extremidade) ,151 ,029 . ,033 ,126 

N 70 70 70 70 70 

 

 
 
Satisfação 

Correlaçõesde 
 

coeficiente 

 

-,148 
 

-,109 
 

-,221
* 

 

1,000 
 

,022 

Sig.(1extremidade) ,110 ,184 ,033 . ,429 

N 70 70 70 70 70 

 

 
 
Autoestima 

Correlaçõesde 
 

coeficiente 

 

-,074 
 

-,040 
 

,139 
 

,022 
 

1,000 

Sig.(1extremidade) ,272 ,372 ,126 ,429 . 

N 70 70 70 70 70 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (1 extremidade). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (1 extremidade). 

Podemos verificar, ao analisar os dados da tabela anterior, que existe uma forte 

correlação entre a exaustão e a despersonalização no grupo dos professores do ensino 

regular pois o coeficiente de Spearman é superior a 0,7. 

No grupo de professores do ensino regular, a satisfação é inversamente 

proporcional à exaustão pois o respetivo coeficiente é negativo. 

É possível observar que a realização pessoal é inversamente proporcional à 

exaustão e também à despersonalização. Tal como acontece com a satisfação com a vida 

e as três dimensões que compõem o burnout. 

Podemos ainda presenciar que a autoestima é diretamente proporcional à 

realização  pessoal  pois  os  respetivos  valores  do  coeficiente  são  positivos, 

existindo uma correlação moderada entre estas  variáveis, mas é inversamente 

proporcional à satisfação com a vida e também à despersonalização no grupo dos 

professores avaliados. 

Passaremos à análise das tabelas 19 e 20 de frequências das variáveis 

qualitativas e ordinais, Autoestima e da Satisfação com a vida, ao serem aplicadas as  
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escalas  de Rosenberg e  a de Neto  e Barros,  respetivamente,  no  grupo  de professores 

de Educação Especial. 

Tabela19-DistribuiçãodasfrequênciasdavariávelAutoestimanogrupodeprofessoresda 
 

EducaçãoEspecial. 

 

 
1 Baixo 

 

2 Alta 
 

Total 

Frequência % 

9 12,9 

61 87,1 

70 100,0 

 

Tabela 20 - Distribuição das frequências da variável satisfação com a Vida no grupo de 
 
professores de Educação Especial 

 
  
                                      1 Baixo 

2 Alta 
Total 

Frequência % 

27 38,6 

43 61,4 

70 100,0 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Concluímos que o grupo de professores de educação especial possui valores 

elevados de auto estima (87%) e de satisfação com a vida (61%). 

Vejamos agora nas tabelas abaixo os níveis de autoestima e satisfação com a 

vida no grupo dos professores do ensino regular, tendo em conta as mesmasescalas 

referidas anteriormente. 

 

Tabela21 –DistribuiçãodasfrequênciasdasvariáveisAutoestimanogrupode 
 

professoresdo EnsinoRegular 

 

 
1 Baixa 

 

2 Alta 
 

Total 

Frequência % 

20 62,5 

12 37,5 

32 100,0 

 

Tabela22 –Distribuiçãodasfrequênciasdavariávelsatisfaçãocoma vidanogrupo 
 

dosprofessoresdoensinoregular 
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1 Baixa 

 

2 Alta 
 

Total 

Frequência % 

25 78,1 

7 21,9 

32 100,0 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Da análise das tabelas representadas anteriormente concluímos que, 

contrariamente aos professores de educação especial, os professores do ensino regular 

revelam valores baixos de autoestima (62%) e de satisfação pessoal (78,1%). 
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CAPÍTULO VI 

 

Discussão dos Resultados 
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6.1 Discussão dos Resultados 

Na verdade o que se constata é que o trabalho tem vindo a adquirir uma 

importância cada vez maior na vida dos indivíduos, a par com outros espaços como o do 

lazer e o da família, deixando de ser unicamente um meio de sobrevivência ou um 

ganho económico, para se assumir como um meio de realização (Rodrigues, 1995) com 

o qual devemos estar comprometidos. 

Após a recolha dos dados, do tratamento estatístico dos mesmos e dos resultados 

obtidos, é importante a realização da discussão dos resultados, pois segundo Ribeiro 

(1999), o objectivo da discussão é discutir e intrepretar os resultados, sem perder de 

vista a questão da Investigação. Importa referir que, no âmbito desta temática   e de 

acordo com a pesquisa realizada, são poucos os estudos encontrados, desta forma teve-

se em conta os estudos que mais se aproximavam desta temática. 

Ao longo do presente estudo monográfico, a questão que se colocou foi “Será 

que os professores que lidam com alunos multideficientes sofrem de burnout?” 

Sendo um estudo tendencialmente de caráter quantitativo, o principal objetivo 

seria testar o aparecimento de burnout nos professores de educação especial  e do ensino 

regular ,face ao seu envolvimento na educação, e analisar se este estaria relacionado 

com a autoestima ou satisfação com a vida do professor. 

Chegados a este ponto da nossa análise passamos a centrar a reflexão em torno 

das hipóteses elaboradas e testadas bem como passamos a salientar os dados mais 

significativos ao nosso estudo. 

Assim sendo, abordaremos a primeira das três hipóteses na nossa 

investigação,analisando-a separadamente em cada grupo de professores: 

Hipótese 1: Existe uma relação inversa entre a autoestima e o burnout docente; 

No grupo de educação especial e no que se refere ao burnout, por meio dos 

resultados encontrados no MBI, verificou-se que a exaustão emocional foi o fator que 

mais se salientou entre os demais (mediana realização profissional e despersonalização). 
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Pode perceber-se na tabela das estatísticas descritivas que, no grupo de 

professores de educação especial, a média dos valores da dimensão Exaustão 

Emocional, caraterizada pela apatia frente à vida, encontra-se dentro da esperada de 

acordo com os padrões estabelecidos por Benevides-Pereira (2001), mas é alta a 

frequência dos valores de exaustão ao ser aplicado o MBI.sugerindo possivelmente a 

existência de um processo de Burnout em curso, pois segundo Maslach & Leiter (1987), 

a Exaustão Emocional é a dimensão central e uma das primeiras manifestações no 

processo da síndrome de burnout. 

