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RESUMO 

 

A Síndrome de Burnout é uma doença que acomete muitos profissionais, 
principalmente os que trabalham com pessoas, como os professores. Esta síndrome leva 
os profissionais da educação a ter uma perca em sua profissão, dividindo-se em 
despersonalização, exaustão emocional e baixa realização profissional. Este trabalho teve 
como objetivo avaliar a Síndrome de Burnoute a sua associação com características 
socioeconômicas, ocupacionais e qualidade de vida em professores de educação física 
do ensino básico. A amostra do estudo foi realizada com 50 professores de educação 
física do ensino básico das escolas que abrangem a 10ª ADR de Santa Catarina. 
Apresenta os resultados através da análise da pesquisa feita no interior das escolas de 
ensono básico. Por meio da análise construída, é possível sinalizar para a importância de 
uma boa qualidade de vida, alguns programas de intervenção e mudanças no ambiente 
de trabalho, gerando um bem-estar geral dos profissionais, em especial de educação 
física. Identificou-se, durante o estudo em especial, um grande cansaço físico e mental do 
professor, pela sobre carga de tarefas, ocasionadas pela grande carga horário de trabalho 
e a falta de tempo para cuidados pessoas, como praticar atividades físicas e fazer 
programas pessoais que proporcionem o bem-estar pessoal. Os professores da 
amostragem respondentes não apresentam sintomas agravantes da Síndrome, porém o 
cuidado com o dia a dia e com os fatores inclusos na vida do professor devem estar 
sempre atentos, como a despersonalização, a exaustão e o baixo rendimento no local de 
trabalho. Proporcionar atividades que melhorem a qualidade de vida, realizando ações 
que envolvam desde o bem-estar físico, mental, psicológico e emocional, através de 
relacionamentos sociais com família e amigos e cuidados com a saúde pessoal, 
aperfeiçoamento profissional e outros parâmetros que afetam a vida humana.  
 
 
Palavras-chave: Síndrome de Burnout. Professores de Educação Física. Profissionais da 
educação. 
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ABSTRACT 

 

 Burnout syndrome is a disease that affects many professionals, especially those 
who work with people, such as teachers, for example. This syndrome leads education pro-
fessionals to have a loss in their profession, dividing themselves into depersonalization, 
emotional exhaustion and low professional achievement. This study aimed to evaluate the 
prevalence of Burnout Syndrome and its relationship with quality of life, socioeconomic 
and occupational characteristics in elementary school physical education teachers. The 
sample of the study was carried out with 50 teachers of physical education of the basic 
education of the schools that comprise the 10th ADR of Santa Catarina. It presents the 
results through the analysis of the research done. Through the built analysis, it is possible 
to signal to the importance of a good quality of life, some intervention programs and 
changes in the work environment, generating a general well-being of the professionals, 
especially of physical education. During the study in particular, a great physical and mental 
exhaustion of the teacher was identified, due to the overload of tasks caused by the great 
work load and the lack of time for personal care, such as practicing physical activities and 
making personal programs that personal well-being. The teachers of the sample respond-
ents do not present aggravating symptoms of the Syndrome, but the care with the day to 
day and with the factors included in the life of the teacher must be always attentive, as the 
depersonalization, the exhaustion and the low income in the work place. Provide activities 
that improve the quality of life, performing actions ranging from physical, mental, psycho-
logical and emotional well-being through social relationships with family and friends and 
personal health care, professional improvement and other parameters that affect life hu-
man. 
 
 
Keywords: Burnout Syndrome. Teachers of Physical Education. Education professionals. 
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INTRODUÇÃO 

 

Burnout é uma síndrome psicológica resultante de estressores interpessoais 

crônicos no trabalho e apresenta três dimensões: exaustão emocional, 

despersonalização (ou ceticismo) e diminuição da realização pessoal (ou eficácia 

profissional) (Maslach et al., 2001).  

Atualmente, as leis brasileiras de trabalho já reconhecem esta síndrome, no 

capítulo sobre transtornos mentais e do comportamento relacionado ao trabalho 

(BRASIL, 2001). A relação da Síndrome de Burnout ou do esgotamento profissional 

com o trabalho, segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), poderá 

estar vinculada aos “fatores que influenciam o estado de saúde: (...) riscos potenciais 

à saúde relacionados com circunstâncias socioeconômicas e psicossociais” (Seção 

Z55-Z65 da CID-10): ritmo de trabalho penoso (Z56.3); outras dificuldades físicas e 

mentais relacionadas ao trabalho (Z56.6) (BRASIL, 2001). 

Neste contexto, a Síndrome de Burnout tem afetado profissionais da área da 

saúde, policiais, assistentes sociais, agentes penitenciários e trabalhadores da 

educação (BRASIL, 2001). Os docentes, independentemente do nível de ensino em 

que atue, tipo de escola, pública ou privada, tem sido alvo desta síndrome, o que 

tem afetado a qualidade de vida destes profissionais (CARLOTTO, 2011).  

A qualidade de vida no trabalho docente, consiste em fatores que melhoram 

as condições laborais dos docentes, influenciam na sua rotina de trabalho e nos 

resultados promovidos por ele (BOTH, NASCIMENTO; BORGATTO; 2008a, 2008b). 

Além disso, variáveis comportamentais e organizacionais que venham, juntamente 

com as políticas de recursos humanos condizentes, humanizar o emprego, obtendo-

se um resultado satisfatório tanto para os empregados como para a organização 

(QUEIROZ, 2005). 

Na área da educação física intensificam-se os estudos relacionados às 

condições de trabalho dos professores (VASCONCELOS, 2001; SANTINI, 2004; 

LEMOS et al., 2005; NOGUEIRA, 2005; SANTINI; MOLINA NETO, 2005; LEMOS, 

2007; BOTH, NASCIMENTO; BORGATTO; 2008a, 2008b; FARIAS et al. 2008). De 

modo geral, tais investigações estão sendo desenvolvidas em diferentes regiões do 

Brasil, revelando a necessidade da construção do conhecimento sobre o tema 

“qualidade de vida do professor de educação física” e acusando que esta é uma 

problemática emergente. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB) em sua 

proposta inicial, estabeleceu que a educação física é parte integrante da proposta 

pedagógica da escola, atuando de forma integrada com outras disciplinas da 

educação básica. A educação física como componente curricular, tem como 

pressuposto básico disseminar conhecimento sistematizado sobre a cultura corporal 

de movimento, capacitando o educando para a regulação, interação e transformação 

em relação ao meio em que vive, contribuindo para a formação do sentido de ser 

humano (SILVA, 2012). Portanto, o professor de educação física também assume 

importância fundamental para as transformações do mundo atual, promovendo o 

aprofundamento de conhecimentos essenciais para o crescimento de uma 

sociedade justa, emancipadora e crítica.  

Diferentemente das outras disciplinas em que os professores ministram as 

suas aulas com os alunos sentados e em sala de aula fechada, na maioria das 

vezes os professores ministram as aulas de educação física em espaços abertos, 

com a falta de materiais didáticos e expostos a constantes mudanças climáticas 

(BORGATTO, 2007; BOTH; NASCIMENTO, 2009; MOREIRA et al., 2010). Além 

disso, os professores de educação física têm assumido várias responsabilidades na 

escola, o que tem aumentado o desgaste físico e psicológico, podendo gerar 

distúrbios psicossociais, como a Síndrome de Burnout, impactando negativamente 

qualidade de vida destes profissionais (BORGATTO, 2007; BOTH; NASCIMENTO, 

2009; MOREIRA et al., 2010). 

Em algumas regiões do Brasil, os estudos têm mostrado que os professores 

de educação física têm apresentado a Síndrome de Burnout (GUEDES e GASPAR, 

2016; PIRES et al., 2012; VALÉRIO et al., 2009; SANTINI e MOLINA NETO, 2005). 

Entretanto, em Santa Catarina localizado na região Sul, não encontramos estudos 

que avaliaram em professores de educação física está síndrome, mostrando uma 

escassez de investigações e informações referentes a estes profissionais que 

ministram aulas no ensino básico.  

Neste estudo iremos focar nos professores de educação física que ministram 

aulas nas escolas estaduais da 10ª Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de 

Santa Catarina. A região da 10ª ADR do estado de Santa Catarina, engloba sete (7) 

municípios, e de acordo com o IBGE (2010) esta região apresenta um dos Índices de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) mais baixos do Estado, classificado na 

posição 148 com pontuação média de 0,735. Este índice mostra três das mais 
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importantes dimensões do desenvolvimento humano que são: a oportunidade de 

viver uma vida longa e saudável, de ter acesso ao conhecimento e ter um padrão de 

vida que garanta as necessidades básicas, representadas pela saúde, educação e 

renda (IBGE, 2010). Estas dimensões podem influenciar a saúde e qualidade de 

vida dos docentes.  

Como existe uma carência de estudos nesta região sobre a Síndrome de 

Burnout e fatores associados em professores de educação física do ensino básico, é 

necessário avaliar o seu acometimento e buscar estratégias de promoção da saúde 

para melhorar a qualidade de vida no trabalho deste profissional. É importante 

salientar ainda, que a prevenção desta síndrome, pode contribuir para a 

produtividade e desempenho dos docentes, refletindo na melhora do processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos.  

Dentro desse contexto, este estudo teve como objetivo geral avaliar a 

prevalência da Síndrome de Burnout e a sua relação com a qualidade de vida, 

características socioeconômicas e ocupacionais em professores de educação física 

do ensino básico. Para responder ao objetivo geral deste estudo, os seguintes 

objetivos específicos são apresentados: a) Avaliar a prevalência da Síndrome de 

Burnout em professores de educação física do ensino básico; b) Verificar a 

percepção da Qualidade de Vida relacionado ao trabalho dos professores de 

educação física; c) Analisar a relação entre Burnout com a qualidade de vida e; d) 

Analisar a associação entre Burnout e caraterísticas socioeconômicas e 

ocupacionais dos professores de educação física. 

Apresentamos neste estudo, quatro capítulos que nortearam a pesquisa. No 

capítulo 1 é realizado os conceitos sobre a Síndrome de Burnout e suas etapas. No 

capítulo 2 tem-se a prevalência da síndrome de Burnout em professores, no capítulo 

3 dá-se a metodologia utilizada para a presente pesquisa e no capítulo 4 as análises 

e resultados obtidos com a pesquisa.   
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1 SÍNDROME DE BURNOUT 

 

Atualmente, em uma sociedade que cada vez mais há a busca pelo bem-

estar, qualidade de vida e melhores condições no trabalho, surge a síndrome de 

Burnout, a qual pode ser descrita como: 

 

A Síndrome de Burnout, ou esgotamento profissional, é um 
fenômeno psicossocial em resposta aos estressores crônicos 
presentes no ambiente do trabalho, com consequências negativas 
em âmbito individual, familiar, profissional e social. Desde 
1999, essa síndrome é reconhecida pela Previdência Social, no 
Brasil, como um transtorno relacionado ao trabalho (KOGA et al, 2015, p. 
267). 

 

A Síndrome de Burnout é caracterizada pela exaustão emocional, estresse, 

entre outros fatores, portanto, como diz o autor, algumas pessoas fragilizam-se com 

isto e outros, por sua vez, obtêm sucesso. Sabe-se que as pessoas são diferentes 

umas das outras, há aquelas que diante de qualquer mudança no trabalho já são 

afetadas, mas há aquelas que se utilizam das mudanças para se readequarem. 

Essa síndrome é considerada uma resposta ao estresse ocupacional crônico 

proveniente de demandas laborais que causam sofrimento psíquico e físico (DIAS et 

al., 2015). Áreas que exigem intenso contato humano, como por exemplo, saúde e 

educação, apresentam maior risco de desenvolver a síndrome (PIRES; 

MONETEIRO; ALENCAR, 2015). 

