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RESUMO 
 

 

 

Este estudo pretende trazer à comunidade acadêmica uma reflexão relativa ao 
trabalho docente na educação superior, no curso de Pedagogia. O trabalho 
apresenta uma discussão relativa à síndrome de burnout  na realidade dos 
docentes. Os objetivos foram: reconhecer, no trabalho do docente do curso de 
Pedagogia, uma possível sobrecarga de atividades e funções; identificar se os 
professores percebem que têm sobrecarga de funções; conceituar a síndrome de 
burnout; analisar, por meio das falas dos professores do curso de Pedagogia, quais 
são as consequências boas e ruins do trabalho docente e as dificuldades existentes 
na profissão. A metodologia teve como base os pressupostos da pesquisa qualitativa 
com auxílio de questionário para a coleta de dados na realidade. Os resultados 
obtidos apontam que o conjunto de tarefas dos docentes de Pedagogia evidenciam 
a sobrecarga de trabalho docente e que os mesmos possuem características e 
consequências identificadas com elementos da síndrome de burnout. 
 
 
Palavras-chave: Prática pedagógica; Trabalho docente; Síndrome de burnout; 
Ensino Superior. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This study intends to bring to the academic community a reflection on teaching in 
higher education in the Pedagogy Course. The paper presents a discussion on the 
burnout syndrome in teachers in the reality. The objectives were: to recognize the 
work of the teacher's pedagogy course, a possible overload of activities and 
functions; identify if teachers realize they have overhead of functions; conceptualize 
burnout; analyze, through the statements of the Pedagogy's teachers, what are the 
consequences of good and bad teaching and the difficulties existing in the 
profession. The methodology was based on the assumptions of qualitative research 
with the aid of a questionnaire to collect data in reality. Obtained results appoint that 
the set of tasks of Pedagogy teachers evidence the overload of teacher’s work and 
that they have characteristics and consequences identified with elements of the 
burnout syndrome. 
 
 
Key words: Pedagogical practice; Teacher work; Burnout syndrome; Higher 
Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa desenvolvida buscou trazer à comunidade acadêmica 

uma reflexão relativa ao trabalho docente na educação superior. O tema deste 

trabalho foi selecionado durante uma discussão com a orientadora sobre possíveis 

temas. Alguns termos, como sobrecarga de trabalho e dificuldades do docente, 

despertaram o interesse em pesquisar e desenvolver o assunto. O interesse está 

ligado também a constatações já feitas em observações do trabalho de minha mãe, 

docente da educação superior, que sempre se sobrecarregava de serviços que nem 

sempre lhe cabiam, o que afetava a toda a família. Visando aprofundar estudos 

sobre esses fenômenos que comumente ocorrem com os docentes da educação 

superior, questionamentos começaram a surgir, assim como a curiosidade pela 

síndrome de burnout relacionada aos fenômenos. 

Além disso, almejo a minha própria formação profissional com um 

trabalho docente de qualidade. Verifico a necessidade de reconhecer o papel do 

professor e a delimitação de suas funções, direitos e deveres, assim como conhecer 

as consequências do excesso de trabalho. Todo profissional da educação deve, 

primeiramente, compreender suas funções, bem como as consequências 

provenientes do seu trabalho, a fim de buscar soluções, quando necessário, que 

possam melhorar a qualidade da educação e do trabalho docente, preservando o 

profissional. 

Este trabalho parte então das perguntas: “Os docentes do ensino 

superior se sentem sobrecarregados pelo seu trabalho? O que pensam sobre essa 

situação? Quantos docentes do curso de Pedagogia possuem alguma característica 

da síndrome de burnout?”. 

O objetivo geral desta pesquisa constituiu-se em reconhecer, no 

trabalho do docente do curso de Pedagogia, uma possível sobrecarga de atividades 

e funções. Os objetivos específicos foram: identificar se os professores percebem 

que têm sobrecarga de funções; conceituar a síndrome de burnout; analisar, por 

meio das falas dos professores do curso de Pedagogia, quais são as consequências 

boas e ruins do trabalho docente e as dificuldades existentes na profissão. 
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O trabalho está estruturado em capítulos. O primeiro capítulo trata 

das transformações curriculares ocorridas na história do curso de Pedagogia no 

Brasil, assim como os contextos em que essas transformações ocorrem, e sua 

constituição na Universidade Estadual de Londrina (UEL) até o presente momento, 

tendo como base as pesquisas de Furlan (2008) e Abbud (2007). 

O segundo capítulo discute a formação de professores para a 

educação superior, apresentando as características necessárias ao docente 

universitário; delimitando suas funções, amparadas pela legislação; trazendo metas 

e parâmetros firmados pelo Plano Nacional de Graduação; e ao final apresento 

algumas considerações a respeito da profissão do docente. 

O terceiro capítulo, baseado nos estudos de Codo (2006) e Carlotto 

(2002), traz a concepção da síndrome de burnout, assim como uma breve 

contextualização/histórico de seu surgimento, suas características, as possíveis 

causas que a originam e as implicações desta síndrome nos docentes e em seus 

trabalhos e vida pessoal.  

O quarto capítulo apresenta alguns depoimentos de professores 

acerca do trabalho docente no curso de Pedagogia da UEL, coletados no ano de 

2011. Por meio das declarações dos docentes, traçamos um paralelo às condutas 

encontradas na síndrome de burnout, a fim de averiguar a existência de sintomas 

referentes à esta síndrome. Este capítulo baseia-se nos estudos de Cunha (2005); 

Tardif e Lessard (2005); Oliveira (2011); Freire (2006) e Alves (2000). 

 

 

METODOLOGIA 

 

Para este estudo a metodologia de pesquisa aproximou-se das 

propostas da abordagem qualitativa com auxílio de questionário como instrumento 

para coleta de dados. 

Segundo Lüdke (1986), o estudo qualitativo é caracterizado por se 

desenvolver em situações naturais, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto 
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e flexível e focaliza a realidade. A pesquisa qualitativa tem sido reconhecida como 

uma das possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres 

humanos e suas relações sociais em diversos ambientes e dessa forma acredita-se 

que um fenômeno pode ser melhor compreendido se investigado no contexto em 

que ocorre e do qual é parte. Com esta perspectiva em mente, o pesquisador deve ir 

a campo buscando compreender o fenômeno estudado a partir dos pontos de vista 

relevantes das pessoas nele envolvidas. Vários tipos de dados devem ser coletados 

e analisados a fim de se entender a dinâmica do fenômeno. Uma das características 

dos estudos qualitativos também é a importância de se ressaltar que o esforço de 

teorização a partir dos dados reflete sempre um enfoque indutivo (GODOY, 1995). 

De acordo com Neves (1996), os pesquisadores, ao empregarem métodos 

qualitativos, estão mais preocupados com o processo social em que ocorre o 

fenômeno, dentro de um contexto. 

O trabalho dos docentes do curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual de Londrina constituiu-se o foco deste estudo e para a coleta de 

depoimentos dos docentes foi utilizado o questionário. Para Gil (1995), o 

questionário é uma técnica de investigação composta por um determinado número 

de questões apresentadas por escrito, tendo como objetivo coletar opiniões, 

crenças, sentimentos, vivências, etc. Apresenta como características: a possibilidade 

de atingir grande número de pessoas, implica menores gastos, garante o anonimato 

daquele que responde, permite às pessoas responderem no momento mais 

conveniente, não expõe os pesquisados à influência das opiniões e do aspecto 

pessoal do pesquisador. 