Volpato, Gomes, Silva, Justo, Benevides-Pereira (2003) advertem sobre a 

ocorrência do desenvolvimento de Burnout quando os níveis de exaustão emocional 

apresentam-se elevados, ou médios, levando em conta a centralidade dessa dimensão 

nas primeiras manifestações do síndrome de Burnout. E advertem que é importante a 

sensibilidade e a empatia nos relacionamentos interpessoais como parte das atividades 

que permeiam a profissão do professor. 

Sem dúvida, estes resultados, podem traduzir-se em prejuízos tanto para os 

agrupamentos e respetivos professores, assim como para os alunos assistidos por estes.   

Anteriormente, Baccaro (1990) já assinalava o deterioramento da saúde emocional  por 

meio  das más  relações  interpessoais,  da baixa participação  na execução das tarefas e 

da falta de progresso na carreira/ou do alto baixa participação na execução das tarefas e 

da falta de progresso na carreira/ou do alto investimento nela. 

É possível afirmar que o contexto de trabalho do professor de educação especial 

é um dos elementos reguladores do aumento da segurança profissional com o avanço da 

idade, uma vez que a carreira estabiliza-se com o tempo, após a entrada do grupo de 

educação especial concretizada mediante a especialização. No passar  dos  anos,  supõe-

se  a  estabilização  do  trabalho  do  professor  dando continuidade a um grupo de 

alunos com necessidades educativas especiais com multideficiência. 

Tais dados  resultantes  do  MBI    também  foram  encontrados  em  outros 

estudos realizados no Brasil (Gomes & Brito, 2006; Reis et al., 2006). 
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No grupo de professores de educação especial e com relação aos valores da 

Despersonalização apresentados pelo MBI, verifica-se que a parcela maior situa- se no 

nível médio. Tais resultados podem, num primeiro momento, deixar transparecer a ideia 

de que estes resultados carecem de maior importancia, uma vez que a despersonalização 

se carateriza pela indiferença emocional. Entretanto, se considerarmos o trabalho do 

docente de educação especial pautado em contato direto com alunos multideficientes, 

em que a capacidade de empatia, sensibilidade no relacionamento, em especial com 

crianças cuja relação com a aprendizagem vem permeada pelo contato com o professor- 

pode ter-se a amplitude desta problemática. 

Gil-Monte (2003) aponta que a despersonalização não é uma estratégia de 

enfrentamento porque a atividade de serviços humanitários não prescreve 

despersonalização ou indiferença interpessoais com os pacientes. Dessa forma, o mesmo 

autor afirma que é preciso conviver um tempo longo com os stressores para que os 

profissionais passem a utilizar desta estratégia de afrontamento. Ainda acrescenta que a 

incidência de alta Despersonalização promove aspetos negativos nas esferas 

profissionais como formas de auto proteção; entre eles, estão as de caráter  funcional  –  

em  que  o  profissional  não  se  implica  nos  problemas  do usuário, podendo agir de 

forma lesiva sobre o indivíduo sem auto afetar-se emocionalmente; e as de caráter 

disfuncional - em que o profissional passaria a agir com falta de respeito ao ser humano, 

humilhando-o com atos vexatórios. 

Em síntese, há o esvaziamento da empatia, da capacidade de sensibilizar-se com 

a dor alheia e, por fim, as relações humanas e a vida profissional vão-se deteriorando na 

essência do que envolve o trabalho com serviços humanos. 

No que se refere à Realização Profissional, 36% dos professores de educação 

especial refletiram pontuações moderadas nas atividades desenvolvidas. Esta dimensão 

é caraterizada pela autoavaliação e satisfação com o desenvolvimento e êxito 

profissional, bem como da capacidade de interagir com os demais. A importância dos 

professores de educação especial realizarem-se com a profissão dá uma base social e 

afetiva ao indivíduo e restringe a tensão emocional do dia-a- dia; já, ao contrário, traz 
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como consequência o surgimento de sequelas a favor da efetivação do stress crônico, 

que procedem dos  ofícios em que faltam  trocas consolidadas de afeto e realização. 

A experiência acumulada na profissão na educação especial, desenvolve, por sua 

vez, o sentimento de segurança na execução das tarefas bem como diminui, em 

contraponto, a vulnerabilidade ao stresse ocupacional (Cherniss, 1980; Maslach, 1982a; 

Maslach, 1982b). 

Maslach  e  Jackson  (1986)  consideraram que um trabalhador se encontra em 

burnout quando apresenta as escalas de Exaustão e Despersonalização em nível elevado 

em relação à média, aliado a Realização Pessoal abaixo da média. 

No grupo de professores do ensino regular e, tendo em conta os padrões da 

amostra de Benevides Pereira, os valores da exaustão e da despersonalização 

encontram-se acima da média, apesar dos da realização se situarem dentro da média 

esperada. 

Verifica-se ainda, ao ser aplicado o MBI, que o grupo de professores do ensino 

regular apresentaram alto burnout com níveis altos de Exaustão Emocional e 

Despersonalização, e baixa Realização Profissional. 

Moura (2000) encontrou valores médios no MBI quando investigando 118 

docentes do Rio Grande do Sul. Alguns valores apresentados por integrantes da amostra 

são bastante inquietantes, como os valores máximos de exaustão e despersonalização 

assim como valores baixos de realização pessoal. 

Comparando os resultados relativos à síndrome, a média encontrada em exaustão 

emocional se mostrou ora mais elevada do que a de alguns dos estudos aqui referidos, 

ora pouca coisa abaixo de outros. Em relação a realização pessoal,a média foi acima da 

apresentada pelos outros estudos citados, exceção feita ao estudo em Leida por Aluja 

(1997). 

Quanto à despersonalização, foi mais elevada que as demais, sendo que bastante 

semelhante à encontrada em Málaga (Duran Durán et al, 2001), mas em nível abaixo da 

americana de Maslach e Jackson (1986). No que concerne a Despersonalização, os 
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resultados americanos em geral são mais elevados do que os de outras investigações, 

como já salientado na literatura (Benevides-Pereira,2002, Gil-Monte; Peiró, 1997, 

Schaufeli; Ezmann, 1998). 

O professor tem sido apontado como uma categoria ocupacional potencialmente 

vulnerável ao adoecimento (Codo & Vásques-Menezes, 1999). Em um estudo nacional 

com 39.000 trabalhadores da educação pública, nas etapas do ensino fundamental e 

ensino médio, estes autores encontraram entre os professores as maiores taxas de 

burnout, forma mais aguda de stress ocupacional. Este tipo de adoecimento está 

relacionado a características inerentes ao trabalho do professor, como a exposição 

intensa a demandas emocionais de seus alunos e o alto nível de responsabilidade e 

autoexposição. Às dificuldades próprias do exercício  da  docência,  somam-se 

problemas  estruturais,  entre  eles  a desvalorização histórica do professor (Lipp, 2000). 