Resgatando o contexto histórico da Síndrome de Burnout, pode-se afirmar, 

 

[...], o termo Síndrome de Burnout (SB) foi usado por primeira vez, em 1974, 
pelo psicanalista Herbert Freudenberger ao observar que seu trabalho não 
lhe trazia o mesmo prazer de outrora, relacionando a sensação de 
esgotamento à falta de estímulo originado da escassez de energia 
emocional. Além desses sintomas, Freudenberger incluiu fadiga, depressão, 
irritação e inflexibilidade como pertencentes ao quadro sintomatológico da 
SB. Em 1981, Christina Maslach e Susan Jackson colocaram a SB na 
perspectiva de um stress intenso e contínuo provocado pelo trabalho. Em 
1999, Christina Maslach e Michael Leiter deram à SB sua definição e 
caracterização final: uma síndrome composta pelos tripés exaustão 
emocional, despersonalização e falta de realização profissional (MOREIRA; 
SOUZA;YAMAGUCHI, 2017 p. 43) 

 

A reflexão causada acerca da síndrome demonstra como as contribuições dos 

autores acrescentam nuances importantes para sua caracterização, e, além disso, 

dissemina os sintomas passíveis para diagnóstico.  



13 
 

Assim sendo, a Síndrome de Burnout adentra em três dimensões, sendo 

definidas como: despersonalização, exaustão emocional e a baixa realização 

profissional, conforme serão citadas nos títulos subsequentes. 

 

[...] considerado um fenômeno psicossocial constituído de três 
dimensões: Exaustão Emocional, Despersonalização e Baixa Realização 
Profissional. A Exaustão Emocional caracteriza-se por uma falta ou carência 
de energia e um sentimento de esgotamento emocional, sendo sua maior 
causam a sobrecarga de trabalho A Despersonalização ocorre quando o 
profissional passa a tratar os clientes, os colegas e a organização de forma 
distante e impessoal. Por fim, a Baixa Realização Profissional caracteriza-se 
por uma tendência do trabalhador em se auto--avaliar de forma negativa, 
sentindo-se insatisfeito com seu desenvolvimento profissional, 
experimentando um declínio no sentimento de competência e na sua 
capacidade de interagir com as pessoas (CARLOTTO, 2011, p. 404). 

 

A ocupação de professor, independente do nível de ensino ou rede que atue, 

aparece como uma das profissões com maior probabilidade a desenvolver a 

Síndrome de Burnout, por vivenciar uma rotina repleta de estressores psicossociais 

(crescimento da burocracia, menor tempo para planejamento e execução das 

tarefas, falta de atualização profissional, cobrança por resultados, acerbado número 

de críticas e cobranças) em uma sociedade que vem se modificando rapidamente 

(CARLOTTO, 2011). 

Envolvendo a fala do autor sobre Burnout e a educação cabe uma reflexão 

sobre o descaso que há com a educação, especialmente no Brasil, onde não se tem 

uma valorização real da profissão, com salários baixos, trabalho em casa e um 

público que requer constante atenção. 

Em seguida os conceitos de cada componente, cada um em sua 

especificidade. 

 

 

1.1 DESPERSONALIZAÇÃO 

 

 

A despersonalização é uma etapa da Síndrome de Burnout, que faz com que 

as pessoas passem a ter atitudes negativas com colegas de trabalho e demais 

pessoas. É tida também, como a falta da boa convivência com outros profissionais, 

além do descaso com a profissão. 

Nesta fase o trabalhador apresenta comportamentos negativos no convívio 
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social, e por diversas vezes busca culpá-los os outros por seus problemas, o que 

ocasiona um distanciamento frente à sociedade (CARVALHO; MAGALHÃES, 2014). 

O professor afetado pela Síndrome, além do distanciamento pode acabar reduzindo 

seu tempo trabalhando, como diz Sá, Silva e Funchal (2014, p. 665): 

 

Com o tempo, à medida que a Despersonalização vai progredindo, os 
trabalhadores reduzem a quantidade de tempo que passam no trabalho e a 
quantidade de energia despendida na realização do mesmo, interferindo na 
qualidade de seu desempenho. Consequentemente, o indivíduo passará a 
ter sensações de incompetência, falta de realização e produtividade no 
trabalho, que é a terceira dimensão da síndrome, a Realização Profissional 
diminuída. 

 

Contudo, quando é alterada a qualidade do desempenho no trabalho há uma 

insatisfação por parte da equipe pedagógica, que afeta o próprio indivíduo que pode 

apresentar um comportamento de culpa devido ao sentimento de incompetência e a 

falta de produtividade no trabalho, o que não irá auxiliar em sua autoestima e na 

melhora do ambiente de trabalho. “Sinto-me frustrado com meu trabalho” é uma das 

frases mais comuns ditas por uma pessoa que está na fase da despersonalização. 

Neste momento o contexto interpessoal onde se desenvolve o trabalho do 

sujeito, e a diminuição das conquistas pessoais, representa a auto avaliação que o 

indivíduo realiza de seu desempenho ocupacional e pessoal (POMIECINSKI; 

POMIECINSKI, 2014). 

Assim como a “Despersonalização (ou cinismo) é o distanciamento 

interpessoal, com diminuição do envolvimento emocional no trabalho e do 

desenvolvimento de atitudes impessoais e desumanizadas no tratamento de clientes 

e de colegas” (KOGA et al. 2015, p. 267). 

Ao ponderar que alunos são considerados os clientes na área da educação, 

estes passam a ser tratados com atitudes não positivas e desumanizadas, podendo 

ser percebido uma queda na qualidade do ensino oferecido. O profissional afetado 

deixa de lado o seu verdadeiro eu, e começa a apresentar comportamentos que não 

condizem com sua personalidade. 

 

 

1.2 EXAUSTÃO EMOCIONAL 
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Outro fator da Síndrome de Burnout é a exaustão emocional, quando o 

professor, em questão, já não possui resistência para o trabalho, e suas funções o 

deixam exausto, seja com o ensino fundamental ou médio, quando esse desgaste o 

profissional demonstra inaptidão para o trabalho, não possui motivação para 

desempenhar suas atividades. 

Maia, Silva e Mendes nos trazem a seguinte definição sobre a exaustão 

emocional: 

 

A exaustão emocional, o componente pessoal da síndrome, é representada 
por uma sensação de desânimo, fraqueza e falta de energia (esgotamento) 
aliada ao sentimento de incapacidade de lidar com as atividades rotineiras 
da prática laboral (MAIA; SILVA; MENDES, 2011, p. 95). 

 

Como bem expõe os autores, os trabalhadores estão esgotados com seu 

trabalho, seja na área da educação ou em outras áreas que estejam em constante 

contato com pessoas. Geralmente este esgotamento vem acompanhado de algum 

desgosto familiar ou conjugal, tendo um amplo campo de visão sobre.  

Diversas variáveis podem causar a exaustão emocional, 

 

Variáveis demográficas não apresentaram relação com os fatores de 
Burnout, sendo que, das variáveis profissionais, a carga horária e a 
quantidade de alunos atendidos foram as que mostraram associação com a 
dimensão de exaustão emocional. Mau comportamento dos alunos, 
expectativas familiares e pouca participação nas decisões institucionais 
foram os fatores de estresse que apresentaram associação com os fatores 
de Burnout (ALMEIDA et al., 2011, p. 281). 

 

Com este sentimento, os professores já não se sentem capazes de exercer 

sua função, e os alunos, por sua vez, sentem a impotência do professor, assim como 

toda equipe escolar, situação que potencializa possíveis dificuldades pelo binômio 

professor/aluno. 

Dessa forma, a exaustão emocional pode ser sentida quando o profissional 

acaba recorrendo a uma folga ou a um afastamento das funções para que haja um 

tratamento adequado. 

 

 

1.3 BAIXA REALIZAÇÃO PROFISSIONAL 
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A baixa realização profissional é quando o trabalhador já não possui prazer 

pela profissão, não acredita mais em si e no seu potencial. 

 

O profissional afetado pela síndrome sente-se exausto, frequentemente está 
doente, sofre de insônia, úlcera, dores de cabeça, problemas relacionados à 
pressão sanguínea, tensão muscular e fadiga crônica. Do ponto de vista 
organizacional, a síndrome de burnout está altamente correlacionada com 
baixa moral dos trabalhadores, absenteísmo e rotatividade de pessoal, 
resultados organizacionais negativos e baixo nível de comprometimento 
com o trabalho (CARVALHO; MAGALHÃES, 2014, p. 544). 

 

Esta dimensão avalia o esgotamento, de fato, do profissional, onde nem ele 

próprio se reconhece. Também adentra no campo pessoal, como as demais 

dimensões, causando diminuição com relação a outras pessoas, bem como sua 

capacidade de interação com todos. 

O profissional que apresenta baixa realização profissional é aquele que já não 

demonstram mais satisfação pelo seu trabalho e que não está feliz com o mesmo. 

  

Assim sendo, 

 

Síndrome de Burnout na educação é um fenômeno muito complexo e com 
dimensões variáveis que resultam de aspectos individuais e do ambiente de 
trabalho. Não se restringem apenas à sala de aula ou ao contexto 
institucional, todos os fatores envolvidos nesta relação, inclusive políticas 
educacionais e fatores sócio-históricos (POMIECINSKI; POMIECINSKI, 
2014, p. 219). 

 
A Síndrome de Burnout tem sido considerada uma importante questão de 
saúde pública. Segundo Salanova e Llorens11, é um dos agravos 
ocupacionais de caráter psicossocial mais importantes na sociedade atual. 
Burnout tem sido considerado um sério processo de deterioro da qualidade 
de vida do trabalhador, tendo em vista suas graves implicações para a 
saúde física e mental (BATISTA et al., 2010, p. 504). 

 

Novamente é possível perceber que as dificuldades com o trabalho, muitas 

vezes, têm relação direta com a Síndrome de Burnout. Os profissionais mais 

atingidos são os profissionais que trabalham diretamente com outras pessoas, como 

médicos, enfermeiros, professores, psicólogos, policiais, bombeiros e assistentes 

sociais, sendo as consequências muitas vezes devastadoras (ALMEIDA et al., 2011). 

 As categorias mais acometidas com esta doença são pessoas que estão em 

contato direto com o público, assim como cita o autor, como, por exemplo, os 

professores, tema central da presente dissertação. 

 



17 
 

 

2 PREVALÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFESSORES 

 

 

A prevalência de Burnout em professores está atrelada a inúmeros fatores, 

alguns deles podem ser nitidamente notados, como relata Carlotto (2011, p. 403): 

 

Atualmente, o ofício de professor, independente do nível de ensino em que 
atue tipo de escola, pública ou privada, está se configurando como uma 
profissão alvo de inúmeros estressores psicossociais presentes no seu 
contexto de trabalho. A atividade docente, entendida em tempos passados 
como uma profissão vocacional de grande satisfação pessoal e profissional 
tem dado lugar ao profissional de ensino excessivamente atrelado a 
questões tecnoburocráticas. Há uma redução da amplitude de atuação do 
trabalho, as tarefas de alto nível são transformadas em rotinas, há menos 
tempo para executar o trabalho, para atualização profissional, lazer e 
convívio social, bem como escassas oportunidades de trabalho criativo. 

 

Dito isto, é possível entender que a Síndrome de Burnout atinge em especial 

os professores, visto que estão inseridos na realidade dos alunos, sendo eles, cada 

qual, portadores de diferentes realidades sociais e familiares. 

Com todo este contexto presente na vida profissional e pessoal do professor, 

é muito característica a presença desta síndrome na classe, devido a vários fatores 

estressores, como cita Levy, Sobrinho e Souza (2009, p. 459): 

 

Os estudiosos do assunto alertam que as condições atuais do magistério 
concentram, comprovadamente, fatores que contribuem para o stress 
crônico, podendo evoluir para a Síndrome de Burnout entre os professores, 
tendo como resultado o absenteísmo e o afastamento desses profissionais 
de seus postos de trabalho. Nesse cenário, as preocupações com a 
humanização do posto de trabalho docente começam a despertar o 

interesse dos ergonomistas. 
 