Foram entregues aos 70 docentes do curso de Pedagogia um 

questionário previamente estruturado composto por 5 perguntas (Apêndice A) que 

buscaram conhecer as percepções acerca do trabalho, da carga horária cumprida, 

dos aspectos positivos e negativos da profissão e dos motivos causadores de stress. 

Os depoimentos foram analisados e interpretados com auxílio de Codo (2006); 

Carlotto (2002); Tardif e Lessard (2005); Cunha (2005); entre outros. 
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2 O CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Para compreender o trabalho docente no curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Londrina, é necessário retomar parte da história da 

Pedagogia no Brasil. 

Furlan (2008), expressa que no início do século XX, surgiram 

movimentos sociais que buscavam provocar transformações no âmbito educacional 

brasileiro, destacando-se dentre eles o movimento dos Pioneiros da Escola Nova, 

que lutavam pela educação e implantação de universidades no Brasil. O movimento 

escola novista foi um movimento reformador, do início do século XX, que refletia a 

necessidade de se reencontrar a vocação da escola na sociedade urbana de 

massas, industrializada e democrática. As novas idéias em educação questionavam 

o enfoque pedagógico até então centrado na tradição, na cultura intelectual e 

abstrata, na autoridade, na obediência, no esforço e na concorrência. Para os 

reformistas, a educação deveria assumir-se como fator constituinte de um mundo 

moderno e democrático, em torno do progresso, da liberdade, da iniciativa, da 

autodisciplina, do interesse e da cooperação. O movimento escolanovista pretendia 

que a escola intervisse de maneira ao mesmo tempo mais profunda e mais 

abrangente na educação dos indivíduos, impulsionando a profissionalização dos 

professores (CAVALIERE, 2002). Esse movimento também criou o contexto para a 

fundação da Faculdade de Filosofia e Letras, um dos pilares históricos da 

universidade brasileira que possibilitou também o surgimento do curso de 

Pedagogia, com objetivo de formar professores para o ensino secundário. 

Da sua criação até o momento presente, o curso sofreu inúmeras 

alterações, tendo em vista a adaptação às necessidades do mercado de trabalho, as 

políticas educacionais e as transformações da própria área de conhecimento. 

Do final do século XIX até 1930, no Brasil, os professores foram 

formados pela Escola Normal (FURLAN, 2008, p. 3864). De acordo com a autora, o 

primeiro curso superior de formação de professores no Brasil foi criado em 1935 na 

Universidade do Distrito Federal. No entanto, muitos reconhecem a Faculdade 
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Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, fundada em 1939, como a primeira 

instituição oficial de formação de professores. O curso de Pedagogia foi estruturado 

com três anos, dedicados às disciplinas de conteúdo, ou seja, os fundamentos da 

educação e um ano para a Didática, destinada a todos os cursos de licenciatura, 

cujo sistema 3+1 ficou bastante conhecido. O bacharelado, nos três primeiros anos, 

preparava o indivíduo para ocupar cargos técnicos da educação e a licenciatura ao 

final do quarto ano era destinado a formação para a docência. Este tipo de sistema 

reduziu a Didática ao ensino técnico, o que possivelmente originou a dicotomia entre 

teoria e prática nos cursos de formação de professores (FURLAN, 2008, p. 3865). 

A educação, assim como os profissionais da educação, afetada pelo 

contexto de tecnicismo dos anos de 1960 passou a ser instrumento de 

desenvolvimento econômico do país e acelerador do progresso e ascensão social. 

Diante das novas demandas do mercado de trabalho, a formação do pedagogo em 

especialista dividiu as atividades de orientação, administração, supervisão e 

inspeção do sistema escolar. O curso de Pedagogia na busca por uma redefinição, 

também foi marcado por transformações obtidas por meio de movimentos sociais, 

organizados por professores e estudantes contra a ditadura do regime militar. O 

movimento dos educadores dos anos de 1980 abrangeu o âmbito nacional, sendo 

que documentos foram propostos com vista a provocar mudanças educacionais. Um 

documento intitulado “Proposta alternativa para a reformulação dos cursos de 

Pedagogia e licenciaturas (Anteprojeto)”, apresentou a concepção de que todo 

professor deveria ser também um educador. Furlan é quem explicita: 

 

A idéia central, que permanece em pauta até hoje, defende que os 
diversos cursos de formação dos profissionais da educação sejam 
organizados a partir de um núcleo comum para os diferentes níveis 
e modalidades de ensino. Na especialização seriam preparados os 
profissionais para o campo não docente, tanto para os espaços 
escolares quanto para os não escolares. Assim, a formação do 
especialista se daria na pós-graduação strictu sensu, na qual seriam 

formados os pesquisadores e/ou os educadores do ensino do 3o 
grau. Toda a proposta é pautada no sentido de superação da 
concepção tecnicista (2008, p.3869). 
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Foi somente em 2006 que as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) para o Curso de Pedagogia foram homologadas, abrangendo a formação a 

docência, elaboração e execução de atividades educativas e a gestão e avaliação 

de sistemas e instituições de ensino. O artigo 2º da Resolução Conselho Nacional de 

Educação(CNE)/Conselho Pleno(CP) nº1 passou a determinar o curso de Pedagogia 

como formação inicial para a docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio (na modalidade normal) e em 

cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em 

outras áreas nas quais fossem previstos conhecimentos pedagógicos, tendo como 

principal local de formação as universidades. Outra mudança foi a extinção das 

habilitações de supervisão escolar, orientação educacional e administração escolar. 

A licenciatura em Pedagogia deve “formar integralmente para o conjunto das 

funções a ele atribuídas” (FURLAN, 2008, p.3873). 

O curso de Pedagogia na cidade de Londrina foi criado pelo governo 

do Estado do Paraná no início de 1961. Conforme Abbud (2007, p.958), “dados 

coletados indicam que a criação deste curso ocorreu por solicitação dos professores 

da escola normal aqui existente, no Colégio Mãe de Deus e na Escola Normal de 

Londrina”. A autora explica que o curso de Pedagogia na Universidade Estadual de 

Londrina tinha como características gerais uma formação única em licenciatura. 

Entre os anos de 1973 e 1992 o curso teve habilitações, oferecidas isoladamente, 

cujo tronco comum se constituía nas matérias do currículo mínimo, que incluía os 

“fundamentos da educação”, sociologia geral e da educação, psicologia, história, 

filosofia da educação e didática; além das disciplinas complementares obrigatórias. 

Em 1991 foram elaborados os primeiros Projetos Políticos 

Pedagógicos (PPPs) da UEL. A Pedagogia apresentou as habilitações: Magistério 

das Matérias Pedagógicas do 2º grau e Orientação Educacional; Supervisão Escolar 

e Administração escolar 1º e 2º graus; Magistério para a Pré-Escola e Magistério 

para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 

Em 2001 houve nova reestruturação do curso e mudança nas 

habilitações. Em 2005, são extintas as habilitações e garantida a formação em três 

áreas: a Docência – base da proposta pedagógica; a Gestão Pedagógica; e a 

Pesquisa, ou seja, formação do licenciado pedagogo com possibilidade de atuação 
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na docência e na gestão pedagógica, tendo a pesquisa educacional como um dos 

eixos norteadores. 