Nesse estudo nacional de Codo e Vasques-Menezes, os resultados foram 

inferiores  aos  aqui  relatados,  denotando  que  o  grupo  de  docentes  do  ensino 

regular aqui avaliados apresentavam maior nível de exaustão emocional e 

despersonalização que a amostra de 1999, bem como se sentiam menos realizados do 

que estes. 

Costa (2003) descreve que, quando o trabalho perde o sentido, advém a baixa 

Realização Pessoal no trabalho, em que a despersonalização serve como mecanismo de 

substituição de um vínculo afetivo para um vínculo racionalizado, o envolvimento com 

as pessoas passa a ser superficial; sendo assim, perde-se a dimensão do trabalho 

humanitário, de que se está lidando com outro ser humano. 

Para Gil-Monte (2003), os sentimentos de altruísmo e idealismo, quando 

presentes e de forma acentuada, podem contribuir para o desenvolvimento 

desentimentos de impotência perante o trabalho, baixando a Realização Profissional e  

desencadeando  o  processo  da  crônificação  do  stress.  Dessa  forma,  os professores 

do ensino regular, aqui pesquisados, estão em estado de alerta, mas ainda contam com a 

realização profissional como fator de equidade para baixo burnout. 
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É  ainda  possível  salientar  que  os  dados  encontrados  pela  pesquisa  - 

frequência alta de exaustão em 20 sujeitos (63%), somada a 17 sujeitos (53%) no nível 

elevado de Despersonalização – são dados bem sérios e preocupantes numa amostra de 

32 professores do ensino regular. 

Vale ressaltar, dados resultantes do MBI também foram encontrados em outros 

estudos realizados no Brasil (Gomes & Brito, 2006; Reis et al., 2006). Em que 63% 

(N=32) dos outros participantes da amostra (professores do ensino regular) já 

apresentavam um quadro de burnout, segundo os critérios de Malasch e Jackson  

(1986), ou  seja, apresentaram  valores  acima da média para exaustão emocional e 

despersonalização, bem como abaixo da média em realização profissional. 

Se os professores caracterizarem-se pela falta de empatia e cinismo 

(despersonalização), a aprendizagem decorrente da afetividade, dos valores humanos, 

dos sentimentos e expectativas, aprendidos no relacionamento interpessoal efetivo, a 

partir da convivência da sala de aula e arredores, acaba desfasada. Assim, como 

resultado, em termos do papel benéfico exercido pelo professor no desenvolvimento dos 

modelos de relações humanas, acaba por não colaborar no incremento da sensibilidade, 

tampouco no refinamento dos sentimentos,  parte  importante  da  formação  dos  alunos  

(Mosquera  e  Stobäus, 2001). 

Nesse sentido, também se enfatizam os estudos de Koeske e Koeske (1989) 

sobre   os   aspetos   culturais   que   integram   a   dimensão   Despersonalização, 

examinados no instrumento MBI, em que as características quanto ao endurecimento 

emocional podem favorecer a intimidação em função da profissão tanto  externamente  

como  internamente,  apontando,  ainda,  como  passível  de ocorrer o fenómeno 

denominado desejabilidade social - que significa corresponder às  expectativas  

profissionais,  até  mesmo  quando  respondem  a  uma  pesquisa, separando a emoção 

da cognição. 

Iremos de seguida analisar a relação entre a autoestima e a exaustão emocional, 

uma vez que e acordo com a opinião de Malash &Leiter (1987), a exaustão emocional é 

a dimensão central e uma das primeiras manifestações de burnout. 
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Dando seguimento à discussão, iremos debruçar-nos um pouco sobre o conceito 

de Autoestima para depois podermos nos pronunciar com mais rigor sobre a verificação 

da nossa hipotese. 

Salientamos que o fascinio com a investigação  sobre a Autoestima teve o seu 

maior impacto na década de 1970 e,  ao longo das últimas décadas,  foi  possível 

acumular o saber suficiente para que se possa recorrer ao conceito de uma forma mais 

rigorosa. 

O trabalho realizado com autoestima é de crucial importância no ser humano, 

pois é com tal constructo que as pessoas poderão melhor se desenvolver em seu entorno 

de forma social e interpessoal, especialmente, a mental. A autoestima tende a ser estável 

ao longo do tempo e em diferentes contextos na vida adulta. 

Importa salientar que a Autoestima é um constructo cultural. Assim sendo, em 

Portugal, cujo sistema de valores socioculturais é de inspiração Judaico-cristã, é de 

esperar que os índices de autoestima sejam mais baixos. 

Na cultura ocidental, ela é um constructo correlacionado positivamente à 

satisfação de vida (Diener & Diener, 1995)   e alguns estudos têm demonstrado que a 

autoestima se correlaciona negativamente com depressão (Orth, Robins & Roberts, 

2008) e positivamente com indicadores de ajustamento emocional e utilização de 

estratégias de coping apropriadas (Kernis, 2005). 

Baumeister et al. (2003), ao definirem o conceito de alta e baixa  autoestima 

concluíram que a autoestima não é, em si, uma realidade mas sim, uma perceção. De 

uma forma geral, a alta Autoestima geralmente é um indicador  de saúdemental, 

habilidades sociais e bem-estar (Hewitt, 2009),   enquanto que a baixa Autoestima está 

associada com humor negativo, perceção de incapacidade, delinquência, depressão, 

ansiedade social (Heatherton & Wyland, 2003), transtornos alimentares e ideação 

suicida (McGee & Williams, 2000). 

Juth, Smith e Santuzzi (2008) verificaram que baixas pontuações de autoestima 

em pacientes crónicos foram importantes preditores de severidade de stress. 
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No grupo de professores de educação especial e ao ser aplicada a escala de 

Autoestima  de  Rosenberg  (RSES),   verificámos   que  87%  dos   professores 

revelavam autoestima elevada   e que só 46% apresentavam valores altos de exaustão ao 

ser aplicado o MBI. 

 

Ao ser aplicada a mesma escala de Autoestima, verificámos que 63% dos 

professores do ensino regular revelavam autoestima baixa  e ao recorrer ao MBI 

verificamos que 63% desses professores apresentavam níveis altos de exaustão. 