Essas condições trazidas pelos autores remetem a pensar sobre os motivos 

pelos quais os professores afastam-se de suas atividades. Há que se tomar um 

cuidado, consideravelmente grande, com os profissionais da educação e há, ainda, 

que ter maior valorização a eles. 

A Síndrome de Burnout adentra, cada vez mais no contexto escolar e há, 

atualmente, muitas mudanças no mundo do trabalho, assim como nas instituições de 

ensino.  

Dessa forma,  
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A síndrome de burnout traz consequências indesejáveis tanto para o 
profissional quanto para o cliente e a instituição. É importante que sejam 
desenvolvidas manobras de enfrentamento com a finalidade de atenuar os 
problemas existentes no ambiente de trabalho, diminuir as dificuldades, dar 
suporte aos trabalhadores, propiciar-lhes melhores condições de vida dentro 
e fora da organização e consequentemente, melhorar a qualidade do 
cuidado prestado ao indivíduo (MORENO et al., 2011, p. 141). 

 

Assim, o profissional da educação, em questão, precisa estar constantemente 

em mudança e deve se adequar a elas da melhor forma possível, para que não seja 

acometido pela Síndrome e prejudique sua vida pessoal e profissional. 

O desgaste dos professores é algo real, porém pouco notado, conforme diz 

Batista (2010, p. 31): “Avaliar ou alcançar o desgaste é algo de caráter complexo. O 

que aponta para certa dificuldade em mostrá-lo e até em lidar com ele”. 

Moreno explica que: 

 

As estratégias para o enfrentamento da síndrome de burnout variam de 
acordo com o objetivo desejado, incluindo intervenções focadas no 
indivíduo como baseadas em habilidades comportamentais e cognitivas de 
coping, meditação, educação em saúde e atividade física; na relação 
indivíduo-organização compreendendo as ações para melhoria da 
comunicação e trabalho em equipe, entre outras; na organização como 
treinamento e mudança das condições físico-ambientais e intervenções 
combinadas que associam dois ou mais tipos de intervenções com focos 
distintos (MORENO et al., 2011, p. 142). 

 

Dessa forma, caso haja uma melhora nas condições de trabalho há uma 

propensão à diminuição de doenças relacionadas ao espectro laboral, em especial, 

o Burnout. 

O profissional da educação está, atualmente, muito suscetível a ter este tipo 

de síndrome ou até de outras doenças, pois está inserido em um mundo onde há 

diferentes opiniões, pontos de vista e, principalmente, diferenças sociais muito 

acentuadas, presentes no cotidiano escolar.  

Dessa forma, o trabalho exige muito de seus trabalhadores, e para isso é 

necessário que estes, estejam cada vez mais adaptados a mudanças, 

transformações e atualizações constantes, conforme traz Sanches e Santos (2013, 

p. 616): “Na atualidade, o docente vem enfrentando uma série de novas exigências 

no trabalho, com isso, aumenta a importância do desenvolvimento de competências 

profissionais e a atualização constante, com o objetivo de garantir a qualidade de 

ensino”. 
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O desenvolvimento de competências educacionais é fundamental para a vida 

do professor, estar em constante aprendizado é o fator que aprimora o profissional e, 

é também, o que difere de outros, onde há uma pesquisa ou procura pelo 

conhecimento, causando, muitas vezes, o desgaste físico e psicológico, tornando-se, 

em alguns casos, na síndrome de Burnout. 

 

1.1 EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

A educação básica brasileira se norteia a partir de documentos básicos que 

orientam os processos de reflexão, planejamento e prática pedagógica em todas as 

escolas do país (SILVA et al., 2013). Entre os principais documentos encontram-se: 

os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN'S e a Lei de Diretrizes e Bases – LDB, 

reunindo os referenciais que direcionam o estado, município, escolas e professores 

para a consolidação da educação de qualidade (SILVA et al., 2013).  

O ensino proposto pela LDB está em função do objetivo maior do ensino 

fundamental, que é o de propiciar a todos a formação básica para a cidadania, a 

partir da criação na escola de condições de aprendizagem (LDB, 1996). O Art. 22 da 

LDB cita que: a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores (LDB, 1996). 

Porém, a LDB (1996), caracteriza que dentro do ensino devem ser 

respeitados alguns determinantes sociais de ensino aprendizagem como cita o Art. 

26: os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 

devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino 

e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos. Sendo assim, direcionando uma missão essencial da escola em criar 

formas educativas de aprendizagem, assumindo uma parte muito importante na 

formação dos alunos em todos os campos da vida social, auxiliando também de 

forma que os estudantes se tornem cidadãos com percepção e construção da 

cidadania. (DEMARZO; AQUILANTE, 2008). 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN, 2013), os currículos de 

todas as etapas são formados por uma base nacional comum, complementada em 
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cada sistema de ensino (estados, municípios e Distrito Federal) e em cada 

estabelecimento escolar por uma parte diversificada. Os alunos da primeira etapa do 

ensino fundamental estudam: arte (incluindo música), ciências, geografia, história, 

língua portuguesa, matemática e ensino religioso (facultativo). Já os estudantes do 

sexto ao nono ano estudam todas essas e mais duas: inglês e espanhol. Os alunos 

do ensino médio estudam mais disciplinas, por conteúdos que se tornam específicos 

nessa etapa: língua portuguesa, matemática, arte (incluindo música), química, física, 

biologia, geografia, história, filosofia, sociologia, mídias, inglês e espanhol.  

Além de todas essas disciplinas temos também a educação física, a qual foi 

inserida a partir do texto da Lei 9394/96 como um componente curricular, superando 

assim, a ideia de área de atividade. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996 é o grande marco para que a Educação Física se afirme de fato 

como área de conhecimento deixando para trás seu estigma de apenas atividade.  

Dentro do currículo da educação física escolar temos a dança, as lutas, os 

jogos, os esportes e a ginástica. O componente curricular da Educação Física, para 

Bracht (1999), contempla múltiplos conhecimentos produzidos e usufruídos pela 

sociedade a respeito do corpo e do movimento, cabendo a ela ser uma prática de 

intervenção que tematiza as manifestações da nossa cultura corporal de movimento 

com uma intenção pedagógica, buscando fundamentar-se em conhecimentos 

científicos, oferecidos pelas abordagens dos diferentes componentes curriculares. 

A disciplina da educação física como componente curricular obrigatório da 

Educação Básica assume importantes funções na sociedade contemporânea, entre 

elas: introduzir e integrar o aluno na cultura corporal de movimento (BETTI; 

ZULIANE, 2002; DARIDO, 2004). Também, se responsabiliza por proporcionar as 

crianças e adolescentes vivências motoras que podem favorecer, ao longo do tempo, 

a adoção de um estilo de vida fisicamente ativo, o que torna esse profissional 

importante no processo educativo dos alunos (KOKA & HEIN, 2003) 

Em alguns estados as aulas de educação física na primeira parte do ensino 

fundamental, o que compõe o 1º ao 5º ano, ainda são ministradas por professores 

regentes de turma, onde na sua maioria são pedagogos, os quais não tem a 

formação específica para ministrar essas aulas (CONTREIRA & KRUG; 2010). Em 

um estudo realizado por Silva Filho e Pereira (2012), constataram mediante diálogo 

com os professores polivalentes, responsáveis por ministrar aulas de Educação 

Física, e também via observação das aulas ministradas pelos mesmos, que os 
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docentes não entendem ou não sabem a real importância do contexto de educação 

física, e concluíram que as aulas não são organizadas, sendo muitas vezes utilizado 

recreação como conteúdo principal.  

A Educação Física é de suma importância no ambiente escolar, pois ela 

contribui para a capacitação de níveis adequados de desempenho, visando à 

consecução do bem-estar e da qualidade de vida, contribuindo também para a 

autonomia e autoestima (MACIEL, 2014). É importante salientar que o professor de 

Educação Física é entendido como elemento mediador para a operacionalizar a 

ação criadora e inovadora, e ao desenvolver o seu trabalho, pautado numa 

concepção de cultura corporal, ajuda a construir uma Educação Física Escolar para 

o exercício da cidadania (CERPM – EF, 2004), sendo assim, relevando a sua 

importância no meio escolar e a importância da sua disciplina e das características 

corpóreas que irá desenvolver em suas aulas. 

Apesar da importância da educação física para os alunos do ensino básico, 

esta disciplina segundo o relato de Goodson (2008) ainda é considerada menos 

importante do que outras disciplinas, resultando em uma dificuldade de se manter no 

contexto escolar, gerando impacto negativo não só na disciplina, mas também nos 

professores de Educação Física, aumentando os níveis de estresse destes 

profissionais. 

Com o aumento do estresse no ambiente escolar, os professores de 

educação física têm sofrido com vários distúrbios físicos e mentais, dentre eles a 

Síndrome de Burnout. A Síndrome de Burnout pode alterar a qualidade de vida no 

trabalho e impactar neste profissional a qualidade de suas aulas, as relações de 

convívio social dentro da escola e na sua família, gerar desmotivação e interferir na 

aprendizagem dos educandos (VALLE, 2006; LEMOS, 2007; MOREIRA et al., 2008, 

MOREIRA et al., 2004; JAMAL; BABA, 2001; FARIAS et al., 2008; BOTH; 

NASCIMENTO, 2009). 

 

 

1.2 SÍNDROME DE BURNOUT NOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

Atualmente, a Síndrome de Burnout, como já citado anteriormente, prevalece 

em professores no geral, porém o profissional de educação física está ainda mais 
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vulnerável a esta síndrome, por ter uma proximidade maior com os seus clientes ou 

alunos, no caso.  

O acometimento da Síndrome de Burnout nos profissionais de educação 

física estão ainda mais nítidos por referir-se a um grupo de profissionais que possui 

maior interação com seus educandos. Assim, referindo-se ao profissional de 

educação física, Guedes e Gaspar (2016, p. 1000) diz: 

 

Os profissionais de educação física, em razão das peculiaridades da profis-
são, talvez também possam fazer parte de uma categoria de profissionais 
mais vulnerável ao estresse laboral. De fato, o profissional de educação físi-
ca tem contato muito próximo e intenso com os receptores de seus serviços 
e enfrenta situações desgastantes físicas e emocionais durante seus afaze-
res, além de ver seu trabalho, muitas vezes, menos valorizado em compa-
ração com o dos outros profissionais de educação e saúde e, por questões 
financeiras, tende a recorrer frequentemente ao pluriemprego. 
 

 

Quando os autores referem-se a pluriemprego, este termo encaixa-se 

perfeitamente ao profissional de educação física, no que diz respeito a ter o seu 

turno de trabalho, acrescido de 60 horas semanais, geralmente por motivos 

financeiros. 

Algumas vezes, os profissionais da educação não são tratados com o devido 

respeito, e, em educação física, esse respeito parece ser ainda menor por se tratar 

de aulas envolvendo movimento e corporeidade. Essa visão deve ser mudada para 

que não haja tantos casos de doenças em profissionais da educação, em especial 

de educação física, e que, sua qualidade de vida seja modificada, em virtude de uma 

melhor valorização do professor. 

Com relação ao que já foi referido acima, Both e Nascimento (2009, p. 178) 

explicam: 

 

No caso específico dos professores de Educação Física, Andrews (1993) 
conclui que estão sujeitos a quatro formas do estresse: as pressões pesso-
ais, que podem ocorrer em qualquer momento da vida; as pressões genera-
lizadas, que a sociedade pode sofrer; os problemas relacionados ao ensino; 
e os problemas específicos dos professores de Educação Física. As pres-
sões econômicas têm aumentado o estresse dos professores, pois os pro-
blemas financeiros, certamente, interferem no ajuste das contas públicas e 
pessoais. Estes problemas estão relacionados aos frequentes cortes de 
gastos na manutenção de escolas e na aquisição de material didático ade-
quado para as aulas, assim como nos menores salários para os docentes. 

 

Além dos problemas de saúde e de qualidade de vida que os professores de 
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educação física estão suscetíveis, há também a falta de materiais adequados para 

as aulas, além do salário que não é o correto aos professores. 