Em 2010, por força de lei, há nova reformulação. O curso passou a 

ter a duração mínima de 4 anos e meio, ofertado nos períodos matutino e noturno, 

abrangendo a formação do educador para a educação formal e a educação não-

formal. Após muitas alterações durante sua história, o currículo atual do curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina determina que seja divido em três 

campos principais: a docência, a gestão pedagógica e a pesquisa. 

A docência, de acordo com as Diretrizes do Projeto Pedagógico é 

entendida como a base da formação do pedagogo. Diante da complexidade da 

tarefa educativa, o foco é a educação institucionalizada. Neste mesmo documento, a 

gestão pedagógica é definida como a atuação do pedagogo como coordenador da 

democratização do trabalho pedagógico, que envolve o currículo, o planejamento 

educacional, o projeto político-pedagógico de unidades escolares e os sistemas 

educativos escolares e não-escolares. A pesquisa é uma atividade constante de 

formação e atuação do pedagogo. O PPP expressa que: 

 

[...] o Curso de Pedagogia deve abranger a formação do Pedagogo 
num sentido amplo que contemple a educação formal, 
prioritariamente, e a  educação não-formal. A primeira, entendida nas 
práticas educativas desenvolvidas no sistema de ensino em que a 
instituição escolar configura-se como principal espaço de atuação do 
pedagogo e, a segunda, que apresenta como espaço de atuação as 
várias outras instituições, associações, organizações e grupos dos 
diferentes segmentos da sociedade (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE LONDRINA, item n.8). 

 

 

No entanto, seja no campo da docência ou da gestão, a pesquisa 

tem sido introduzida e desenvolvida concomitantemente. Referindo-se ao docente 

pesquisador, Franco explicita que 

 

[...] na dimensão da prática docente, os estudos têm superado os 
pressupostos da racionalidade técnica e caminhado na direção de 
uma racionalidade crítica. Tais estudos passam a revalorizar a 
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articulação entre teoria e prática na formação inicial e continuada de 
docentes, no pressuposto do reconhecimento da importância dos 
saberes da experiência, intensificados pela reflexão crítica, com 
vistas à melhoria da prática docente [...] A legislação que subsidia 
políticas públicas de formação de professores no Brasil já considera 
que pesquisadores e docentes têm muito a ganhar quando 
caminham e refletem juntos, articulando saberes mútuos que dão 
novo significado às pesquisas e qualificam o trabalho e a formação 
dos docentes (2005, p.439). 

 

 

É importante destacar que o trabalho do professor possui um caráter 

de trabalho não-material, em que o produto e o processo se confundem, resultando 

em processos sociais e culturais em constante construção. Para tanto, o curso de 

Pedagogia da UEL entende ser necessário que o futuro profissional da educação 

tenha conhecimentos acerca das relações entre educação e sociedade; de currículo 

e gestão; docência; pesquisa em educação e que acumule experiência nas referidas 

áreas por meio dos estágios supervisionados, na Educação Infantil, Séries Iniciais e 

Gestão no espaço escolar e nos espaços não-escolares. Para integralização do 

curso, requer-se que seja apresentado pelo aluno um Trabalho de Conclusão de 

Curso, que expresse aprofundamento teórico-metodológico proveniente da 

experiência de iniciação científica em uma das áreas contempladas durante o curso. 

O curso de Pedagogia, portanto, oferece múltiplas possibilidades de 

formação visando abarcar as diferentes atribuições do profissional formado no 

sistema educacional. 

 

 

3 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Para  conhecer e  compreender o docente da educação superior 

como sujeito, com seu trabalho profissional e as condições que lhe foram criadas e 

ao qual é submetido diariamente, há de se caracterizar as principais exigências que 

fazem do docente um docente de graduação e todo seu universo. 
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A palavra docência significa ensinar, instruir, mostrar, indicar, dar a 

entender, e passou a ser utilizada a partir de 1916 (VEIGA, 2005). A autora expande 

o conceito de docência, trabalho dos professores, para além da ministração de aulas 

e que ao longo do tempo, e com as novas condições de trabalho que surgem, o 

conjunto de funções docentes foi se complexificando. 

As funções do professor de educação superior segundo as 

condições atuais, amparadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei 

nº 9.394/96, art. 13, incluem o docente participar da elaboração do projeto 

pedagógico; elaborar e cumprir o plano de trabalho; zelar pela aprendizagem dos 

alunos; estabelecer estratégias de recuperação para alunos de menor rendimento; 

ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos; participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

Indica-se que para a realização dessas funções é necessário conhecimentos 

específicos, para exercê-lo adequadamente, ou, no mínimo, a aquisição dos 

conhecimentos e das habilidades vinculadas à atividade docente para melhorar sua 

qualidade. 

A docência universitária exige ainda a integração entre ensino, 

pesquisa e extensão, assim como a produção de conhecimentos, bem como sua 

socialização, e a execução da atividade reflexiva e problematizadora do futuro 

profissional. Conforme Veiga (2005), a mencionada produção e socialização dos 

conhecimentos científicos gerados pela universidade não servem apenas como 

divulgação do próprio trabalho profissional, mas para a melhoria das capacidades de 

decisões da universidade. E, de acordo com a mesma autora, é preciso ter clareza 

que formar professores universitários implica compreender a importância do papel 

da docência, habilitando-os a enfrentar questões fundamentais da universidade 

como instituição social e capacitando-os à uma prática social que reflita as idéias de 

formação, reflexão e crítica. 

A LDB 9394/96, em seu art. 66, dá amparo legal ao processo de 

formação de docentes universitários. Entretanto este artigo trata o docente 

universitário não como formado, mas apenas como preparado prioritariamente nos 

programas de mestrado e doutorado. O governo, através das agências 

mantenedoras da educação nacional, tem determinado parâmetros de qualidade 
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para orientar as instituições de educação superior (IES), desenvolvidas pelas 

mesmas como programas de mera preparação de docentes. 

Pachane (2006) explica que em 1999 o Plano Nacional de 

Graduação (PNG) foi aprovado no XII Fórum Nacional de Pró-Reitores de 

Graduação das Universidades Brasileiras (Forgrad). O PNG é um projeto em 

construção estruturado em torno de princípios que requerem um novo perfil docente: 

formação científica na área de conhecimento; pós-graduação stricto sensu, 

preferentemente no nível de doutorado; domínio do complexo processo histórico de 

constituição de sua área; ampla e crítica compreensão dos métodos que produziram 

o conhecimento acumulado; e competência pedagógica (FORGRAD, 2004). 

Constam nas metas para a formação de docentes universitários, 

indicadas no PNG, que as agências de fomento à pós-graduação stricto sensu, além 

de formar o pesquisador, devem ampliar os programas para capacitação e formação, 

igualmente stricto sensu, dos docentes da graduação. Considerando as 

necessidades relacionadas à expansão da oferta de vagas, o documento explicita 

que as instâncias responsáveis pelas Instituições de Educação Superior (IES) 

devem ampliar a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu no país, nos 

seguintes parâmetros: ampliar a oferta de vagas na educação superior, nas 

instituições públicas, de modo que todas se tornem pólos de formação de docentes; 

estimular a ampliação de vagas na pós-graduação, nas universidades privadas e IES 

de qualidade, e aumentar o total de docentes titulados no país em taxa superior à 

obtida na expansão das vagas de graduação. 

