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RESUMO

O problema que suscitou a pesquisa consistiu em desvelar quais mudanças necessitam ser implementadas para que os docentes não sejam 
atingidos pela Síndrome de Burnout, tendo em vista a precariedade do sistema educacional como um todo, e a falta de investimento na 
valorização do profissional da educação. Sendo assim, a pesquisa objetivou averiguar se as escolas conseguem identificar quando os professores 
estão com Síndrome de Burnout, bem como se esta interfere no trabalho do professor e no aprendizado dos estudantes. Além disso, procurou 
buscar estratégias a serem adotadas pelos gestores para melhorarem a qualidade de vida destes professores. A pesquisa fundamentou-se em 
Lettnin, Guarany, Jesus, Tamayo, Lipp, Aguiar e Almeida, para esclarecer questões relacionadas com as possíveis causas da síndrome, e sobre o 
estado psíquico em que se encontram os professores quando sofrem da referida síndrome. O método hermenêutico-fenomenológico norteou o 
estudo porque considera fundamental o ponto de vista dos sujeitos e porque busca entender o significado dos fenômenos, muitos deles ocultos. 
Para investigar se as escolas buscam estratégias para auxiliar estes professores, foi realizada uma pesquisa qualitativa em duas escolas do 
município do Rio de Janeiro, RJ, sendo uma da rede privada e a outra da rede pública. O estudo ocorreu entre janeiro de 2015 e abril de 2016. Os 
dados foram coletados por meio de observações e entrevistas semiestruturadas com os docentes selecionados. O trabalho de campo cumpriu 
seus objetivos, confirmando que gestores e docentes das escolas pesquisadas não identificam quando professores começam a apresentar os 
primeiro sintomas da síndrome, por não escutá-los e por persistirem na cobrança das tarefas laborais pertinentes, mesmo nas horas vagas. Dados 
colhidos e analisados constataram a real precarização do trabalho docente, sendo este um fator preponderante para o desenvolvimento da 
síndrome. Cabe destacar, omissão e desconhecimento da síndrome pela comunidade escolar, e a falta de disponibilidade de horas de lazer dos 
acometidos pela Síndrome de Burnout.
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