O estresse é reconhecido como um problema dos tempos modernos. Hoje em 

dia a vida se resume em um constante corre-corre, horários desrespeitados, perda 

de horas de sono, má alimentação e falta de tempo para o lazer. O resultado não 

poderia ser outro: fadiga crônica ou o tão popularizado estresse (MELEIRO, 2002).  

Atualmente, dentro das organizações, incluindo escolas, se tem um 

aparecimento crescente da Síndrome de Burnout, que se caracteriza pela exaustão 

emocional, avaliação negativa de si mesmo, depressão, causada pelo estresse 

ocupacional. 

Com todos esses impasses, o profissional, realmente, está mais exposto a 

uma possível doença causada pelo estresse no trabalho, bem como a Síndrome de 

Burnout. 

Muitas das complicações de saúde observadas entre os professores dizem 

respeito aos problemas de saúde mental, tais como estresse, síndrome de burnout, 

ansiedade, depressão, insônia, entre outros (GARRIDO, 2005). Nas últimas 

décadas, houve um crescimento significativo no número de casos de transtornos 

mentais na categoria docente, especialmente de casos de estresse e da síndrome 

de burnout (síndrome da desistência), associados ou não a outras patologias 

(CRUZ; LEMOS, 2005). 

Sendo assim, essa ocorrência de Burnout nos docentes, afeta os aspectos 

profissionais que submetem os dados de qualidade de vida deles, levando assim a 

níveis não satisfatórios em sua avaliação. 

Os estudos mostram que: 

 

Atenção especial tem sido dada ao professor de Educação Física, quer pe-
las especificidades da área de intervenção, quer pelas peculiaridades do 
espaço pedagógico de suas aulas, entre outros fatores. A atividade docente 
é permeada por inúmeras situações geradoras de conflitos decorrentes do 
relacionamento entre pares e com a direção, das atividades pertinentes à 
profissão, da relação com alunos e seus pais, do acúmulo de funções (MO-
REIRA, FARIA, BOTH E NASCIMENTO 2009, p. 116).  

 

Assim como traz os autores, o profissional de educação física deve ser ainda 

mais monitorado e notado, dando uma atenção especial, devido a todos os fatores já 

citados acima, pois vê-se a atual necessidade de mudanças com relação a visão das 

pessoas com a educação física, onde há a constante melhora de materiais 
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pedagógicos, espaços adequados e valorização profissional, sendo, esta última, 

referindo a todos os profissionais da educação. 

  

1.3 QUALIDADE DE VIDA DOS PROFESORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A Qualidade de vida (QV) é uma situação humana que abrange vários 

significados que refletem experiências e valores de indivíduos e coletivos para uma 

melhor avaliação das condições em que vivem o ser humano, tais significados 

refletem o momento histórico, a classe social e a cultura a que pertencem os 

indivíduos (Dantas, Sawada & Malerbo, 2003).  

Os benefícios para a qualidade de vida podem ser atingidos através de vários 

fatores, desde a prática de atividades física até mesmo por realizações pessoais e 

profissionais no cotidiano de suas vidas. Já a qualidade de vida diz respeito a como 

as pessoas sentem e compreendem seu quotidiano, envolvendo aspectos como 

saúde, educação, transporte, moradia, e participação nas decisões que lhes dizem 

respeito e determinam como vive o mundo (DEL VECCHIO et al., 2007). 

Muito vem se discutindo sobre qualidade de vida no trabalho, Silva (2000) 

define a QVT como “a compreensão abrangente e comprometida das condições de 

vida no trabalho, que inclui aspectos de bem-estar, garantia da saúde e segurança 

física, mental e social, e capacitação para realizar tarefas com segurança e bom uso 

de energia pessoal. Não depende só de uma parte, ou seja, depende 

simultaneamente do indivíduo e da organização, sendo este o desafio que abrange o 

indivíduo e a organização”. O trabalho conforme destaca Roeder (2003), ocupa um 

espaço muito importante na vida das pessoas, ou seja, quase todo mundo trabalha, 

e uma grande parte da vida é passada dentro das organizações. Nesse sentido 

compreende também a profissão docente na qual muitas mudanças vêm 

acontecendo seja pelos avanços tecnológicos, sociais, econômicos e demográficos.  

A qualidade de vida dos docentes está diretamente relacionada aos fatores 

que influenciam em sua saúde, sejam eles, fatores pessoais ou profissionais, mas 

que causam alguma mudança em seu bem-estar físico e mental. 

Em especial aos docentes de educação física, esta realidade não é diferente, 

embora a qualidade de vida deveria estar muito mais acentuada, por se referir a uma 

disciplina de cuidados com o corpo e movimento, isto não ocorre, devido a grande 

quantidade de trabalho e estresse com o mesmo. 
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Dessa forma, Farias, Lemos, Both, Nascimento e Folle (2008, p. 12) dizem: 

 

Apesar de a qualidade de vida constituir um conteúdo da Educação Física 
em todas as áreas de atuação do profissional, parece que existe um desca-
so quando se trata da qualidade de vida do próprio docente. Uma velha 
questão surge quando os conceitos trabalhados nas aulas se tornam verda-
des somente para os alunos e os professores, e estes de forma demagógi-
ca, reproduzem a qualidade de vida como conteúdo escolar enquanto a ig-
noram na sua vida cotidiana. 

 

O que deve ser feito pelo profissional de educação física é preocupar-se pela 

sua própria qualidade de vida e não apenas ensinar, mas não praticar. 

Segundo Nassar e Gonçalves (1999) a qualidade de vida pode ser 

compreendida como uma percepção subjetiva do sujeito sobre o bem-estar em sua 

vida agrupado em algumas dimensões, como: o bem-estar físico e material, as 

relações com outras pessoas, as atividades sociais, comunitárias e cívicas, o 

desenvolvimento pessoal, as realizações e as recreações. Atualmente, coloca-se a 

qualidade de vida como base de todas as outras qualidades, uma vez que esta 

focaliza a saúde e a satisfação como condições necessárias para que o ser humano 

se esforce e produza da melhor maneira possível, acreditando que o homem vale 

mais do que o seu produto e que a qualidade de vida é medida pela saúde e pela 

satisfação total de cada um (BAHIA, 2002). Já NAHAS (2003, p.14), define a 

qualidade de vida como: “condição humana resultante de um conjunto de 

parâmetros individuais e socioambientais, modificáveis ou não, que caracterizam as 

condições em que vive o ser humano”. 

Esses fatores são totalmente influenciáveis na qualidade de vida dos 

professores, pois o ambiente escolar é estressante, possui rotina desgastante, 

relações sociais adversas e até mesmo divergências de opiniões acerca de vários 

temas. Perrenound (1993) diz ser a profissão docente uma “profissão impossível”, na 

medida em que está sempre entre aquelas que trabalham com pessoas. Por esta 

razão, o sucesso do empreendimento educativo nunca estará assegurado, pois em 

tais profissões sempre há mudanças, ambiguidades, conflitos, opacidades e 

mecanismos de defesa. A escola, como instituição social, na visão de Teles (1992), 

vive hoje uma grave crise, consequência da própria crise em que vive a sociedade e 

o Homem. 

Além disso os professores não são somente transmissores de conhecimento, 

com a grande influência do capitalismo e da globalização esses profissionais têm 
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passado por diversas mudanças em seu papel nos educandários, em virtude da 

intensificação do ritmo de trabalho. Tradicionalmente, era atribuído a esses 

profissionais o papel referente ao ensino de disciplinas, tendo gradativamente 

assumido funções, como construir hábitos de saúde, assessoramento psicológico, 

educação para o trânsito, entre outras (SANTOMÉ, 2001). 

Alguns desses fatores influenciam para que ocorra um aumento da rotina e 

desgaste físico dos docentes, podendo assim ocasionar uma perda na sua 

qualidade de vida. A sua rotina de trabalho acaba se estendendo além do ambiente 

escolar, tendo que levar ou cumprir tarefas da docência em casa, ocupando assim 

seu tempo para o lazer com afazeres profissionais podendo influenciar na sua 

melhor qualidade de vida. 

Dessa forma, observa-se que alguns parâmetros podem ser modificáveis 

principalmente os referentes ao estilo de vida que consequentemente influenciam a 

saúde e bem-estar (SILVA, et al. 2007). Segundo Nahas (2001), os parâmetros 

individuais que afetam diretamente na qualidade de vida, principalmente os 

componentes do estilo de vida, influenciam na saúde e bem-estar. 

Sendo assim podemos observar que o estilo de vida do profissional pode 

contribuir muito para uma melhora de sua qualidade de vida, já que o ambiente 

escolar hoje tem contribuído mais para um declínio dessa qualidade ao invés de sua 

melhora. 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 Este estudo é caracterizado como descritivo, com um delineamento trans-

versal e uma abordagem quantitativa (THOMAS et al. 2007). Segundo Gil (1999), a 

pesquisa descritiva tem como principal objetivo descrever características de deter-

minada população e o estabelecimento de relações entre as variáveis. Uma de suas 

características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas para 

coleta de dados. 

 

2.2 PARTICIPANTES 

 

A amostra para o estudo foi de 50 (cinquenta) professores de educação física 

do ensino básico das escolas que abrangem a 10ª ADR de Santa Catarina (coletado 

somente em Caçador e Lebon Régis), Secretaria Municipal de Educação de Caçador 

e Lebon Régis. A 10ª ADR é a agência de desenvolvimento regional que contempla 

as cidades de Caçador, Calmon, Lebon Régis, Macieira, Matos Costa, Rio das Antas 

e Timbó Grande.  

De acordo com a gerente de educação da 10ª ADR, atualmente há 33 

professores de educação física do ensino básico que estão em plena docência nas 

escolas estaduais que abrangem a 10ª ADR. De acordo com a secretária de 

educação de Caçador, atualmente há 36 professores de educação física do ensino 

básico que estão em plena docência nas escolas municipais de Caçador, já nas 

escolas particulares de Caçador, onde foi realizado a pesquisa eram 7 professores e 

em Lebon Régis o quadro é composto por 9 professores. Sendo assim temos uma 

população total de 85 professores que poderiam fazer parte da pesquisa. 

Para participar do estudo, os seguintes critérios de inclusão foram utilizados: 

a) Professores de educação física devidamente habilitados (Licenciados), pa-

ra o exercício da profissão; 

b) Professores de educação física em plena docência nas escolas estaduais, 

municipais e particulares que compreendem a região da 10ªADR; 

c) Professores de educação física independente do gênero, idade e tempo 

de serviço em docência na educação básica. 
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Para participar do estudo, os seguintes critérios de exclusão foram utiliza-

dos: 

a) Excluir da pesquisa os professores de educação física que trabalham 

somente em projetos nas escolas (mais educação, escolinhas esportivas, treinamen-

tos esportivos...); 

b) Excluir da pesquisa os professores de educação física que estiverem 

em cargos administrativos (Direção, Orientação, Assessoria...); 

c) Excluir da pesquisa professores de outras disciplinas que ministram au-

las de educação física. 

 

Todos os voluntários da pesquisa assinaram um termo de consentimento livre 

e esclarecido (TCLE) conforme preconiza a resolução nº 466 do Conselho Nacional 

de Saúde de 10 de outubro de 2012. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) da UNIARP com o CAAE: 83318817.6.0000.5593 

 

2.3 DESENHO DO ESTUDO 

 

Inicialmente foi realizado um contato com os Secretários Municipais de 

Educação de Caçador e Lebon Régis, após contato com a Gerente de Educação da 

10ª ADR solicitando autorização para realização da pesquisa nas escolas. Nas 

escolas particulares foram realizados o contato diretamente com os diretores das 

instituições participantes. Logo após aos procedimentos iniciais, ficou combinado as 

datas e horários para realizar a coleta dos dados com os professores de educação 

física que aceitarem participar do estudo.  