As metas do PNG também indicam que as IES devem 

institucionalizar programas de formação pedagógica continuada, provendo-se meios 

para adoção e absorção de novas tecnologias e metodologias de ensino. Os 

programas de pós-graduação devem oferecer a seus alunos monitoria 

supervisionada, disciplinas especiais e outras atividades correlatas, visando à 

preparação para a docência universitária. Como já mencionado, o PNG enfatiza que 

o docente da educação superior deve possuir qualificações de mestre e/ou doutor, 

havendo prioridade no magistério aos doutores. No entanto, não exige-se apenas a 

titulação, ele deve dominar conhecimentos de um campo científico específico, assim 

como conhecimentos pedagógicos, ou seja, precisa apresentar competência 
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pedagógica e científica. De acordo com Veiga (2005), a formação não pode se 

esgotar em diplomas quando se pretende o desenvolvimento profissional que supere 

momentos fragmentados e descontínuos. 

Segundo a mesma autora, o trabalho do docente especificamente na 

formação de novos, pode ser compreendido como “uma ação contínua e 

progressiva, que envolve várias instâncias e atribui uma valorização significativa 

para a prática pedagógica e para a experiência, consideradas componentes 

constitutivos da formação” (VEIGA, 2005). A formação almejada é um processo que 

implica uma articulação entre o pessoal e o profissional e que é construída 

coletivamente como uma reflexão conjunta, na medida em que a prática decorrente 

da formação será necessariamente coletivizada. É possível perceber evidencia de 

coletividade nos programas de formação docente quando são constituídos por 

diferentes tipos de atividades, tais como estágios institucionais e conferências com 

especialistas convidados.  

Apesar das preocupações manifestadas nos documentos citados, 

Anastasiou (2006) aponta para a necessidade de reflexão a respeito da insuficiência 

na formação pedagógica do futuro docente, que ao ingressar na docência 

universitária acaba incorporando posturas e metodologias de seus ex-formadores. 

Ou seja, o docente recém formado repete com seus alunos o que viveu com seus  

professores. A literatura indica que na maioria das vezes há a manutenção de um 

ensino repetitivo, muitas vezes, focado apenas na exposição do conteúdo sem 

oportunizar a troca de informações com os estudantes, reforçando a memorização 

do conteúdo para  aprovação nos exames.  

Para Anastasiou (2006), esse tipo de realidade distancia ainda mais 

a universidade das perspectivas propostas de uma instituição social, construída 

coletivamente a partir de um projeto institucional. Ao contrário, há o risco de 

comprometer as possibilidades de avanços dos que ensinam e dos que cursam a 

graduação na educação superior. 

Para a superação de tais condições, é necessário inclusive, a 

reestruturação dos PPPs dos cursos. O conhecimento científico, objeto de trabalho 

docente, deve ser orientado por lógica, necessidades e compromissos próprios da 
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universidade como instituição social, e tem como princípio a formação, criação, 

reflexão e crítica autônoma.  

Anastasiou destaca que: 

 

Quanto a formação desse profissional, o compromisso está no tipo 
de possibilidades de intervenção no próprio mercado, no sentido de 
uma adesão acrítica ao processo vigente, ou possibilitar profissionais 
que vão compreender o processo e  nele intervir, inclusive na direção 
de transformá-lo. Assim, o trabalho de reflexão é um elemento 
fundamental na universidade e não pode ser desconsiderado nos 
momentos em que o Projeto Pedagógico se estrutura, se organiza e 
se efetiva (2006, p.151). 

 

 

Na graduação, principalmente no curso de formação de professores, 

é importante desenvolver no estudante hábitos de estudo e disciplina individual e 

coletiva de imersão nos estudos. A participação dos estudantes em estágios e em 

atividades de extensão possibilita tomá-los como parte essencial da ação de 

aprendizagem pelo estudante. Anastasiou (2006) destaca ainda que as práticas de 

estudo independente e construção da autonomia intelectual e profissional tem sido 

pontuada como fundamental nos perfis dos acadêmicos, considerando-se que os 

conhecimentos, experiências e vivências adquiridos na vida profissional e social, 

relevantes para a área de formação, devem ser trazidos e compartilhados na sala de 

aula. 

A mesma autora complementa: 

 

[...] neste contexto de construção, a aula expositiva tradicional fica 
sem razão de existir; não cai a exposição do conteúdo pelo docente, 
mas se extingue aquela aula clássica, tradicional, jesuítica em que o 
professor diz ao estudante: “não me interrompa, porque senão eu 
vou perder o fio da meada”. A aula, no que se refere à exposição do 
conteúdo, deve ser vivenciada o tempo todo com a participação do 
estudante: a isto chamamos de aula expositiva dialogada, que não é 
estratégia de mão única, ou seja, dada pelo professor e assistida 
pelo aluno (ANASTASIOU, 2006, p.161). 
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Por meio das reflexões até aqui apresentadas, acerca do universo 

docente na educação superior, é possível perceber que o docente tem muitas 

responsabilidades na formação de novos profissionais. No caso dos profissionais 

docentes, a carga é maior, considerando que a realidade requer a superação de 

modelos que não consideram a atividade pedagógica como essencial. Em outras 

palavras, formar professores para a educação superior é mais que apresentar êxito 

na pesquisa, é realizar o ensino e a extensão na mesma proporção e intensidade.  

 
 

4 A SÍNDROME DE BURNOUT 

 

A educação é uma área de conhecimento com muitas discussões. 

Dentre elas, o professor como um ator ativo do cenário educacional tem se tornado o 

centro de alguns estudos. Há inúmeros fenômenos que cercam e afetam o trabalho 

do professor no cotidiano e a literatura identifica o crescimento e a expansão da 

síndrome de burnout como um dos mais recorrentes. Burnout é um termo norte-

americano cujo significado é exaustão, fadiga; apagar-se, esgotar-se, e de maneira 

mais literal expressa “perder o fogo”, “perder a energia” ou “queimar (para fora) 

completamente” (CODO, 2006, p.238). 

A síndrome de burnout, de acordo com estudos já desenvolvidos por 

Codo (2006), relaciona-se ao estresse laboral crônico, ou seja, um estado psico-

emocional que envolve atitudes e condutas negativas em relação aos alunos, a 

organização e ao trabalho. Refere-se a um estado resultante do trabalho exaustivo, 

deixando de lado até as próprias necessidades pessoais. É uma experiência 

subjetiva, envolvendo atitudes e sentimentos que acarretam problemas de ordem 

prática e emocional ao trabalhador e à organização de trabalho. Quando  certos 

recursos pessoais são perdidos, são inadequados para atender às demandas ou 

quando não proporcionam retornos esperados, ocorre uma falta de estratégias de 

enfrentamento por parte do sujeito que sofre o burnout. 

Ainda de acordo com Codo (2006, p.241), a ocorrência do fenômeno 

se dá em meio a “trabalhadores altamente motivados, que reagem ao stress laboral 
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trabalhando ainda mais até que entram em colapso”. Em muitos casos considera-se 

que o trabalhador investe no trabalho excessivamente, mas não recebe o 

reconhecimento de superiores e colegas e não percebe os bons resultados. 

Consequentemente é possível detectar o aparecimento de três fatores principais que 

compõem a síndrome de burnout: a despersonalização, a exaustão emocional e o 

baixo envolvimento pessoal no trabalho. 