Nos dois grupos de professores, e tendo em conta os valores negativos do 

coeficiente de Spearman destas duas variaveis, exaustão e autoestima, concluímos que 

as variáveis são inversamente proporcionais e que a nossa hipótese em causa é 

verificada. 

Tendo em conta os dados descritos podemos concluir que a nossa hipotese 

inicial é verificada. 

Ainda antes de passarmos à próxima hipotese iremos debruçarnos sobre a 

magnitude das correlações entre a autoestima e a satisfação com a vida, já que  de 

acordo com a classificação proposta por Hemphill (2003) esta pode considerar-se 

elevada. 

Ao nível  da validade convergente da escala RSES  tentámos  verificar se 

existiam correlações positivas entre a Autoestima, por um lado, e a Satisfação com a 

vida, por outro.  De acordo com as nossas expectativas as correlações vão no   sentido   

esperado:   níveis   mais   elevados   de   Autoestima   encontram-sepositivamente  

correlacionados  com  a  Satisfação  com  a  vida,  no  grupo  de professores de 

educação especial. 

Simultaneamente, inúmeros estudos evidenciaram correlações nas direções 

esperadas entre a Autoestima e múltiplas variáveis psicológicas, como, por exemplo,  a  

depressão  (Fleming  &  Courtney,  1984),  a  satisfação  com  a  vida (Diener   &   



 
 
 
 
 

 
 

 

185 

Diener,   1995;   Diener,   Emmons,   Larsen   &   Griffin,   1985), corroborando, desta 

forma, a validade da escala. 

Em termos de validade da escala Santos e Maia (1993) constataram que os 

resultados na escala de Rosenberg se correlacionaram positivamente com outras 

variáveis teoricamente relacionadas, mais especificamente com o autoconceito, avaliado 

através do Inventário Clínico de Autoconceito (Vaz Serra, 1986), e com a versão 

portuguesa da Satisfaction With Life Scale (Neto, 1993). 

Iremos  de  seguida  apresentar  a  segunda  hipótese  para  que  a  possamos 

analisar mais pormenorizadamente. 

Hipótese 2: Existe uma associação inversa entre a satisfação com a vida e a exaustão 

emocional; 

Consideramos, antes de mais, que a Satisfação é um fenómeno complexo e de 

difícil mensuração, por se tratar de um estado subjetivo. 

Rodrigues (1995: 43) refere que a Satisfação no trabalho é “um indicador da 

perceção que os indivíduos têm entre aquilo que são as expectativas perante o trabalho e 

aquilo que são as recompensas intrínsecas ou extrínsecas que efetivamente retiram 

dessas situações, passível de revelar os sentimentos de realização pessoal e de 

participação no sistema através do trabalho” pelo que estudar a satisfação profissional 

possibilita aos colaboradores e às organizações compreenderem quais os processos e 

fatores inerentes a uma avaliação positiva, permitindo delinearem decisões e 

investimentos que conduzam a uma melhoria geral o que levará também, à melhoria da 

satisfação profissional. 

 Seco (2000:145) afirma que “um trabalho interessante está positivamente 

relacionado com a satisfação profissional, uma vez que proporciona possibilidades de 

aprendizagem e de desenvolvimento na carreira, conduzindo à experienciação de bem-

estar psicológico”. 

Nos dois grupos de professores e relativamente à nossa hipótese, onde se 

equaciona a existência de uma associação inversa entre a Satisfação com a vida e a 
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Exaustão emocional, tendo em conta os respetivos valores negativos destas duas 

variáveis  do  coeficiente  de  Spearman,  obtidos  nas  respetivas  tabelas     de 

correlação,  concluímos que as variáveis são inversamente proporcionais sendo a 

hipótese em causa verificada e que a ideia de Seco não é aqui sustentada. 

No grupo de professores de educação especial e ao ser aplicada a escala de 

Satisfação com a vida, de Neto e Barros, verificámos que, na tabela 20, 61% dos 

professores encontravam-se satisfeitos com a vida  e, ao ser aplicado o MBI, e de 

acordo   com   os   dados   representados   na   tabela   3,   46%   dos   professores 

apresentavam sinais de Exaustão. 

Ao ser aplicada a mesma escala de Satisfação com a vida, verificou-se que, 

analisando a tabela 22, 78% dos professores do ensino regular revelavam-se insatisfeitos 

e, recorrendo os dados da tabela 6 referentes à aplicação do MBI, verifica-se que 63% 

sentiam-se exaustos emocionalmente. 

Em síntese, aspectos relacionados com a Satisfação pessoal e profissional, as 

pressões de tempo e o mal-estar relacionado com a carreira docente representam 

factores a considerar na explicação do “Burnout” na docência. 

Analisaremos a ultima hipótese da nossa investigação. 

Hipótese  3:  Existem  diferenças  significativas  no  estudo  entre  os  valores  da 

despersonalização e os da exaustão emocional. 

Recorrendo ao MBI, os nossos resultados revelaram aram que os professores de 

educação especial apresentam um nível de Burnout médio já que este é representado por 

valores médios das três dimensões avaliadas pelo MBI., apesar dos níveis de Exaustão 

serem elevados (46%) os níveis de Despersonalização são medianos (43%). Tais 

evidências podem ser comprovadas analisando as tabelas de frequência destas duas 

dimensões conforme consta nos anexos, nomeadamente nas tabelas 3 e 4. 

No grupo de professores do ensino regular também não se encontram diferenças 

significativas, apresentando níveis altos de exaustão (63%) e de despersonalização 

(53%), conforme indicado nas tabelas 6 e 7. 
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Tendo em conta o valor positivo e não nulo do coeficiente de Spearman das 

variáveis despersonalização e exaustão (0,320), obtidos na respetiva tabela de 

correlação 17, concluímos que, no grupo de professores de educação especial, as 

variáveis   são   proporcionais,   existindo   uma   correlação   moderada   que   é 

significativa no nível 0,01 (1 extremidade). Como não existem diferenças significativas, 

a hipótese em causa não é verificada. 

No outro grupo de professores, essa hipótese também não é verificada pois 

existe uma forte correlação entre estas duas variáveis que também é significativa, uma 

vez que o valor do coeficiente de Spearman é superior a 0,7, conforme se pode 

confirmar na tabela 18. 