Para a coleta dos dados dos Dados Socioeconômicos, da Síndrome de 

Burnout e Qualidade de Vida dos Professores de Educação Física e Nível de 

Atividade Física dos professores, foram utilizados questionários específicos e 

aplicados por meio de entrevistas em uma sala determinada pela diretoria das 

escolas durante os períodos de aulas.   

 

2.4 AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA E OCUPACIONAL 

 

Para a avaliação socioeconômica e ocupacional foi utilizado um questionário 
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proposto por Moreira (2009) com algumas alterações (Anexo I). Este questionário 

continha perguntas sobre: idade, sexo, tempo de docência, renda salarial, 

pluriempregos, formação acadêmica, carga horária trabalhada, vínculo empregatício. 

O questionário foi aplicado juntamente com os demais testes que foram utilizados 

para a pesquisa. 

 

2.5 AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

O instrumento utilizado para medida do nível de atividade física foi o 

Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), em sua versão curta. Este 

teve sua validade testada no Brasil por Matsudo (2001). Dentre as várias conclusões 

observadas, o IPAQ em suas duas formas teve sua validade e reprodutibilidade 

comparadas com as de outros instrumentos já aceitos e utilizados 

internacionalmente para medir nível de atividade física. As perguntas do questionário 

estão relacionadas às atividades realizadas na última semana anterior à aplicação 

do questionário. A classificação do IPAQ dos professores foi realizada de acordo 

com as seguintes categorias: 

Sedentário – Não realiza uma atividade física por pelo menos 10 minutos 

contínuos durante a semana; 

Insuficientemente Ativo – Consiste em classificar os indivíduos que praticam 

atividades físicas por pelo menos 10 minutos contínuos por semana, porém de 

maneira insuficiente para ser classificado como ativos. Para classificar os indivíduos 

nesse critério, são somadas a duração e a frequência dos diferentes tipos de 

atividades (caminhadas + moderada + vigorosa).  

Essa categoria divide-se em dois grupos: 

Insuficientemente Ativo A – Realiza 10 minutos contínuos de atividade física, 

seguindo pelo menos um dos critérios citados: frequência 5 dias/semana ou duração 

– 150 minutos/semana; 

Insuficientemente Ativo B – Não atinge nenhum dos critérios da 

recomendação citada nos indivíduos insuficientemente ativos A; 

Ativo – Cumpre as seguintes recomendações: a) atividade física vigorosa –

 > 3 dias/semana e > 20 minutos/sessão; b) moderada ou caminhada – > 5 

dias/semana e > 30 minutos/sessão; c) qualquer atividade somada: > 5 dias/semana 
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e > 150 min/semana; 

Muito ativo – Cumpre as seguintes recomendações: a) vigorosa – > 5 

dias/semana e > 30 min/sessão; b) vigorosa – > 3 dias/semana e > 20 min/sessão + 

moderada e ou caminhada ³ 5 dias/semana e > 30 min/sessão. 

A classificação do nível de atividade física se dá pela pontuação indicada no 

próprio IPAQ, onde o mesmo classifica o avaliado de acordo com as pontuações de 

suas respostas. Dentro do trabalho dividimos a nossa amostra de pesquisa em dois 

grupos para podermos analisar e discutir os dados posteriormente. O primeiro grupo 

caracterizou-se por quem realizou <149 min/sem de exercício físico moderado a 

vigorosos e o segundo grupo quem realizou ≥150 min/sem de exercício f 

 

2.6 AVALIAÇÃO DA SÍNDROME DE BURNOUT 

 

Foram obtidos os dados através do protocolo de Maslach Burnout Inventory 

(MBI) de Maslach e Jackson (1986), (Anexo III). O Maslach Burnout Inventory é 

composto por 22 afirmações, acompanhadas por escala Likert de sete pontos, na 

qual, zero corresponde a ‘nunca’ e seis a ‘todos os dias’ (nunca, uma vez por ano, 

uma vez ao mês, algumas vezes ao mês, uma vez por semana, algumas vezes por 

semana, todos os dias). 

O instrumento é estruturado a partir de três dimensões, que buscam 

identificar as manifestações da Síndrome de Burnout - exaustão emocional, 

despersonalização, realização profissional - sendo categorizadas em baixa, média e 

alta. Pontuações altas nas dimensões exaustão emocional e despersonalização e 

baixa pontuação na dimensão realização profissional representam maior incidência 

da Síndrome de Burnout (MASLACH &JACKSON, 1981; apud BENEVIDES-

PEREIRA, 2001).  

A dimensão “exaustão emocional” representa a extensão do estresse básico 

do Burnout. Refere-se à sensação de estar esgotado tanto fisicamente quanto 

mentalmente, ao ponto de o trabalhador ter chegado ao seu limite de possibilidades, 

apresentando indisposição de energia para suas tarefas laborais (MASLACH; 

GOLDBERG, 1998). 

 A dimensão “despersonalização” representa o componente relativo às 

relações interpessoais do Burnout, destacando-se o contato insensível e impessoal 
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com os usuários e companheiros de seus serviços, passando a expressar 

indiferença ao que pode vir a acontecer aos demais (MASLACH e GOLDBERG, 

1998).  

Por último, a dimensão “realização pessoal no trabalho” representa a auto 

avaliação do Burnout. Essa dimensão faz referência às sensações de insatisfação, 

baixa autoestima, incompetência, desmotivação e improdutividade relacionadas às 

atividades laborais que o profissional vem realizando (MASLACH; GOLDBERG, 

1998).  

 

2.7 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 

 

O instrumento adotado para a coleta de dados a respeito da Qualidade de 

Vida (QV) do professor de educação física (Anexo II), foi a Escala de Avaliação da 

Qualidade de Vida no Trabalho Percebida por Professores de Educação Física QVT-

PEF (Both et al.,2006). O QVT-PEF é composto por 34 questões, distribuídas em 

oito dimensões: remuneração e compensação; condições de trabalho; oportunidade 

imediata para uso e desenvolvimento de capacidades humanas; oportunidade futura 

de crescimento e segurança; integração social na organização do trabalho; 

constitucionalismo na organização do trabalho; trabalho e espaço total de vida; 

relevância social da vida no trabalho (BOTH et al.,2006). No que diz respeito à 

fidedignidade do instrumento, os resultados obtidos revelaram níveis aceitáveis de 

reprodutibilidade e consistência interna, justificando a sua utilização em pesquisas 

com professores de Educação Física que atuam no ensino Fundamental e Médio 

(BOTH et al.,2006). 

A sua classificação ocorre pela soma da pontuação em cada dimensão, 

posteriormente são realizadas as médias de cada dimensão classificando o avaliado 

nos níveis: Insatisfeito, Indeciso e Satisfeito.   
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3 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

3.1 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

Variável dependente 

Como variável dependente, foi utilizado o questionário de avaliação de 

Síndrome de Burnout em professores – MBI (Maslach Burnout Inventory). O 

questionário possui 22 questões com a escala de resposta de sete pontos (0-6). As 

questões permitem avaliar características em relação à exaustão emocional, 

despersonalização e realização profissional. Para classificação nos domínios, as 

variáveis foram somadas e categorizadas para “exaustão emocional” (≤18 – baixo; 

19-26 – intermediário e; ≥27 – elevado), “despersonalização” (≤6 – baixo; 7-12 – 

intermediário e; ≥13 – elevado) e “realização profissional” (≤33 – baixo; 34-39 – 

intermediário e; ≥40 – elevado). 

 

Variável independente 

Como variáveis dependentes do estudo, foram adotadas a qualidade de vida 

no trabalho para profissionais de Educação Física (QVT-PEF)  

Qualidade de vida no trabalho: 

Composto por 34 questões com escala de resposta de tipo likert de sete 

pontos (1-7). O valor de cada resposta foi computado de acordo com a matriz 

analítica do instrumento. Após o cálculo do percentual do escore, cada domínio foi 

classificado em “insatisfação”, “indecisão” e “satisfação” de acordo com a quantidade 

de questões no escore (tabela 1). 

 

Tabela 1 -  Classificação dos escores de acordo com a quantidade de ques-
tões 

(Dimensões com duas e três 
questões: 

Percepção de insatisfação: -100% a -33%; 
Percepção de indecisão: -32,9% a 32, 9%; 
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 Percepção de satisfação: 33% a 100%. 
 

Dimensões com quatro e cinco 
questões: 

Percepção de insatisfação: -100% a -25%; 
Percepção de indecisão: - 24,9% a 24,9%; 
Percepção de satisfação: 25% a 100%. 
 

Dimensões com seis questões: Percepção de insatisfação: -100% a -17%; 
Percepção de indecisão: -16,9% a 16, 9%; 
Percepção de satisfação: 17% a 100%. 
 

Fonte: O autor. 

 

Após a classificação, foram contabilizadas a frequência de respostas em 

“insatisfação”, “indecisão” e “satisfação” e calculadas para obtenção do valor global 

da percepção de qualidade de vida no trabalho e seus respectivos pontos de corte: 

 

=(FDINS*(-1)+ FDIND*(0)+ FDSAT*(1))/8)/1)*100 

 

Tabela 2 - Categorização global do da qualidade de vida no trabalho 

Insatisfação (cód 1) Percepção de insatisfação: -100% a -
33% ; 

Indecisão (cód 2) Percepção de indecisão: -32,9% a 
32, 9% ; 

Satisfação (cód 3) Percepção de satisfação: 33% a 
100%. 

FDINS = Frequência de dimensões com insatisfação 
FDIND = Frequência de dimensões com indecisão 
FDSAT = Frequência de dimensões com satisfação 

Fonte: O autor. 

 

Desta forma, a variável final ficou com três opções de resposta, sendo 

“insatisfação”, “indecisão” e “satisfação”. 

 

Variáveis sociodemográficas 

Para descrição da amostra, foram utilizadas as variáveis sexo (“masculino” e 

“feminino”), a idade foi classificada em três categorias de faixa etária (“até 30 anos”, 

“31 a 40 anos” e “≥41 anos”), formação (“graduação” e “pós-graduação”), situação 

profissional (“efetivo”, “ACT” e “CLT”), tempo de docência (“até 5 anos”, “de 6 a 10 

anos” e “>10 anos”), carga horária (“20 horas”, “30 horas” e “40 horas”), 

pluriempregos (“não” e “sim”) e a renda por salários mínimos (“Até 3 salários 

mínimos” e “≥4 salários mínimos”). A prática de atividade física no período de lazer 
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foi obtida com o questionário IPAQ versão longa de acordo com a frequência 

semanal de duração da prática de atividade física, classificada de acordo com as 

recomendações para atividade física, bem como a prática de caminhada (“<149 

minutos/semana” e “≥150 minutos/semana”). 

 

3.2 ANALISE ESTATÍSTICA 

 

Inicialmente, foi realizado a estatística descritiva dos dados e apresentado 

como frequências, média e desvio padrão. Na comparação das proporções entre as 

características individuais, prática de atividade física e qualidade de vida no trabalho 

com a síndrome de Burnout foi utilizado o teste de qui-quadrado para 

heterogeneidade, tendência linear e exato de Fisher. Todas as análises foram 

realizadas no software SPSS 23.0 e mantido o nível de significância de 5%. 
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4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

Após coleta e tabulação de dados pode-se analisar os resultados obtidos na 

pesquisa.  Na tabela 3 são apresentados os resultados socioeconômicos obtidos na 

pesquisa classificando a amostra como predominantemente do sexo masculino com 

62% de totalidade, sendo que a idade da amostra ficou com 44% entre 20 a 29 anos 

e 42% entre 30 a 39 anos.  Dentro da formação acadêmica a amostra se apresenta 

com predominância em nível de especialização lato sensu (pós-graduação) com 

54% e com baixo número de especialização stricto sensu (mestrado) com apenas 

4%. 

Na caracterização do tempo de docência a grande maioria da amostra, 42 % 

dela, se encontra em início de carreira com tempo entre 1 a 5 anos. Isso é bem 

característico de recém-formados, pois procuram primeiramente à docência na 

escola como meio de trabalho. Porém o grupo com tempo de 6 a 15 anos também 

foi representativo com 38% da amostra.  