A despersonalização é a substituição do vínculo afetivo com outras 

pessoas pelo racional, pela crítica exacerbada de tudo e de todos; “perda do 

sentimento de que estamos lidando com outro ser humano” (CODO, 2006, p.242). O 

professor começa a desenvolver atitudes negativas, críticas em relação aos alunos, 

atribuindo-lhes seu próprio fracasso, e trata-os friamente como objetos. 

A exaustão emocional é o desgaste do vínculo afetivo, esgotamento 

da energia física e/ou mental, de maneira que “o professor nesta situação se sente 

totalmente exaurido emocionalmente, devido ao desgaste diário ao qual é submetido 

no relacionamento com seus alunos” (CODO, 2006, p.241). 

O baixo envolvimento pessoal diz respeito à baixa realização 

pessoal no trabalho. O trabalhador não se percebe capaz de atingir os objetivos aos 

quais se propôs, trazendo-lhe um sentimento de impotência, incapacidade de 

realizar algo que sonhou. Trata-se de um conflito que leva “[...]  a pessoa a avaliar a 

si própria negativamente, particularmente com respeito ao próprio trabalho com os 

alunos. Seu trabalho perde o sentido” (CODO, 2006, p.242). Suas relações 

interpessoais se tornam contatos com objetos, desprovidas de calor humano, o que 

o leva a sofrer de ansiedade, melancolia, baixa auto-estima, sentimento de exaustão 

física e/ou emocional. 

Codo (2006) aponta que há pesquisas que consideram a influência 

do ambiente de trabalho como fator desencadeador deste tipo de síndrome. No 

campo educacional, a indisciplina nas salas de aula, a violência, falta de segurança, 

administração insensível aos problemas do professor, a burocracia do processo de 

trabalho, pais omissos, transferências involuntárias, críticas da opinião pública, 

classes superlotadas, falta de autonomia, salários inadequados, falta de 

perspectivas de ascensão na carreira, falta de rede social de apoio e preparo 
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inadequado são apontados como causadores do burnout. Segundo Farber (1991 

apud Codo, 2006), há ainda a questão salarial, o desrespeito, a depreciação, a 

ineficácia e a insegurança no valor do seu trabalho, que também são problemas que 

contribuem para o stress e o burnout de professores. Resumidamente, Codo (2006, 

p.243) registra que: “o professor, ao mesmo tempo, sente-se derrotado em seu 

trabalho e vê deteriorada sua relação com os alunos, aos quais já não consegue 

mais tratar de forma afetuosa”. 

O burnout, síndrome do fim do século XX, tem sido estudado com 

mais profundidade por volta da década de 70, em um período em que a falta de 

motivação, desamparo, desesperança, passividade, alienação, depressão, fadiga e 

stress se expandiam nas práticas do cotidiano de diversos trabalhadores. Em 

especial, as áreas de saúde e educação mostraram índices mais elevados. O termo 

surgiu para exprimir o sentimento de profissionais que trabalhavam diretamente com 

pacientes dependentes de substâncias químicas, que desistiam diante da frustração 

do árduo trabalho. Codo é quem explica: 

 

Podia-se observar o sofrimento. Alguns reclamavam que já não viam 
seus “pacientes” como pessoas que necessitassem de cuidados 
especiais, visto que eles não se esforçavam para parar de usar 
drogas. Outros reclamavam que estavam tão exaustos que às vezes 
desejavam, nem acordar para não ter que ir para o trabalho. Outros 
ainda afirmavam que já não conseguiam mais atingir os objetivos 
que haviam imaginado. Sentiam-se incapazes de modificar o status 
quo; sentiam-se derrotados. A estes sintomas, agora pesquisados e 
analisados em conjunto, atribuiu-se o nome de burnout. (2006, 

p.240). 

 

 

Esse tipo de síndrome pode ser decorrente de ambientes que 

exerçam pressões sobre o indivíduo e de situações que possam acarretar um stress 

de caráter persistente. No entanto, algumas constatações podem ser feitas quanto a 

essas ocorrências. Farber (1991 apud Carlotto, 2002) enfatiza que há diferença de 

gênero. Os professores do sexo masculino se mostram mais vulneráveis ao burnout 

que as mulheres, que são mais flexíveis e abertas para lidar com as pressões do 

processo de ensino. Já Etzion (1987 apud Carlotto, 2002) diz que há diferença no 
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período de atuação entre os professores. Professores mais novos apresentam maior 

incidência, pois idealizam excessivamente a profissão. 

Schwab e Iwanicki (1982 apud Carlotto, 2002) e Woods (1999 apud 

Carlotto, 2002) informam que o nível de ensino do professor também pode ser um 

determinante da síndrome, ou seja, professores de ensino fundamental e médio 

podem apresentar mais atitudes negativas em relação aos alunos e menor 

frequência de sentimentos no desenvolvimento profissional do que professores de 

educação infantil. No entanto, ao se tratar das possíveis causas da síndrome de 

burnout, o mau relacionamento professor-aluno mostra-se por ser uma das 

principais. Abel e Sewell (1999 apud Carlotto, 2002) dizem que a relação com os 

familiares dos alunos também pode se mostrar problemática e estressante, seja pela 

comumente falta de envolvimento desses no processo educacional, seja pelo 

excesso de proteção ao filho, colocando no professor a culpa pelos problemas 

apresentados no processo de ensino-aprendizagem. 

Carlotto (2002) manifesta que o excesso de funções e de papéis 

sociais no campo da educação tem se tornado um fato cada vez mais presente na 

realidade do professor. Além de lidar com suas próprias questões pessoais e 

profissionais, o professor acaba por lidar com aspectos sociais e emocionais dos 

alunos e ainda com conflitos ocasionados pelas expectativas dos pais, 

administradores e da comunidade em geral. Além disso, o excesso de tarefas 

burocráticas somadas à inadequação salarial, a falta de oportunidades de 

promoções e a falta de autonomia e participação nas definições das políticas de 

ensino tem mostrado ser também um significativo antecedente do burnout. Todos 

esses fatores trazem como consequência, não apenas a desistência do ator social 

no trabalho, mas acarretam danos que afetam o trabalho profissional, as relações 

com a família, com colegas e com todas as outras pessoas com as quais convive, 

assim como resultam na permanência e reprodução do sistema educacional que 

hoje impera. 
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5 O QUE DIZEM OS PROFESSORES SOBRE O TRABALHO DOCENTE NO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 

 

Foi elaborado e entregue um questionário a 70 professores do curso 

de Pedagogia e 22 foi o número de devolução dos mesmos. A maioria dos docentes 

afirma que trabalha em torno de 12 horas ou mais e seis deles sinalizam que suas 

jornadas de trabalho são de 8 horas. Quando indagados se alguma vez já se 

sentiram sobrecarregados pelo trabalho, 20 docentes responderam que sim, 

justificando que dores no corpo ou problemas de saúde, cansaço, estresse e 

ansiedade eram os sintomas que mais se destacavam. Para exemplificar reproduzo 

alguns depoimentos sobre as consequências da sobrecarga de trabalho: 

 

“Cansaço, dores de cabeça, dores nos olhos, visualização fraca, 
dores no corpo” (Professor 11); 

“Cansaço e tomada de consciência que não devo assumir tantas 
atividades” (Professor 8); 

“Sempre... Engordei, fiquei mais ansioso, tive problemas com a 
esposa por falta de convivência à noite e nos fins de semana” 
(Professor 10); 

“Cansaço e a sensação de que nada estava sendo bem feito” 
(Professor 20); 

“Stress, problemas de saúde como enxaquecas, tonturas” (Professor 
21); 

“Cansaço, desânimo, vontade de não vir trabalhar” (Professor 13). 