Relativamente à despersonalização, esta parece ter como fatores 

desencadeadores a menor satisfação com a vida, o que sugere a importância dos aspetos 

pessoais no exercício da atividade profissional, associados a maiores preocupações 

relacionadas com a carreira docente. É possível verificar essa evidência no grupo de 

professores do ensino regular visto que 53% apresentamvalores altos na 

Despersonalização encontrando-se 78% insatisfeitos com a vida, como se pode 

comprovar analisando os dados da tabela 22. 
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Capítulo VII 

 

Conclusão e Considerações Finais 
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7.1 Conclusão 

Esta investigação teve como objetivo investigar a ocorrência de burnout em 

professores de Educação Especial que lidam com a multideficiência que compõem o 

quadro docente dos Agrupamentos de Escolas na zona Centro, verificando se existem 

diferenças estatisticamente significativas de burnout entre estes e os professores do 

ensino regular que apoiam esses alunos especiais. 

Estimando   que a relação professor-aluno é um elemento fundamental na 

mediação da aprendizagem, o fato de encontrarmos no grupo de professores de 

educação especial mais de um terço dos professores apresentando indícios de exaustão  

e de despersonalização  em  suas relações,  e de mais  de metade dos professores do 

ensino regular revelarem níveis altos de exaustão e despersonalização e baixa realização 

é bastante inquietante. 

A escala de  exaustão emocional tem sido considerada como central para o 

burnout e, portanto, merece especial atenção. A visão tem sido de que há um mal e que, 

uma vez diagnosticado, há a possibilidade de uma solução (Pedroza, 2003). 

Não se trata de identificar, ou mesmo isolar uma causa. Os problemas 

encontrados na educação decorrem de vários fatores inter-relacionados numa 

complexidade que vai além dos detectados pela escola. Muitas vezes o professor tem 

sido apontado como o responsável pelas mazelas do fracasso escolar dos seus alunos e 

muito tem sido proposto para alterar essa situação. No entanto, acreditamos que a 

qualidade da educação depende necessariamente da qualidade do professor. 

Não podemos esquecer que o síndrome de burnout é composto de vários 

elementos que vão surgindo e impactando sobre a vida dos profissionais, de forma 

silenciosa, e que quando a doença é diagnosticada, vários aspectos da vida pessoal do 

profissional foram afetados. Aparentemente tais resultados podem não parecer 

significativos, mas se levarmos em conta os prejuízos que eles   acarretam aos 

professores, aos alunos e ao ambiente de trabalho, esta avaliação é passível 
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deprovidências no sentido de um trabalho preventivo, levando-se em consideração as 

necessidades do profissional docente. 

Evidentemente que devemos atentar para o número bastante restrito de 

participantes, mas de qualquer forma,   esta investigação   aponta para uma tendência, 

ainda mais se ponderarmos o fato de que o número de docentes do ensino regular que 

consentiu em participar foi   significativamente pequeno em relação ao total em cada 

agrupamento. A grande parte dos professores que não entregaram os questionários 

preenchidos alegou falta de tempo, esquecimento, mesmo admitindo tratar-se de um 

estudo relevante para a categoria. Até mesmo esta constatação nos faz refletir se não 

seriam justamente estes docentes os que estariam mais esgotados, a ponto de não 

disporem de mais energia para uma atividade além  dos inúmeros afazeres já 

demandados pelos Agrupamentos. 

De facto, o objetivo desta investigação foi parcialmente confirmado, uma vez 

que se verifica a existência de um nível médio do síndrome de burnout, contudo 

subsistem diferenças estatisticamente significativas, nas dimensões exaustão emocional 

e realização pessoal no trabalho com alunos multideficientes, no que respeita aos 

professores de educação especial. 

Por fim, constatou-se uma a maioria dos professores de educação especial que 

trabalham com crianças multideficientes apresentam estarem satisfeitos com a vida 

(61%) e revelam elevada autoestima (86%) contrariamente aos outros professores que 

apresentam elevados níveis de insatisfação (78%) e reduzida autoestima (62%).De 

acordo com Moran, Masetto e Behrens (2000, p.12) citado por Claro, G. (2009, p.65) a 

responsabilidade do professor é:   “(...) além de ensinar, é ajudar a integrar ensino e 

vida, conhecimento  e ética, reflexão e ação, a ter uma visão de totalidade. Educar é 

ajudar a integrar todas as dimensões da vida, a encontrar nosso caminho intelectual, 

emocional, profissional, que nos realize e que contribua para modificar a sociedade que 

temos” 1 
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1 Moran,J. M., Masetto, M. T., Behrens, M. A. (2000). Novas tecnologias e mediação 

pedagógica. São Paulo: Papirus: SNI in Claro, G. (2009). Trabalho docente e saúde mental: Um 

estudo de stresse no sistema de ensino municipal de Curitiba. 

Em jeito de conclusão e de desafio para outras reflexões, e apesar das recentes 

mudanças no âmbito das escolas voltadas para a efetiva inclusão dos alunos com 

multideficiência, acreditamos que apesar de ser atribuído aos professores de educação 

especial grande responsabilidade na educação dos alunos multideficientes, e de existir 

um compromisso constante em repensar as práticas educativas, eles recebem 

gratificação em termos pessoais no seu apoio direto a estes alunos que derrubam 

qualquer tipo de obstáculos e os ajudarão a superar o desgaste inerente à profissão 

docente. 

7.2 Considerações Finais 

A concretização da presente dissertação, para além de ter sido muito gratificante, 

nomeadamente no contacto com os professores que lidam com crianças especiais e na 

aprendizagem que se adquire do contacto com os mesmos, permitiu aprofundar, os 

conhecimentos sobre a realidade que é a anciania e reflexão da temática do burnout. 

Por outro lado, considera-se   que este estudo suscitou uma reflexão mais 

profunda e tomada de consciência desta realidade, nomeadamente no sindrome de 

burnout, tanto para   a investigadora, como também para os   participantes que 

contribuíram para a realização do mesmo e tornaram possível o estudo em causa. 

Reconhecemos que a nossa inquietação é demasiado vasta e ambiciosa para o 

âmbito deste trabalho, enquadrado no Doutoramento em Psicologia, da Universidade da 

Extremadura, aliado às inerentes dificuldades temporais, acrescidas dos deveres 

profissionais dos quais não nos podemos desligar. 