A carga horária predominante da amostra da pesquisa é de 21 a 40horas 

semanais com 78% dos professores cumprindo essa demanda de aulas semanais. A 

maioria dos professores neste caso não possuem mais que um emprego sendo que 

56% da amostra trabalham somente em escolas. Em relação ao vínculo de trabalho 
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que esses professores têm com a escola, em sua maioria são contratados em 

caráter temporário (ACT) 58%, sendo que permanecem na escola somente durante 

aquele ano letivo. 

A renda salarial dos docentes fica na média de 3 a 4 salários mínimos com 

64% da amostra, sendo que uma baixa quantidade da amostra ganha mais que 5 

salários mínimos, apenas 6%. 

Em relação ao nível de atividade física que foi mensurado através do 

protocolo de IPAQ, em sua maioria a amostra se classifica como ativa 32%, uma 

pequena parte como Muito Ativa 8% e 10% de sedentários, os quais não realizam 

nenhuma atividade física. 

Na tabela 3 ainda podemos observar que os dados relacionados a aplicação 

do questionário de Marlasch (1981) nos professores, nos submete a observação que 

o item de exaustão emocional é o que tem mais acometido os docentes de 

educação física.  

 

 

Tabela 3 - Características descritivas da amostra (n=50). 
Variável Categoria n % 

Sexo Masculino 31 62,0 
Feminino 19 38,0 

    

Faixa etária Até 30 anos 24 48,0 
31 a 40 anos 19 38,0 
≥ 41 anos 7 14,0 

    

Formação Graduação 21 42,0 
Pós Graduação* 29 58,0 

  
  

Situação profissional Efetivo 18 36,0 
ACT 27 54,0 
CLT 5 10,0 

  
  

Tempo de docência Até 5 anos 21 42,0 
De 6 a 10 anos 15 30,0 
>10 anos 14 28,0 

  
  

Carga horária 20 horas 11 22,0 
30 horas 12 24,0 
40 horas 27 54,0 

  
  

Pluriempregos Não 23 46,0 
Sim 27 54,0 

  
  

Salários mínimos Até 3 salários 17 34,0 
≥4 salários 33 66,0 
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*Especialização, mestrado e doutorado; **atividade física moderada à vigorosa; ***A frequência de 
“insatisfeitos” foi zero. 

Fonte: O autor.  

Dentro da formação acadêmica a amostra se apresenta com predominância 

em nível de especialização lato sensu (pós-graduação) com 54% e com baixo 

número de especialização stricto sensu (mestrado) com apenas 4%. 

A tabela 4 apresenta a associação entre as características socioeconômicas e 

ocupacionais com as dimensões do Burnout dos professores de educação física. Os 

resultados mostraram que não houve associação entre as variáveis 

socioeconômicas e ocupacionais com as dimensões do Burnout nos professores 

(p>0,05). 

  
  

Prática de atividade física no lazer   
AFMV** <149 min/sem 31 62,0 
 ≥150 min/sem 19 38,0 
  

  

Caminhada <149 min/sem 46 92,0 
 ≥150 min/sem 4 8,0 
  

  

Qualidade de vida no trabalho*** Indeciso 13 26,0 

Satisfeito 37 74,0 
    

Escala de Burnout   
    

Exaustão emocional Baixo 15 30,0 
Médio 14 28,0 
Elevado 21 42,0 

  
  

Despersonalização Baixo 20 40,0 
Médio 16 32,0 
Elevado 14 28,0 

  
  

Realização profissional Baixo 23 46,0 
Médio 13 26,0 
Elevado 14 28,0 
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Tabela 4 -  Associação entre as características socioeconômicas e ocupacionais com as dimensões do Burnout (n=50). 
  Exaustão emocional  Despersonalização  Realização profissional  

Variável Categoria Baixo Médio Elevado 
P 

Baixo Médio Elevado 
p 

Baixo Médio Elevado 
p 

  N % n % n % n % n % n % n % n % n % 

                       
Sexo Masculino 12 38,7 8 25,8 11 35,5 0,116t 12 38,7 10 32,3 9 29,0 0,799t 12 38,7 8 25,8 11 35,5 0,116

h Feminino 11 57,9 5 26,3 3 15,8 8 42,1 6 31,6 5 26,3 11 57,9 5 26,3 3 15,8 
                       
Faixa etária Até 30 anos 13 54,2 4 16,7 7 29,2 0,736h 8 33,3 7 29,2 9 37,5 0,627h 13 54,2 4 16,7 7 29,2 0,649t 

31 a 40 anos 7 36,8 7 36,8 5 26,3 8 42,1 7 36,8 4 21,1 7 36,8 7 36,8 5 26,3 
≥ 41 anos 3 42,9 2 28,6 2 28,6 4 57,1 2 28,6 1 14,3 3 42,9 2 28,6 2 28,6 

                       
Formação Graduação 9 42,9 7 33,3 5 23,8 0,941t 8 38,1 7 33,3 6 28,6 0,857t 9 42,9 7 33,3 5 23,8 0,941t 

Pós Gradua-
ção* 

14 48,3 6 20,7 9 31,0 12 41,4 9 31,0 8 27,6 14 48,3 6 20,7 9 31,0 

                       
Situação pro-
fissional 

Efetivo 8 44,4 4 22,2 6 33,3 0,927h 9 50,0 4 22,2 5 27,8 0,244h 8 44,4 4 22,2 6 33,3 0,927
h ACT 12 44,4 8 29,6 7 25,9 11 40,7 10 37,0 6 22,2 12 44,4 8 29,6 7 25,9 

CLT 3 60,0 1 20,0 1 20,0 0 0,0 2 40,0 3 60,0 3 60,0 1 20,0 1 20,0 
                       
Tempo de 
docência 

Até 5 anos 10 47,6 4 19,0 7 33,3 0,742h 6 28,6 8 38,1 7 33,3 0,644h 10 47,6 4 19,0 7 33,3 0,742
h De 6 a 10 anos 8 53,3 4 26,7 3 20,0  7 46,7 5 33,3 3 20,0 8 53,3 4 26,7 3 20,0 

>10 anos 5 35,7 5 35,7 4 28,6  7 50,0 3 21,4 4 28,6 5 35,7 5 35,7 4 28,6 
                       
Carga horária 20 horas 6 54,5 2 18,2 3 27,3 0,383h 5 45,5 3 27,3 3 27,3 0,944h 6 54,5 2 18,2 3 27,3 0,554t 

30 horas 7 58,3 1 8,3 4 33,3 4 33,3 5 41,7 3 25,0 7 58,3 1 8,3 4 33,3 
40 horas 10 37,0 10 37,0 7 25,9 11 40,7 8 29,6 8 29,6 10 37,0 10 37,0 7 25,9 

                       
Pluriempregos Não 11 47,8 4 17,4 8 34,8 0,703t 8 34,8 8 34,8 7 30,4 0,545t 11 47,8 4 17,4 8 34,8 0,703t 

Sim 12 44,4 9 33,3 6 22,2 12 44,4 8 29,6 7 25,9 12 44,4 9 33,3 6 22,2 
                       
Salários míni-
mos 

Até 3 9 52,9 3 17,6 5 29,4 0,741t 8 47,1 6 35,3 3 17,6 0,284t 9 52,9 3 17,6 5 29,4 0,613t 
≥4  14 42,4 10 30,3 9 27,3 12 36,4 10 30,3 11 33,3 14 42,4 10 30,3 9 27,3 

Prática de Atividade física no lazer                     
AFMV** <149 min/sem 10 32,5 8 25,8 13 41,9 0,805t 12 38,7 9 29,0 10 32,3 0,543t 16 51,6 8 25,8 7 22,6 0,241t 

≥150 min/sem 5 26,3 6 31,6 8 42,1 8 42,1 7 36,8 4 21,1 7 36,8 5 26,3 7 36,8 
                       
Caminhada <149 min/sem 13 28,3 13 28,3 20 43,5 0,363t 18 39,1 14 30,4 14 30,4 0,336t 21 45,7 13 28,3 12 26,1 0,659t 
 ≥150 min/sem 2 50,0 1 25,0 1 25,0 2 50,0 2 50,0 0 0,0 2 50,0 0 0,0 2 50,0 

*especialização, mestrado ou doutorado; **atividade física moderada à vigorosa; h: qui quadrado para heterogeneidade; t: qui quadrado para tendência linear; p<0,05. 

Fonte: O autor.  
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Na tabela 5 são mostrados os resultados da associação entre as 

características socioeconômicas e ocupacionais com a qualidade de vida no 

trabalho. Quando testa-das as características individuais com a qualidade de vida no 

trabalho, foi positiva-mente proporcional a carga horária de trabalho com melhor 

qualidade de vida (p<0,001) e a renda salarial (p<0,001). As outras variáveis 

socioeconômicas e ocupa-cionais não foram associadas com a qualidade de vida no 

trabalho (p>0,05). 

 

Tabela 5 - Associação entre características socioeconômicas e ocupacionais 
com a qualidade de vida no trabalho (n=50). 

  Qualidade de vida no trabalho* 

Variável Categoria Indeciso Satisfeito  

  n % n % p 

       
Sexo Masculino 6 19,4 25 80,6 0,171h 

Feminino 7 36,8 12 63,2 
       

Faixa etária Até 30 anos 5 20,8 19 79,2 0,850t 
31 a 40 anos 7 36,8 12 63,2 

≥ 41 anos 1 14,3 6 85,7 
       

Formação Graduação 8 38,1 13 61,9 0,097h 
Pós Graduação** 5 17,2 24 82,8 

       
Situação profissional Efetivo 4 22,2 14 77,8 0,752t 

ACT 9 33,3 18 66,7 
CLT 0 0,0 5 100,0 

       
Tempo de docência Até 5 anos 5 23,8 16 76,2 0,944t 

De 6 a 10 anos 5 33,3 10 66,7 
>10 anos 3 21,4 11 78,6 

       
Carga horária 20 horas 11 100,0 0 0,0 <0,001t 

30 horas 1 8,3 11 91,7 
40 horas 1 3,7 26 96,3 

       
Pluriempregos Não 5 21,7 18 78,3 0,526h 

Sim 8 29,6 19 70,4 

       
Salários mínimos Até 3 salários 11 64,7 6 35,3 <0,001f 

≥4 salários 2 6,1 31 93,9 

       
Prática de atividade física no lazer      
AFMV*** <149 min/sem 7 22,6 24 77,4 0,481h 

≥150 min/sem 6 31,6 13 68,4 
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Caminhada <149 min/sem 13 28,3 33 71,7 0,561f 
≥150 min/sem 0 0,0 4 100,0 

       
Total - 13 26,0 37 74,0 - 

*a frequência de “insatisfeitos” foi zero; **Especialização, mestrado ou doutorado; ***AFMV: atividade 

física moderada à vigorosa; h: qui quadrado para heterogeneidade; t: qui quadrado paratendência 

linear; f: teste exato de Fisher; p<0,05. 

Fonte: O autor.  

 

Na tabela 6 são apresentados os resultados da associação entre as 

dimensões de Burnout com a qualidade de vida no trabalho dos professores de 

educação física. 

 

 

 

*a frequência de “insatisfeitos” foi zero; t: qui quadrado para tendência linear; p<0,05. 

Fonte: O autor.  

 

 

 

  

Tabela 6 - Características de Burnout em relação aos domínios da qualidade de 
vida no trabalho (n=50). 

  Qualidade de vida no trabalho* 

Variável Categoria Indeciso Satisfeito  

  n % n % p 

       
Exaustão emocional Baixo 4 26,7 11 73,3 0,340t 

Médio 5 35,7 9 64,3 
Elevado 4 19,0 17 81,0 

       
       

Despersonalização Baixo 7 35,0 13 65,0 0,553t 
Médio 3 18,8 13 81,3 
Elevado 3 21,4 11 78,6 

       
Realização profissional Baixo 6 26,1 17 73,9 0,897t 

Médio 3 23,1 10 76,9 
Elevado 4 28,6 10 71,4 

       

Total - 13 26,0 37 74,0 - 
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5 DISCUSSÃO 

 

Ao realizar a tabulação e dados, pode-se observar através da tabela 3,sobre a 

formação acadêmica a amostra se apresenta com predominância em nível de 

especialização lato sensu (pós-graduação) com 54% e com baixo número de 

especialização stricto sensu (mestrado) com apenas 4%. 