 

Observando o depoimento dos docentes é possível inferir que o 

professor acaba fazendo muito mais do que as condições de trabalho permitem e 

devido a isso pode ser levado a um estado de cansaço, abatimento e a não ter mais 

vontade de ensinar. Codo e Vasques-Menezes (2006) são autores que oferecem 

respaldo para afirmar que as manifestações dos professores indicam ao menos um 

sintoma da síndrome de burnout. Farber (1984 apud Codo, 2006), expressa que 

diagnosticar algum sentimento de burnout em um professor não significa que este 

esteja sofrendo da síndrome em questão, mas que já a experimentou em algum 
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momento. No entanto, como alerta Codo (2006), trata-se de uma síndrome que vai 

avançando com o tempo, corroendo devagar o ânimo do educador, conforme a 

metáfora, o fogo vai se apagando devagar. 

Considerando um pouco mais profundamente a fala do Professor 

(10), “Sempre... Engordei, fiquei mais ansioso, tive problemas com a esposa por falta 

de convivência à noite e nos fins de semana”, é possível verificar que a situação 

apresentada é semelhante a que Vasques-Menezes; Codo e Medeiros (2006) 

apresentam em seus estudos. O profissional passa a maior parte de seu tempo 

produtivo no trabalho, ou em função dele. Muitas vezes, o trabalho rouba uma boa 

parcela do tempo que poderia ser dedicado à família, de modo que se perde 

detalhes do crescimento dos filhos, dando pouca atenção aos pais ou cuidando 

pouco dos relacionamentos pessoais. Esta é uma realidade muito frequente nos 

profissionais da sociedade atual, em que é necessário sacrificar muitas horas do dia 

vendendo a força de trabalho para ter a satisfação das necessidades materiais da 

própria família.  

De acordo com Vasques-Menezes; Codo e Medeiros (2006), o 

sofrimento em relação ao trabalho que rouba tempo vital de dedicação à família, leva 

a outro conflito, ao sofrimento psíquico do burnout, que ocorre quando o professor 

sente a necessidade e a vontade de se dedicar mais à escola e à família, mas vê-se 

impossibilitado por questões físicas de tempo e disponibilidade. 

É dessa forma que o trabalho afeta a família e a família afeta o 

trabalho. Famílias em que o casal possui filhos pequenos estão mais sujeitas a 

esses conflitos. Além disso, há que se considerar que a disponibilidade para o 

cuidado dos filhos e da casa, afeta, sobretudo o trabalho das mulheres, visto que 

ainda representam a grande maioria do magistério. No quadro de docentes do curso 

de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, objeto de estudo desta 

pesquisa, parece não ser diferente, visto que há atualmente, em 2012, 78 docentes 

do sexo feminino e 8 docentes do sexo masculino. 

Sabemos que esta profissão exige do docente um trabalho em 

tempo integral, não apenas dentro da instituição, mas também fora dela, lendo, 

corrigindo trabalhos e provas, preparando aulas, se atualizando constantemente. 

Essa é a vida que um professor escolhe trilhar. E nela deve haver um envolvimento 

pessoal no trabalho cada vez mais intenso. Entretanto, ainda conforme Vasques-
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Menezes; Codo e Medeiros (2006), esse tipo de conflito pelo qual passam os 

docentes da educação superior pode ser superado com compreensão, respeito, 

reconhecimento e flexibilidade de horário, fundamentais para a saúde do profissional 

do magistério. Os autores explicitam: 

 

Ao se confrontar as exigências atuais do trabalho e do lar e o papel 
que foi historicamente conferido aos homens e às mulheres, há 
necessidade de se estabelecer outra lógica de convivência que 
passa por muito mais entendimento, divisão de tarefas, cooperação, 
companheirismo (VASQUES-MENEZES; CODO; MEDEIROS, 2006, 
p.260). 

 

 

Foi solicitado aos docentes que assinalassem três entre as dez 

alternativas apresentadas, que seriam desencadeadores do estresse na profissão. 

As opções mais indicadas foram, em primeiro lugar, o excesso de atividades 

docentes e a buroracia do processo de trabalho; em segundo lugar, a 

indisciplina/indiferença dos alunos nas salas de aula; e em terceiro lugar, os salários 

inadequados. 

Em outra questão, os docentes foram indagados sobre os aspectos 

negativos do trabalho. Apresento depoimentos que exemplificam as duas situações, 

ou seja, fatores que desencadearam stress e aspectos negativos da docência: 

 

“O excesso de atividades (pedagógicas e burocráticas) que afetam o 
tempo que deveria ser dedicado ao trabalho especificamente 
pedagógico, à pesquisa e à extensão. O professor universitário virou 
um ‘faz tudo’, com excesso de reunião, comissões, bancas, leituras, 
pareceres, análise de documentos, tendo pouco tempo para levar os 
conhecimentos produzidos na universidade à serviço da comunidade. 
Trabalhamos 8h/dia na universidade e levamos uma boa parte do 
trabalho para casa” (Professor 21); 

“A falta de reconhecimento social da profissão, excesso de trabalhos 
para ser realizados em casa, falta de interesse por parte dos alunos” 
(Professor 17); 

“Ter que utilizar sábados, domingos e feriados para dar conta das 
atividades que assumo e dos compromissos que assumo com os 
alunos, como o de devolver semanalmente, com feedback, as tarefas 
que solicito, também semanalmente” (Professor 8). 
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Adentrar na questão da burocratização do processo de trabalho 

significa, para Cunha (2005), ter em vista o contexto da crise econômica e do avanço 

das políticas neoliberais, que vem disseminando a ideologia do mercado, dos 

discursos da excelência e da privatização na educação. Esse paradigma advém de 

uma nova ordem social do trabalho, em que a burocratização das atividades 

educativas se torna um meio de controle do poder centralizador. A autora apresenta 

algumas características da burocratização do trabalho: 

 

Em geral, a burocratização transparece na quantidade de tarefas 
complementares ao que é essencial e acabam, para fins de 
valorização, sendo as mais importantes na constelação de 
atividades. Normalmente, os resultados da ação docente podem ser 
definidos numericamente, e a quantidade é sempre evidência de 
qualidade. Outro aspecto relevante é que, geralmente, a 
burocratização anula as diferenças contextuais, não as leva em 
conta, minimizando as subjetividades dos indivíduos envolvidos na 
profissão (CUNHA, 2005, p.8). 

 

 

A burocratização das atividades educativas do trabalho docente é 

uma das causas geradoras do quadro de stress do profissional da educação, 

segundo a presente investigação. Se para a burocracia quantidade do trabalho 

significa qualidade, o docente tem de se ocupar cada vez mais de atividades, tanto 

dentro quanto fora da instituição, o que revela a segunda maior causa de stress 

nessa profissão: o excesso de atividades docentes. 