Contudo,  com  este  espaço  de  reflexão  esperamos  encontrar  algumas 

respostas às nossas dúvidas, assim, como obter dados que nos permitam futuramente 

reformular conteúdos e metodologias no sentido de formar melhores profissionais de 

educação. 
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Ainda que não se possam generalizar os resultados do presente estudo a toda a 

população de professores portugueses   de educação especial,   uma das recomendações 

da Investigadora para um trabalho futuro,  seria efetuar um estudo onde  se  devesse    

reforçar  a  necessidade  de  uma  formação  sobre  coping  e estratégias preventivas,  

podendo ser promovidos grupos de discussão  sobre o tema, não apenas de forma 

remediativa, mas sobretudo de forma preventiva   e educativa.  Esta intervenção deve ter 

também em  conta a promoção de estratégias de   coping   e   a   adopção   de   uma   

perspectiva   positiva   e   optimista,   que possibilitariam a aceitação da   anciania 

docente,   um dos maiores sinais de maturidade humana, visto esta fazer parte integrante 

da vida. 

Desta forma, propõe-se que técnicas preventivas e interventivas venham a ser 

adotadas para este grupo de profissionais, pois a saúde mental no trabalho deve ser 

priorizada, visando um resgate dos valores humanos e do significado do trabalho na 

vida destes. Assim sendo, deve-se buscar um incrementado ao bem- estar do indivíduo, 

que venha a repercutir favoravelmente nos Agrupamentos de Escolas e, 

consequentemente, na sociedade na qual ela está inserida. 

Em termos  de  próximos  passos  da  investigação  seria  importante  a 

replicação deste estudo com um número mais extenso de participantes a trabalhar 

unicamente nas Unidades de Multideficiência e utilizar procedimentos adequados que 

não invadam a privacidade das vidas dos profissionais para se conseguir um instrumento 

mais breve e, simultaneamente, preciso na avaliação do burnout. Para quem goste de 

metodologia qualitativa poder-se-ia construir uma versão de entrevista  com  base  neste  

questionários  fazendo  assim  o  prosseguimento  do estudo de validação deste 

instrumento com amostras mais numerosas. 

Concluindo, as instituições de ensino público e consequentemente o Ministério 

da Educação, ambas deveriam encontrar-se mais disponíveis e interessadas na 

prevenção primária, que proporciona garantidamente uma melhor defesa, tendo em 

conta os malefícios do burnout (Truchot, 2004) citado por Oliveira, M. (2008). 
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       ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O questionário faz parte de uma investigação de Doutoramento, 

para a obtenção do grau de Mestre, que visa avaliar o “Burnout 

nos professores de Educação Especial que lidam com a 

Multideficiência”. 

 

O questionário é anónimo e confidencial. Os resultados deste 

questionário serão apenas usados para os fins desta pesquisa. 

Desde já, muito obrigada pela sua colaboração. 

Lídia Margarida Rodrigues Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lídia Margarida Rodrigues Oliveira 
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CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

Sexo: M_            F   

Idade:                (anos) 

Situação Profissional: Quadro       Zona Pedagógica        Contratado   

Estado Civil: Solteiro   

Casado    

Separado   

Viúvo   

Agregado Familiar: Nº de filhos:    

1. Sente necessidade de faltar ao trabalho: 

 Regularmente   

 Pontualmente    

 Nunca   

 Sempre    

2. Tem boa relação com a direção do seu Agrupamento? Sim       Não   

3. Considera que tem liberdade de expressão? Sim       Não   

4. Considera importante ter boas relações interpessoais no seu local de trabalho? 

 Sim   

Não  

5. Desejaria mudar de profissão? Sim       Não    

6. Atualmente pratica alguma atividade física para relaxar? Sim      Não  

 

 

7.  Contata frequentemente a família mais próxima/amigos? Sim   

 

Não    

 

 

 

 

8.  Toma medicação para descontrair/relaxar? Sim     Não   
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(Versão Portuguesa de Neto, Barros e Barros, 1990) 

 

Encontra a seguir cinco afirmações com as quais pode concordar ou discordar. 

Utilizando a escala de 1 a 7 abaixo indicada, refira o seu grau de acordo com cada frase, 

fazendo uma cruz no número apropriado. 

 

Procure ser sincera nas respostas que vai dar. 

 

A escala de 7 pontos: 

 

1- Totalmente em desacordo 

2- Em desacordo 

3- Mais ou menos em desacordo 

4- Nem de acordo nem em desacordo 

5- Mais ou menos de acordo 

6- De acordo 

7- Totalmente de acordo 

As frases para analisar são as seguintes: 

Em  muitos aspetos, aminha  vida  aproxima  sedosmeus ideais 1  2  3  4 5  6 7 

As minhas condiçõesde vida são excelentes 1  2  3  4 5  6 7 

Estou satisfeita comaminha vida 1  2  3  4 5  6 7 

Até agora, conseguiobteraquiloque era importantena vida 1  2  3  4 5  6 7 

Se pudesse viver a minha vida de novo, não alteraria 
 

praticamente nada 

1  2  3  4 5  6 7 
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ANEXO 4 
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Escala de Autoestima (Rosenberg, 1965) 

Para cada item faça uma cruz sobre o retângulo que corresponde à conceção de valor 

que tem de si próprio (a): 

 Concordo 

completamen

te 

Concordo Discordo Discordo 

Completamente 

1. Sinto quesou uma pessoa com 

 

valor, pelo menosnumplano de igualdade 

comos outros. 

    

2. Sinto quetenho umbomnúmero 

 

de qualidades. 

    

3. Emtermos geraisestouinclinado 

 

a acharque souum(a) falhado(a). 

    

4. Estou apto parafazerascoisas 

 

tão bemcomo amaioria das pessoas. 

    

5. Sinto quenãotenho muito de 

 

que me orgulhar. 

    

6. Eu tenho uma atitude positiva 

 

perantemimmesmo (a). 

    

7. No geral,estou satisfeito(a) 

 

comigomesmo (a). 

    

8. Gostaria determais respeito por 

 

mimmesmo(a). 