Em alguns estudos presentes na literatura a formação acadêmica está 

associada com a maior possibilidade de acometimento de Burnout. No estudo de 

Pires (2012) o grupo de professores com maior titulação acadêmica possuía dados 

estatisticamente significativos em relação ao outro grupo na dimensão de “exaustão 

emocional”. Os resultados corroboram o estudo realizado por Maslach, 

Schaufeli,Leiter(2001), o qual demonstra que, geralmente, professores comformação 

superior podem apresentar níveis mais elevados de Burnoutem relação a 

professores com bothmenor titulação 

Porém no presente estudo podemos analisar que estatisticamente não 

tivemos relação significativa entre essas duas variáveis dentro da análise dos dados. 

Porém 31% dos docentes com maior titulação acadêmica, apresentara, em seus 

questionários uma prevalência de exaustão emocional de acordo com o protocolo do 

MBI. 

Quando o assunto é formação acadêmica, a atual legislação brasileira sobre 

educação, a LDB (9394/96) estabelece obrigatoriedade a formação acadêmica e 

continuidade para os profissionais da educação, como também aperfeiçoamento, 

períodos dedicados para os estudos, carga horária que priorize horários específicos 

agregados à carga horária de trabalho total remunerada, determinando ainda que a 

administração realize programas de capacitação para todos os professores em 

exercício. 

No art. 67 da LDB (9394/96), sobre formação continuada “os sistemas de 

ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes: 

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim (BRASIL, 1996). 

Cabe a cada profissional da educação, se dedicar ao trabalho, buscando 

novas técnicas e estratégias pedagógicas diferenciadas para ministrar suas aulas de 

forma mais dinâmica e que atinja os objetivos propostos. E esse conhecimento será 
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adquirido em capacitações, especializações, cursos e pós-graduação. 

A preocupação com a maneira como deve constituir-se essa formação 

continuada aparece no art. 61, no qual diz que: a formação dos profissionais da 

educação, de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, 

bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, 

terá como fundamentos (BRASIL, 1996). 

O papel dessa formação é garantir a melhoria da qualidade da educação e 

deverá proporcionar a abertura de novos horizontes dentro da atuação profissional 

fazendo com que os profissionais reflitam sobre a prática educacional e percebam a 

importância em estar sempre se aperfeiçoando técnico, ético e politicamente. 

Na caracterização do tempo de docência a grande maioria da amostra, 42 % 

dela, se encontra em início de carreira com tempo entre 1 a 5 anos. Isso é bem 

característico de recém-formados, pois procuram primeiramente à docência na 

escola como meio de trabalho. Porém o grupo com tempo de 6 a 15 anos também 

foi representativo com 38% da amostra (Tabela 3). 

O tempo de serviço não sugere qualidade de profissionais. Para que a 

aprendizagem aconteça é necessário que o professor tenha domínio do conteúdo e 

desenvolva suas aulas utilizando métodos e estratégias diferenciadas para atingir a 

todos os níveis de aprendizagem. E para isso é preciso estar em constante estudo e 

aperfeiçoamento, dedicação e comprometimento com a educação.  

Pode-se analisar que as características dos professores de educação física 

avaliados mostraram que a maioria eram do sexo masculino, com idade até 30 anos 

e possuíam alguma especialização na área. Para Carlotto (2002) a faixa etária será 

outro fator que contribuirá para o início da Síndrome. Professores que apresentam 

até 40 anos possuem maiores chances de desenvolver a doença, isso devido à 

pouca experiência profissional, insegurança ao desempenhar a função e a 

permanecer na carreira. A autora afirma ainda que isto se ocorre também devido às 

expectativas irrealistas perante a profissão.  

Nossos resultados corroboram com outras pesquisas mostrando que a 

maioria dos docentes de educação física que atuam no ensino básico são jovens 

adultos do sexo masculino e com especialização (SINOTT et. al. 2014; FIGUEIRA 

JUNIOR & ALBERTO, 2016; GUEDES & GASPAR, 2016, CANABARRO 2010).  

A carga horária predominante da amostra da pesquisa é de 21 a 40horas 

semanais com 78% dos professores cumprindo essa demanda de aulas semanais. A 
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maioria dos professores neste caso não possuem mais que um emprego sendo que 

56% da amostra trabalham somente em escolas. Em relação ao vínculo de trabalho 

que esses professores têm com a escola, em sua maioria são contratados em 

caráter temporário (ACT) 58%, sendo que permanecem na escola somente durante 

aquele ano letivo (Tabela 3).  

Sendo assim, sobre as características ocupacionais dos professores de 

educação física nesta pesquisa, predominou os ACTs com período semanal de 

trabalho de 40 horas, com experiência na docência de 5 anos e com mais de um 

emprego.  

Segundo Levy et. al. (2009) muitos professores que atuam no ensino básico 

assumem empregos em várias escolas,na tentativa de complementar seus 

rendimentos mensais e melhorar sua condição financeira. Esta condição excessiva 

de carga horária, faz com que os professores apresentem jornada de trabalho 

semanal alta contribuindo para aumentar a carga física e mental destes 

profissionais.   

Além disso, a condição do ambiente laboral, os baixos salários, a 

precariedade do trabalho, a preparação das atividades extraclasses, também 

aumentam a sobrecarga física e mental, gerando afastamentos das atividades 

laborais e aumentando a contratação de ACTs (LEVY et al., 2009).  

Ao questionar sobre a renda salarial dos docentes, identificou-se que o 

resultado varia entre 3 a 4 salários mínimos com 64% da amostra, sendo apenas 6% 

da amostragem, ganha mais que 5 salários mínimos (Tabela 3).  

Nem sempre, os profissionais estão satisfeitos com o salário que recebem, 

pois, os mesmos dedicam-se a profissão, por um período muito maior do que a 

estipulada no contrato. O professor, trabalha em casa, nos feriados, férias, fazendo 

planejamentos, elaborando projetos, pesquisando novos técnicas e métodos de 

ensino, se aperfeiçoando constantemente. Estes trabalhos excessivos, que 

representam uma sobrecarga de trabalho inclusive nas férias e finais de semana, 

retiram do professor a oportunidade de estar com seus familiares, amigos ou mesmo 

realizar outros tipos de atividades físicas, culturais e sociais, comprometendo então 

sua qualidade de vida (GOMES & AMÉDIS, 2006). 

 Todo trabalho em excesso acaba prejudicando a qualidade de vida, a qual é 

garantida fazendo atividades que proporcionem o bem-estar ao indivíduo. Segundo 

Pereira; Teixeira; Santos (2012, p.243, apud MINAYO, HARTZ e BUSS (2000) 
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abordam qualidade de vida como uma representação social criada a partir de 

parâmetros subjetivos (bem-estar, felicidade, amor, prazer, realização pessoal) e 

também objetivos, cujas referências são a satisfação das necessidades básicas e 

das necessidades criadas pelo grau de desenvolvimento econômico e social de 

determinada sociedade.  

Como retrata a figura 1, que ilustra a qualidade de vida e seus componentes e 

subcomponentes essenciais.  

 

  

Figura 1 - Qualidade de vida: componentes e subcomponentes essenciais. 

 

Fonte: (PEREIRA;TEIXERA;SANTOS, 2012).  

 

Nessa perspectiva, o ser é entendido como o ser humano, resultado desua 

nutrição, aptidão física, habilidades, inteligência, valores. Quantoao “pertencer” trata-

se das ligações que a pessoa tem emseu meio, casa, trabalho, e sua escolha 

pessoal de participaçãode grupos, inclusão em programas recreativos, ou se 

reservar.  O tornar-se refere-se a práticas de atividades que tem interesse como 

participação em atividades relaxantes, momento que proporcionem 

desenvolvimentos de habilidades (PEREIRA;TEIXERA;SANTOS, 2012). 

Esses componentes interagem de forma dinâmica entre si   proporcionando   

ou não o bem-estar e a qualidade de vida que é determinada pelo indivíduo.  

Com essa visão de qualidade de vida, questionou-se sobre o nível de 

atividade física que os entrevistados costumam ter.  Segundo mensurado através do 

protocolo de IPAQ, em sua maioria a amostra se classifica como ativa 32%, uma 
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pequena parte como Muito Ativa 8% e 10% de sedentários, os quais não realizam 

nenhuma atividade física (Tabela 3). 

Quando se trata em avaliar o grau de prática física realizada pelas pessoas, 

estudos mostram que a população adulta brasileira não atinge as recomendações de 

150 minutos de atividade física com intensidade moderada a vigorosa (CODO, 1999, 

p.12 apud BRITO et al, 2012).   

Além disso, a taxa de sedentarismo tem aumentado em todo o mundo 

(VALÉRIO, AMORIM E MOSER, 2009; LEVY, SOBRINHO & SOUZA 2009). 

Interessantemente, nem mesmo os professores de educação física atingem as 

recomendações da prática de atividades moderadas a intensa e nem da quantia de 

caminhadas semanais.  

O professor de Educação Física é o profissional responsável por promover a 

prática de atividades físicas, ginástica, jogos. É ele que orienta qual a melhor prática 

esportiva apropriada a cada um. Assim sendo, ele deveria ser o exemplo, a pessoa 

que deveria praticar o mínimo de atividade física obrigatória a cada indivíduo.  

Canabarro, Neutzling e Rombaldi (2011) na relação ao nível de atividade 

física dos professores que lecionam a disciplina de educação física os dados 

parecem ser mais escassos, pois parece haver uma espécie de senso comum que 

parte do pressuposto de que o professor de uma determinada disciplina é 

naturalmente mais ativo.Dessa forma, Pitanga (1998), afirma que os níveis de 

atividade física podem influenciar no risco de doenças crônicas e morte prematura. 

Mudanças no estilo de vida (praticar atividades físicas) poderiam, portanto, promover 

melhor saúde e longevidade. 

Com isso, os autores corroboram com as respostas encontradas, visto que as 

mudanças no estilo de vida aliado a práticas de atividades físicas proporcionam   

melhora no dia a dia do profissional da educação física, como traz também BOTH E 

NASCIMENTO, 2009; GARCIA, 1995; SINOTT et. al., 2014. 

Na tabela 3 ainda, pode-se observar que os dados relacionados a aplicação 

do questionário de Marlasch (1981) nos professores, nos submete a observação que 

o item de exaustão emocional é o que tem mais acometido os docentes de 

educação física. A docência tem, como atributo, o contato direto e intenso com 

pessoas, característica favorável ao desenvolvimento da Síndrome de Burnout. O 

estudo descritivo de Sinott et al (2014) verificou a presença dessa síndrome nos 

professores de Educação Física das escolas municipais da cidade de Pelotas/RS. 
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Os dados revelam que 60,6% dos professores estavam com alta exaustão 

emocional; 22,3% com alta despersonalização; 34,0% com baixa realização 

profissional.  

Esses dados do estudo de Sinott et al (2014) é muito similar com os dados do 

presente estudo, onde ambos corroboram na análise da alta porcentagem dos 

professores acometidos pela dimensão de exaustão emocional em suas pesquisas.  

Com relação as variáveis socioeconômicas e ocupacionais com as dimensões 

de Burnout nos professores, cabe um significado que permite considerar que os 

professores de educação física em geral estão com um índice melhor de qualidade 

de vida, por apresentarem menores estatísticas da Síndrome em questão.  

Com isto, torna-se indicador para os demais profissionais da educação, pois, 

melhorando sua qualidade de vida e associando atividades físicas as horas de lazer 

é possível ter menores índices de desgaste, baixo rendimento e exaustão no 

trabalho. Assim, Benevides-Pereira (2002) afirma que professores com idade até 30 

anos apresentam maiores chances de desenvolver a doença, devido à pouca 

experiência profissional, insegurança ao desempenhar a função e o choque da 

realidade do trabalho.  