Primeiramente, é necessário tentar compreender a complexidade da 

carga de trabalho dos professores. Tardif e Lessard (2005) explicitam a 

complexidade de formar uma concepção acerca da carga de trabalho dos 

professores devido às variáveis existentes nessa área profissional. Hoje, as 

condições de trabalho dos professores se diferenciam de um país a outro; o ensino é 

um trabalho burocratizado e regulamentado por regras administrativas, mas que 

também requer o envolvimento, a iniciativa e certa autonomia dos professores com a 

profissão. Portanto, Tardif e Lessard (2005, p.112) concebem a docência como “um 

trabalho de limites imprecisos e variáveis de acordo com os indivíduos e as 

circunstâncias, e também segundo os estabelecimentos e os quarteirões e 

localidades”. 
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Com isso, denominam a docência como um trabalho parcialmente 

flexível, porque algumas atividades educativas possuem uma duração determinada 

legalmente pela organização escolar e outras podem variar quanto à duração e à 

frequência, de acordo com a experiência do professor, de sua relação e 

comprometimento com o trabalho, etc.  

O cotidiano foi capaz de mostrar para mim, como aluna, que há 

profissionais que fazem apenas o necessário, se dedicando exata e unicamente ao 

previsto pelas normas oficiais da organização escolar, enquanto outros demonstram 

um engajamento mais profundo aos seus trabalhos a ponto de comprometer sua 

vida particular. Há alguns depoimentos já explicitados anteriormente que evidenciam 

esta situação, por exemplo: “Ter que utilizar sábados, domingos e feriados para dar 

conta das atividades que assumo e dos compromissos que assumo com os alunos, 

como o de devolver semanalmente, com feedback, as tarefas que solicito, também 

semanalmente” (Professor 8) e “Sempre... Engordei, fiquei mais ansioso, tive 

problemas com a esposa por falta de convivência à noite e nos fins de semana” 

(Professor 10). 

Alguns ainda comprometem-se à sua constante formação 

profissional com cursos de aperfeiçoamento, de formação específica, atividades 

paraescolares ou sindicais, das associações profissionais, dentre outras atividades. 

Certas exigências específicas que afetam a carga de trabalho também demandam 

uma maior disponibilização de energia de determinados professores, como o 

trabalho com alunos com dificuldades de aprendizagem ou alunos com 

necessidades educativas especiais. Tais atividades exigem do professor 

disponibilização física e/ou psíquica extra, levando ao esgotamento quando o 

professor se vê incapaz de ter sob seu controle o ambiente de trabalho em uma 

rotina pré-estabelecida. 

Como é possível perceber, o ensino na universidade é uma 

profissão que se complexifica ao emaranhar-se a uma diversidade de outras tarefas 

além das aulas em classe, transcendendo os muros da instituição. Essas tarefas são 

constituintes da carga não oficializada do trabalho do docente, mas que ele é 

convocado a realizar durante sua jornada profissional. 
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Há também, ao docente da educação superior, a questão do 

profissionalismo no trabalho pedagógico, exposto por Oliveira (2011), no qual se 

espera que o professor construa sua identidade direcionada pelo seu trabalho 

educativo na universidade. A autora faz a crítica à atual sociedade do conhecimento 

que tem requerido do professor, a atualização constante de dados por meio de 

pesquisas de ponta e de habilidades e competências adquiridas individualmente nos 

processos de qualificação profissional. Para Oliveira (2011), a perversidade do dever 

do docente de estar em constante formação, apresentando suas evoluções e 

conquistas à comunidade acadêmica, através de resultados de pesquisas, projetos, 

publicação de artigos, livros, etc., mostra o docente preso a busca de uma eterna 

formação, como se fosse um semi-profissional, sempre em processo de 

aprendizado.   

Como contraponto, a autora apresenta que é condição essencial ao 

exercício docente a formação do aluno como um sujeito, que não reproduz a 

sociedade vigente ou que somente reflete sobre ela, mas que esteja disposto e seja 

capaz de promover transformação. Cunha (2005, p.66) afirma que esta é a maior 

contradição que os docentes universitários vivem atualmente, pois somente assim é 

possível “perceber os processos humanos em movimento e apostar neles como 

embriões de mudança”.  

Por fim, a questão 4 solicitava que os docentes descrevessem os 

aspectos positivos do seu trabalho, sendo os mais comentados: o contato com os 

alunos, a realização profissional e o desenvolvimento humano e profissional dos 

alunos. A seguir, alguns dos depoimentos para exemplificar: 

 

“Gosto do que faço. Tenho ótimos feedbacks dos alunos. Isso é um 
fator de autoestima e realização profissional e também pessoal” 
(Professor 8). 

“Conseguir conscientizar o aluno sobre a importância da escola e do 
estudo para sua vida pessoal e profissional. Refletir sobre a 
importância do próprio trabalho para uma sociedade cada vez mais 
exigente” (Professor 1). 

“Possibilidade de parceria com os estudantes. Participar de um 
processo de construção e reelaboração do conhecimento. Colaborar 
com a formação de profissionais importantes, comprometidos com a 
sociedade” (Professor 20). 
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De acordo com as respostas acima, percebe-se que o motor 

motivacional dos docentes é a relação que estabelecem com os alunos em meio ao 

processo educacional. A relação com os alunos é essencial ao trabalho docente, 

pois, conforme Tardif e Lessard (2005), ensinar é trabalhar com seres humanos, 

sobre seres humanos e para seres humanos. A relação que se estabelece então de 

professores com alunos, e com essa profissão, é predominantemente de 

relacionamentos. E para que isso ocorra, é necessário também que se conserve a 

alegria na prática docente e para com seus alunos. Conforme Freire (2006), a 

atividade docente nunca está desassociada à atividade discente e é uma 

experiência alegre por natureza. Apesar dos inúmeros aspectos desmotivadores 

encontrados no desrespeito à educação, aos educandos, aos educadores e às 

educadoras, banalizando a sensibilidade e o bem querer da própria prática 

educativa, torna-se cada fez mais necessária a alegria do docente em sua profissão. 

Assim diz Freire: 

 

É esta força misteriosa, às vezes chamada vocação, que explica a 
quase devoção com que a grande maioria do magistério nele 
permanece, apesar da imoralidade dos salários. E não apenas 
permanece, mas cumpre, como pode, seu dever. Amorosamente, 
acrescento (2006, p.142). 

 

 

O docente em seu processo de ensino deve ter como ferramenta a 

afetividade, a alegria, a capacidade científica, o domínio técnico a serviço da 

mudança, ou em determinados casos, da permanência. O docente é um profissional 

que lida com pessoas, que lida com sonhos e esperanças de outros indivíduos. 

Como pode então ele próprio perder as esperanças de uma sociedade melhor? 

Freire (2006) afirma que não se pode negar a quem sonha o direito de sonhar e é 

através dos sonhos que a mudança se torna possível. Aquele que sonha busca a 

realização de seus sonhos através da transformação da sua realidade. A partir 

dessa premissa é possível crer no que Freire (2006, p.79) explicita como saber 

fundamental: “mudar é difícil, mas é possível”. E é necessário. Nas palavras de 

Alves (2000), “foi assim que se construiu a ciência: não pela prudência dos que 
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marcham, mas pela ousadia dos que sonham. Todo conhecimento começa com o 

sonho”. 