    

9. Sinto-me porvezes inútil.     

10. Pensoporvezesque não sou 

 

nadabom(a). 
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ANEXO 5 

 

 

 

Tabela1- Apresentaçãoda médiae dodesviopadrãodaamostranogrupodeprofessores 
 

deeducaçãoespecial 

 N Mínimo Máximo Média Desviopadrão 

Exaustão(EE) 70 10 50 24,93 7,685 

Despersonalização(DE) 70 4 15 8,23 2,994 

Realizaçãopessoal(RP) 70 28 56 38,41 7,012 

Nválido(delista) 70     

 

Tabela2- Apresentaçãoda médiae dodesviopadrãodaamostranogrupodeprofessores 
 

doensinoregular 

 N Mínimo Máximo Média Desviopadrão 

Exaustão(EE) 32 15 40 30,44 7,552 

Despersonalização(DE) 32 4 15 10,38 3,740 

Realização(RP) 32 30 56 35,56 6,758 

N válido(delista) 32     

 

Tabela3–Frequênciadosvaloresda ExaustãodoinventárioMBIna EducaçãoEspecial 

EE Frequência % 

 
 

 
Válido 

1 Baixo 19 27,1 

2Médio 19 27,1 

3 Alto 32 45,7 

Total 70 100,0 
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Tabela4–FrequênciadosvaloresdaDespersonalizaçãodoinventárioMBIna Educação 
 

Especial 

DE Frequência % 

 

 
 

Válido 

1 Baixo 22 31,4 

2Médio 30 42,9 

3 Alto 18 25,7 

Total 70 100,0 
 

 

Tabela5–FrequênciadosvaloresdaRealizaçãoPessoaldoinventárioMBInaEducação 
 

Especial 

RP Frequência % 

 
 

 
Válido 

1Baixo 21 30,0 

2Médio 25 35,7 

3Alto 24 34,3 

Total 70 100,0 

 

Tabela6- Frequênciasrelativasdosvaloresda ExaustãodoMBInogrupodoprofessoresdo 
 

ensinoregular 

EE Frequência % 

1 Baixo 
 

2Médio 
 

3 Alto 
 

Total 

3 9,4 

9 28,1 

20 62,5 

32 100,0 

 

Tabela7- FrequênciasrelativasdosvaloresdaDespersonalizaçãodoMBInogrupodo 
 

professoresdoensinoregular 

DE Frequência % 

1 Baixo 
 

2Médio 
 

3 Alto 
 

Total 

4 12,5 

11 34,4 

17 53,1 

32 100,0 
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Tabela8- FrequênciasrelativasdaRealizaçãoPessoaldoMBInogrupodoprofessoresdo 
 

ensinoregular 

RP Frequência % 

1 Baixo 
 

2Médio 
 

3 Alto 
 

Total 

17 53,1 

10 31,3 

5 15,6 

32 100,0 
 

 

 

Tabela9- EstatísticasdeConfiabilidadedoMBI 

 N % 

 

 
Casos 

Válido 102 100,0 

Excluídos
a 0 ,0 

Total 102 100,0 

 

a. Exclusãodelistacombaseemtodasasvariáveisdoprocedimento. 

 

AlfadeCronbach NºdeitensdoMBI 

.923 22 
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Tabela10–Estatísticasdeitemdecadauma dasdimensõesdoMBI 

 Alfade 
 

Cronbach 

seo item 

for 

excluído 

Item1-Sinto-mevazioemocionalmenteporcausadotrabalho ,918 

Item2-Nofimdodiadetrabalho,sinto-meexausto ,918 

Item3-Sinto-mefatigadoquandoacordodemanhãetenhodeenfrentarmais 
 

umdiadetrabalho 

 

,918 

Item4-Consigocompreenderfacilmentecomoosmeusalunossesentemacerca 
 

dascoisas 

 

,922 

Item5-Sintoquetratoalgunsalunoscomosefossemobjetosimpessoais ,921 

Item6- Trabalharcompessoastodoodiaé umesforçopara mim ,917 

Item7- Lidomuitoeficazmentecomosproblemasdosmeusalunos ,922 

Item8-Sinto-meesgotadodevidoaomeutrabalho ,918 

Item 9-Sintoqueestouainfluenciarpositivamenteavidadeoutraspessoascom 
 

omeutrabalho 

 

,921 

Item10-Tornei-memaisinsensívelemrelaçãoàspessoas,desdequecomecei 
 

estetrabalho 

 

,922 

Item11-Preocupo-mequeestetrabalhomeestejaa endureceremocionalmente ,921 

Item12-Sinto-me muitoenergético ,921 

Item13-Sinto-me muitofrustradocomomeutrabalho ,918 

Item14-Sintoqueestoua trabalhardemaisnomeutrabalho ,917 

Item15-Defato,nãomeinteressao queaconteceaosmeusalunos ,921 

Item16-Trabalhardiretamentecompessoascoloca-mesobdemasiadapressão ,918 

Item17-Consigofacilmentecriaruma atmosferarelaxadacomos meusalunos ,921 

Item18-Sinto-meentusiasmadodepoisdetrabalhardepertocomosmeus 
 

alunos 

 

,921 

Item19-Conseguirealizarmuitascoisasimportantesnestaprofissão ,921 

Item20-Sintoqueestounomeulimite ,918 

Item21-Nomeutrabalho,lidocomosproblemasemocionaiscommuitacalma ,921 

Item22-Sintoqueos meusalunosmeculpamporalgunsdosseusproblemas ,923 

Tabela11- EstatísticasdeConfiabilidadedaescaladeRosenberg 

 N % 

 Válido 102 100,0 
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Casos 

Excluídos
a 0 ,0 

Total 102 100,0 

 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do procedimento 

 
AlfadeCronbach Nºdeitens 

,970 10 

 

 
Tabela12- EstatísticasdeItemrelativosà escaladeRosenberg 

 AlfadeCronbach 
 

seo itemforexcluído 

Item1-Sintoquesouumapessoadevalor ,965 

Item2-Sintoquetenhoumbomnúmerodequalidades ,965 

Item3-Emtermosgeraisestouinclinadoassentirquesouum 
 

Falhado 

 

,969 

Item4-Estouaptopara fazercoisastãobemcomoamaioriadas 
 

Pessoas 

 

,964 

Item5-Sintoquenãotenhomuitodeque meorgulhar ,967 

Item6-Eutomoumaatitudepositivaperantemimmesmo ,964 

Item7-Nogeral,estousatisfeitocomigomesmo ,964 

Item8-Gostariadetermaisrespeitopor mimpróprio ,969 

Item9-Sinto-me,porvezesinútil ,965 

Item10-Porvezespensoquenãosounadabom ,970 

 

Tabela13- EstatísticasdeConfiabilidadedaescaladeNetoe Barros 

 N % 

 

 
Casos 

Válido 102 100,0 

Excluídos
a 0 ,0 

Total 102 100,0 

 

a. Exclusão de lista com base em todas as variáveis do procedimento. 
AlfadeCronbach Nºdeitens 

,938 5 
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Tabela14- EstatísticasdeItemdaescaladeNetoe Barros 

 Alfade 
 

Cronbach 

seo item 

forexcluído 

Item1-Em muitosaspetosaminhavidaaproxima-sedosmeusideais ,918 

Item2–As minhascondiçõesdevidasãoexcelentes ,918 

Item3-Estousatisfeitacomaminhavida ,934 

Item4-Atéagoraconseguiobteraquiloqueeraimportantenavida ,922 

Item5-Sepudesseviveraminhavidadenovo,nãoalterariapraticamente 
 

nada 

 

,924 

 

Tabela15 -TestesdeNormalidadenogrupodeprofessoresdeEducaçãoEspecial 

 Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. Estatística df Sig. 

