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RESUMO

A pesquisa tem o objetivo de investigar representações sociais da síndrome

de Burnout por professores do Ensino Fundamental afastados de sala de

aula e que permanecem desenvolvendo atividades administrativas nas

escolas, em situação de readaptação. O estudo baseia-se em trabalhos

sobre a síndrome de Burnout na área educacional e tem como referencial

teórico-metodológico a abordagem moscoviciana das representações

sociais. Na primeira fase do estudo participaram 100 professores, de 10

escolas do Rio de Janeiro, que responderam ao Inventário de Burnout de

Maslach. Os resultados apontaram sinais de Burnout em aproximadamente

15% dos docentes. Em seguida foram realizadas entrevistas semidirigidas

com 14 professores readaptados, afastados de sala de aula por fatores

tanto físicos quanto emocionais. A análise de conteúdo temática de suas

falas foi construída em torno de dois temas-chave: “Readaptação do

docente” e “Síndrome de Burnout: aspectos médicos, psicológicos e

sociais”. Respostas à questão de “indução de metáforas” foram

fundamentais para a análise: “Se a síndrome de Burnout pudesse ser outra

coisa, o que seria? Pode ser um animal, um vegetal, um mineral, por

exemplo. Justifique”. Alguns significados expressos pelos professores foram:

“É como se fosse um cachorro que pode se tornar agressivo quando

maltratado”; “Um touro enlouquecido, a fúria é muito grande, o impacto é

terrível, e a gente fica à mercê”; “É como uma cobra, a gente não percebe

quando ela vem, a gente não vê, e quando vê, já atacou”. Os resultados

parciais mostram um núcleo em torno do “sofrimento”, causado por algo

que não “ataca” só a mente, mas o corpo também. Vários entrevistados

reconheceram a síndrome em si, o que demanda atenção das escolas

quanto a enfrentar o mal-estar de docentes em seu cotidiano, que muitas

vezes remete a um problema de saúde.
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