Como apontam Tardif e Lessard (2005), muitos professores optaram 

por adentrar nesta profissão devido ao gosto por ajudar os colegas, ainda quando 

estudantes, o que demonstra que esse sentimento surge proveniente da história 

pessoal e escolar dos indivíduos. Alguns professores ainda demonstram afeto 

quanto à profissão, pois os remete a própria infância, quando ensinar era um sonho 

que cultivavam desde a infância até a concretização. Ainda de acordo com os 

autores acima, os professores se engajam afetivamente em seu trabalho com o 

ensino, pois possuem um sentimento, um desejo, de transmitir conhecimentos e 

contribuir para a formação de sujeitos, de profissionais, que formarão e 

transformarão a sociedade. O envolvimento com os alunos torna-se tão presente e 

importante na vida do professor que essa relação acaba por se tornar um fator de 

autoestima e realização profissional e pessoal. Contribuir para a expansão de 

conhecimentos já existentes e construção de novos conhecimentos que constituirão 

o profissional consciente da necessidade de uma constante formação intelectual é a 

fonte energizante do trabalho docente. 

Apesar da jornada de trabalho normal durar 8 horas diárias, a 

maioria dos professores declarou trabalhar 12 horas ou mais. Um docente afirmou 

que “o professor universitário virou um ‘faz tudo’” e que leva “uma boa parte do 

trabalho para casa” (Professor 21), outro ainda escreveu que tem que “utilizar 

sábados, domingos e feriados” (Professor 8) para dar continuidade ao seu trabalho. 

Aqui se manifesta mais um exemplo da real situação na qual se encontra o docente 

universitário, afetando sua vida, seu trabalho, sua família, com a sobrecarga de 

trabalho e sinais da síndrome de burnout. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise realizada neste estudo, pude compreender a 

constituição atual e as transformações e redefinições pelas quais o trabalho docente 
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vem passando. São situações  que permeiam a formação e a atuação do professor 

como sujeito atuante e agente formador, diretamente influenciado pelas 

transformações da sociedade e pelas demandas do mercado de trabalho.  

O curso de Pedagogia que habilitava o profissional para as funções 

de docência ou supervisão, ou orientação ou administração escolar, a partir de 2006 

passa a ser uma licenciatura que forma o profissional pedagogo “generalista” para 

exercer todas as funções. Entre as questões que ainda permanecem estão: Até que 

ponto esta alteração legal mostrou-se benéfica ao profissional da educação? 

Poderia essa nova Pedagogia ser um aspecto instigante no fenômeno da 

sobrecarga do trabalho deste profissional, uma vez que suas funções foram 

ampliadas? Percebo que tanto para aqueles que exercem a docência quanto para 

aqueles na função de pedagogos, é importante analisar o percurso da profissão que 

se exerce para buscar compreender as transformações do passado que afetam o 

trabalho do presente. O momento requer que formandos e formadores percebam 

como as modificações ocorridas na história da Pedagogia afetam o exercício das 

funções profissionais e a vida pessoal.  

As novas exigências da produtividade requerem que o docente 

universitário apresente suas produções em ritmo acelerado para evidenciar a 

qualificação do corpo docente (SANTOS, 2008). No caso da Pedagogia, além da 

complexidade das funções de docência e pesquisa, o docente possui ainda 

atribuições de supervisor dos estágios obrigatórios na Educação Infantil, nas Séries 

Iniciais e na Gestão no espaço escolar e nos espaços não-escolares, e orientação 

de Trabalhos de Conclusão de Curso. A diversidade de atuação é ampla e maior 

que em muitas outras profissões. O que vem a possibilitar a incidência de uma 

sobrecarga de trabalho.  

Os estudos de Codo (2006) e Carlotto (2002) trouxeram ao 

conhecimento a existência de uma síndrome que explica as características e 

consequências provenientes da sobrecarga de trabalho: a síndrome de burnout, que 

induz o profissional a desistir de seu trabalho sem abrir mão de seu emprego. O 

contato direto com pessoas, o não reconhecimento pelo seu duro trabalho, a 

necessidade de lidar com o sistema burocrático universitário, o stress enfrentado nas 

situações de trabalho, são alguns dos aspectos que derivam os sintomas da 
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síndrome de burnout, que são: a despersonalização, a exaustão emocional e o baixo 

envolvimento pessoal no trabalho. As possíveis causas da síndrome são inúmeras e 

diversas e, embora haja diferença nos sexos, ambos – homens e mulheres – estão 

sujeitos a desenvolvê-la. 

Por meio dos depoimentos dos próprios docentes de Pedagogia, foi 

possível compreender um pouco da realidade dos professores e comprovar a 

presença de sintomas da síndrome de burnout nos mesmos. A desmotivação, a 

frustração e o stress foram características percebidas nas falas dos professores 

participantes. 

Contudo, os mesmos docentes que indicaram em algum momento 

de suas carreiras terem desenvolvido sintomas da síndrome de burnout, também 

foram aqueles que demonstraram ainda existir em si resquícios de esperança. 

Esperança de transformação, através da elaboração e reelaboração do 

conhecimento e da possibilidade de formar profissionais comprometidos. 

Ao final deste trabalho, tendo estudado um pouco mais 

profundamente o tema, percebo que houve um crescimento não apenas acadêmico, 

mas pessoal. Vejo neste trabalho de pesquisa o primeiro marco de uma longa 

carreira profissional. Sei que é um caminho repleto de novos desafios e nem sempre 

com circunstâncias motivadoras. No entanto, através dos depoimentos dos 

docentes, repletos de sentimentos, sonhos e esperanças, percebo a importância 

desse ator e de suas funções. A importância de se buscar fazer, individual e 

coletivamente, um trabalho de qualidade que possa consequentemente ser gerador 

de uma educação de qualidade na formação dos futuros docentes. Compreendi 

também que é fundamental o trabalho de investigação e a reflexão das práticas 

pedagógicas quando se pretende vencer os desafios propostos. Finalizo minhas 

reflexões apontando que compete à minha geração de pedagogos, concretizar a 

profissão e a profissionalidade da categoria.  
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Questionário aos professores 
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CECA 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Prezado(a) Professor(a) do curso de Pedagogia, 
 

Sou aluna da 3ª série do curso de Pedagogia, Turma 3000. O TCC que estou 
desenvolvendo trata de aspectos do trabalho docente relacionados à exaustão e 
precarização profissional. 

Gostaria de pedir sua contribuição, respondendo a este questionário. Sua identidade 
não será conhecida. Todas as informações coletadas serão utilizadas única e 
exclusivamente com a finalidade didática do TCC.  

Após respondê-lo, solicito que o deixe no escaninho da minha orientadora neste 
trabalho, profª Cláudia Chueire de Oliveira, até o dia 20 de novembro deste ano.  

 Grata pela atenção e disposição, 
 

Jéssica Utiyama 
 

 
1. O total de horas, aproximadamente, que você trabalha em um dia é: 
 (   ) 4 horas     (   ) 6 horas    (   ) 8 horas    (   ) 12 horas ou mais 
 
2. Alguma vez já se sentiu sobrecarregado pelo trabalho?  
 (    ) Sim     (    ) Não        Quais foram as consequências? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
3. Quais são os três principais motivos desencadeadores de stress na profissão docente: 
 

(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 

Indisciplina/indiferença dos alunos nas salas de aula 
Violência e falta de segurança 
Administração indiferente aos problemas do professor 
Burocracia do processo de trabalho 
Sentimento de despreparo do professor para a realidade atual 
O número de alunos em sala 
Falta de autonomia para gerir o trabalho docente 
Salários inadequados 
Falta de rede social de apoio 
Excesso de atividades docentes 

 
4. Quais são os aspectos positivos do seu trabalho? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
5. Quais são os aspectos negativos do seu trabalho? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

 

 