Exaustão ,139 70 ,002 ,947 70 ,005 

Despersonalização ,174 70 ,000 ,918 70 ,000 

RealizaçãoPessoal ,158 70 ,000 ,900 70 ,000 

Satisfaçãocomavida ,143 70 ,001 ,917 70 ,000 

Autoestima ,192 70 ,000 ,922 70 ,000 

 

a. LillieforsSignificanceCorrection 

 
Tabela16 -TestesdeNormalidadenogrupodeprofessoresdo EnsinoRegular 

 Kolmogorov-Smirnov
a Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. Estatística df Sig. 

Exaustão ,151 32 ,060 ,925 32 ,029 

Despersonalização ,206 32 ,001 ,871 32 ,001 

Realização ,205 32 ,001 ,769 32 ,000 

Satisfaçãocoma Vida ,235 32 ,000 ,825 32 ,000 

Autoestima ,126 32 ,200
* ,962 32 ,305 

 
     *. Esteé umlimiteinferiordasignificânciaverdadeira. 
 

a. LillieforsSignificanceCorrection 
b.  
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Tabela17-CorrelaçõesentreasvariáveisnogrupodeprofessoresdeEducaçãoEspecial. 

 EE DE RP Satisf Autoestima 
 

R
ô

d
e
S

p
ea

rm
a

n
 

 

 
 

EE 

Correlaçõesde 
 

coeficiente 

 

1,000 
 

,320
** 

 

,125 
 

-,148 
 

-,074 

Sig.(1extremidade) . ,003 ,151 ,110 ,272 

N 70 70 70 70 70 

 

 
 

DE 

Correlaçõesde 
 

coeficiente 

 

,320
** 

 

1,000 
 

,228
* 

 

-,109 
 

-,040 

Sig.(1extremidade) ,003 . ,029 ,184 ,372 

N 70 70 70 70 70 

 

 
 

RP 

Correlaçõesde 
 

coeficiente 

 

,125 
 

,228
* 

 

1,000 
 

-,221
* 

 

,139 

Sig.(1extremidade) ,151 ,029 . ,033 ,126 

N 70 70 70 70 70 

 

 
 
Satisf 

Correlaçõesde 
 

coeficiente 

 

-,148 
 

-,109 
 

-,221
* 

 

1,000 
 

,022 

Sig.(1extremidade) ,110 ,184 ,033 . ,429 

N 70 70 70 70 70 

 

 
 
Autoestima 

Correlaçõesde 
 

coeficiente 

 

-,074 
 

-,040 
 

,139 
 

,022 
 

1,000 

Sig.(1extremidade) ,272 ,372 ,126 ,429 . 

N 70 70 70 70 70 
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Tabela18 - Correlaçõesentreasvariáveisnogrupodeprofessoresdo EnsinoRegular 

 EE DE RP Satisf. Autoestima 
R

ô
d

e
S

p
ea

rm
a

n
 

 

 
 

EE 

Correlaçõesde 
 

coeficiente 

 

1,000 
 

,895
** 

 

-,066 
 

-,090 
 

-,018 

Sig.(1extremidade) . ,000 ,359 ,313 ,461 

N 32 32 32 32 32 

 

 
 

DE 

Correlaçõesde 
 

coeficiente 

 

,895
** 

 

1,000 
 

-,034 
 

-,060 
 

-,106 

Sig.(1extremidade) ,000 . ,427 ,372 ,282 

N 32 32 32 32 32 

 

 
 

RP 

Correlaçõesde 
 

coeficiente 

 

-,066 
 

-,034 
 

1,000 
 

-,152 
 

,045 

Sig.(1extremidade) ,359 ,427 . ,203 ,403 

N 32 32 32 32 32 

 

 
 
Satisfação 

Correlaçõesde 
 

coeficiente 

 

-,090 
 

-,060 
 

-,152 
 

1,000 
 

-,043 

Sig.(1extremidade) ,313 ,372 ,203 . ,407 

N 32 32 32 32 32 

 

 
 
Autoestima 

Correlaçõesde 
 

coeficiente 

 

-,018 
 

-,106 
 

,045 
 

-,043 
 

1,000 

Sig.(1extremidade) ,461 ,282 ,403 ,407 . 

N 32 32 32 32 32 

 

 

 

**. Acorrelaçãoé significativano nível0,01(1extremidade). 
 

Tabela19-DistribuiçãodasfrequênciasdavariávelAutoestimanogrupodeprofessoresde 
 

EducaçãoEspecial. 

 Frequência % 

 

 
Válido 

1 Baixo 9 12,9 

2 Alta 61 87,1 

Total 70 100,0 
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Tabela20 - Distribuiçãodasfrequênciasdavariávelsatisfaçãocoma Vidanogrupode 
 

professoresdeEducaçãoEspecial 

 Frequência % 

 

 
Válido 

1 Baixo 27 38,6 

2Alta 43 61,4 

Total 70 100,0 

 

Tabela21 –DistribuiçãodasfrequênciasdasvariáveisAutoestimanogrupodos 
 

professoresdoensinoregular 

Autoestima Frequência % 

1 Baixa 
 

2 Alta 
 

Total 

20 62,5 

12 37,5 

32 100,0 

 

Tabela22 –Distribuiçãodasfrequênciasdavariávelsatisfaçãocoma vidanogrupo 
 

dosprofessoresdoensinoregular 

Satisfação Frequência % 

1 Baixa 
 

2 Alta 
 

Total 

25 78,1 

7 21,9 

32 100,0 
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