Dados assim, são interessantes para discutir as reais causas do 

acometimento de Burnout em professores de Educação Física, sendo que no 

presente estudo os resultados conflitam com autores como Pinho E Nogueira, 

(2010),Codo e Vasques-Menezes, (1999),Nahas (2003) que afirmam que o Burnout 

ocorre no início da carreira e acarreta o afastamento ou abandono da profissão, 

restando apenas os profissionais mais resistentes e teoricamente apresentariam 

menores índices da doença (Elvira e Cabrera, 2004), pois como pode-se observar 

na tabela 3, não  ocorre associação entre os dados socioeconômicos e ocupacionais 

com a prevalência da síndrome, na amostragem desse estudo. 

Dessa forma, analisando o que a literatura nos traz, não somente os fatores 

socioeconômicos podem influenciar na incidência da síndrome, Pinho e Nogueira 

(2010) explicam que: “A prática de atividade física está relacionada com o aumento 

da aptidão do indivíduo, aumento de suas capacidades funcionais e prevenção de 

doenças”, a qual podemos incluir a Síndrome de Burnout.  

Novamente, é válido considerar que a qualidade de vida é de grande 

importância para todos os profissionais de educação para que não apresentem a 

Síndrome de Burnout em nenhuma etapa da vida, seja ela pessoal ou profissional.  
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 CODO e VASQUES-MENEZES (1999) citam que a Síndrome de Burnout é 

um esgotamento pessoal com interferência na vida do indivíduo, e não 

necessariamente na sua relação com o trabalho. Sendo assim, a vida deve ser 

repleta de momentos bons, tanto nos quesitos pessoais, sociais e profissionais com 

cita Nahas (2003) o impacto dos hábitos pessoais e do estilo de vida em nossa 

saúde, sendo assim, as mudanças comportamentais podem ser muito efetivas na 

área de prevenção e controle das doenças associadas à inatividade física, 

alimentação inadequada e outros hábitos de vida errôneos.  

 Adotar pequenas mudanças comportamentais na sua vida, irá trazer muitos 

benefícios a saúde. As mudanças podem ser gradativas mas devem acontecer, 

desde o cuidado com a alimentação, a prática de atividades físicas, fazer 

investimentos pessoas, organizando momentos de lazer diferenciados que goste de 

fazer e que proporcione alegrias, almejar sonhos e fazer com que eles aconteçam 

para então ser feliz.  

A diante, a tabela 4 apresenta a associação entre as características 

socioeconômicas e ocupacionais com as dimensões do Burnout dos professores de 

educação física. Os resultados mostraram que não houve associação entre as 

variáveis socioeconômicas e ocupacionais com as dimensões do Burnout nos 

professores (p>0,05). 

As análises individuais, conforme traz Lapo e Bueno (2003) constataram que 

o fator que apresentou maior incidência entre as respostas foi a remuneração 

recebida. A situação de baixos salários e materiais inadequados para o 

desenvolvimento da docência, segundo Molina Neto (1997), tem afetado 

constantemente os professores de escolas públicas. 

O que pode-se observar nesse estudo,  que difere seu resultado dos mais 

comumente vistos na literatura presente, é que a sua amostra (42%) ainda está no 

início de carreira, destaca-se que, na fase de entrada na carreira docente, os níveis 

de satisfação (43,5%) são em tese mais elevados, apesar de os professores 

iniciantes no magistério apresentarem momentos de insegurança, enfrentam  

dificuldades na ação diante de situações inesperadas e alguns episódios e 

acontecimentos que ocorrem no seu cotidiano que ainda passam despercebidos 

eles se encontram satisfeitos com o contexto da sua situação (HUBERMAN, 1995).  

Em relação a carga horária de trabalho, essa sim se associa aos demais 

questionamentos vistos na literatura, no trabalho de Levy et al (2009, p. 4) ele 
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aborda que os resultados da presente pesquisa sustentam também que a carga 

horária de trabalho excessiva contribui para o adoecimento de trabalhadores que 

atuam em áreas diversas, e o magistério não é exceção, principalmente por estar 

incluído entre as profissões de risco. 

 Podemos analisar nesse estudo que os professores com maior renda salarial 

e maior carga horária possuem uma relação de maior satisfação com os seus níveis 

de qualidade de vida no trabalho. 

No estudo de BOTH et al. (2008) ele afirma que pela baixa remuneração o 

professor aumenta sua carga horária e procura outro emprego, por consequência, o 

tempo disponível para as demais tarefas passa a ser escasso. 

 Essas e outras mazelas acompanham a vida do professor, interferindo em 

sua prática pedagógica e ocasionando até mesmo diversos problemas em sua 

saúde, como a síndrome de Burnout, a qual demonstra ser um fenômeno 

multidimensional, ocasionada pela interação entre os aspectos pessoais e laborais 

(CARLOTTO, 2002).  

Podemos assim analisar, que a falta de tempo para cuidar de sua própria 

saúde, de sua família, seus afazeres particulares e principalmente seus momentos 

de lazer acometem a sua análise de qualidade de vida, tendo em vista os 

professores de nossa pesquisa com menor carga horária (20hrs) terem apresentado 

os melhores resultados na correlação e análise dos dados entre esses fatores. 

Houve também a análise de outras variáveis socioeconômicas e 

ocupacionais, mas não tiveram resultados significativos nem associadas com a 

qualidade de vida no trabalho. 

Segundo Folle e Farias (2012, p. 11): “A qualidade de vida é definida pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) como a percepção que o indivíduo tem de 

sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores em relação a 

seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. ” 

Como já dito anteriormente, a qualidade de vida é fator primordial para o bem-

estar docente e o sucesso em seu dia a dia. Como diz Farias et. al. (2008) a 

qualidade de vida tem sido o foco central de estudos que abordaram diferentes 

populações, como pessoas com deficiências, professores universitários e 

trabalhadores da indústria. 

Com relação as variáveis socioeconômicas e ocupacionais com as dimensões 

de Burnout nos professores, cabe um significado que permite considerar que os 
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professores de educação física em geral estão com um índice melhor de qualidade 

de vida, por apresentarem menores estatísticas da Síndrome em questão.  

Com isto, torna-se indicador para os demais profissionais da educação, pois, 

melhorando sua qualidade de vida e associando atividades físicas as horas de lazer 

é possível ter menores índices de desgaste, baixo rendimento e exaustão no 

trabalho. Assim, Benevides-Pereira (2002) afirma que professores com idade até 30 

anos apresentam maiores chances de desenvolver a doença, devido à pouca 

experiência profissional, insegurança ao desempenhar a função e o choque da 

realidade do trabalho. O que não acontece com os profissionais entrevistados, onde 

os mesmos sentem-se satisfeitos com seus empregos.  

 Porém, os mesmos precisam mudar seus hábitos em relação a atividade 

física e carga horário de trabalho que vem ocasionando esgotamento.  

Na tabela 5 são mostrados os resultados da associação entre as 

características socioeconômicas e ocupacionais com a qualidade de vida no 

trabalho. Quando testadas as características individuais com a qualidade de vida no 

trabalho, foi positivamente proporcional a carga horária de trabalho com melhor 

qualidade de vida (p<0,001) e a renda salarial (p<0,001). As outras variáveis 

socioeconômicas e ocupacionais não foram associadas com a qualidade de vida no 

trabalho (p>0,05).  

Como pode-se observar, houve associação significativa do Burnout com a 

qualidade de vida no trabalho dos professores respondentes, assim, pode-se 

verificar que no caso desta região escolhida para a análise, com seu grupo de 

professores, não há a predisposição para ter a síndrome de Burnout, porém, cabe 

salientar, que é imprescindível que os professores mantenham sua qualidade de 

vida, bem como sua autoestima durante o trabalho docente. 

 Na correria do dia a dia do professor, é normal aumentar o nível de estresse. 

Muitos compromissos, muitas responsabilidades, vivências com alunos, pais, 

obrigações com o sistema de ensino, notas, avaliações, são motivos que podem 

desencadear desconfortos com a saúde, podendo interferir na qualidade de vida do 

profissional.  

Tais situações tornam-se determinantes na aquisição de doenças 

ocupacionais, originadas pelo estresse e o desgaste profissional. Porém, a maioria 

dos estudos que tiveram como base esse assunto, revelaram que os problemas 

disciplinares eram a principal fonte de "burnout" dos professores (Faber, 1991 - 
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Friedman, 1991 - Friedman e Lotan, 1987). Outras fontes são o conflito sobre papel 

do professor, falta de assistência, falta de apoio e pais hostis segundo Schwab e 

Iwanicki, (1982). A falta de autonomia, o isolamento social e a falta de auto 

realização, segundo Friedman (1991), apontam que doenças adquiridas no ambiente 

de trabalho geralmente passam despercebidas, pois o indivíduo não acaba 

relacionando a vida agitada aos sintomas da enfermidade.  

O professor não tendo um apoio para situação de alto estresse. E são as 

eventualidades cotidianas que acabam acumulando os sentimentos e 

desencadeando uma síndrome de Burnout.  

O profissional de Educação Física, vivencia diversas situações de grande 

estresse, como trabalhar ao ar livre, indiferente das condições meteorológicas, 

planejar aulas dinamizadas, porém que podem ocasionar situações de acidentes 

com as crianças, onde alguém pode se machucar.  

Hoje em dia, o professor de Educação Física, recebeu outras atribuições para 

sua função. Treinar os alunos para competições, jogos, festivais, trabalhar a 

ludicidade, a motricidade, fazer determinados concertos na escola, seja no ambiente 

de trabalho ou no restante do espaço escolar.  

Tradicionalmente, o professor de Educação Física tem na escola o seu 

principal local de trabalho, onde ele consegue constituir uma carreira prolongada e 

com relações de trabalho formalizadas. Contudo, nos últimos 20 anos assistiu-se a 

uma explosão do segmento de atividades físicas em outros estabelecimentos 

CONFEF (2002). 

Embora admitam a existência de muitas conotações, Mônaco e Guimaraes 

(1999) consideram uma interpretação restrita aquela que trata a qualidade de vida 

no trabalho apenas como um método de melhorias somente no ambiente físico, ou 

de redução de acidentes de trabalho. Os autores apontam as limitações das 

interpretações que se restringem aos aspectos ergonômicos do trabalho, ou 

exclusivamente correlatos a saúde física e ocupacional dos empregados, ou ainda, 

aos aspectos psicológicos/comportamentais do trabalho. 

Se preocupar com o estilo de vida, é estar a atendo a saúde mental, além da 

saúde física, são os aspectos psicológicos, emocionais e comportamentais que 

prevalecem para o adoecimento do corpo. A preocupação com o estilo de vida 

temobjetivo semelhante, na atualidade, as causas de mortedeixaram de ser as 

doenças infectocontagiosas epassaram a ser as doenças crônico-
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degenerativasassociadas a má alimentação, falta de atividadefísica, consumo 

demasiado de bebidasalcoólicas, consumo de drogas, estresseexcessivo, entre 

outros comportamentosnegativos (BOTH et. al.  2008, p.12 apud GUEDES; 

GUEDES, 1995).  

 Na pesquisa os entrevistados, demonstraram não possuir um índice 

preocupante para doenças como síndrome de Burnout, sendo uma análise 

momentânea que deverá continuar sendo acompanhada por testes e avaliações.   

Na tabela 6 e última, são apresentados os resultados da associação entre as 

dimensões de Burnout com a qualidade de vida no trabalho dos professores de 

educação física. Não houve associação significativa do Burnout com a qualidade de 

vida no trabalho (p>0,05). 

Através analise da tabela 6, observa-se que não houve associação 

significativa do Burnout com a qualidade de vida no trabalho dos professores 

respondentes, assim, pode-se notar, que, no caso desta região escolhida para a 

análise, com seu grupo de professores, não há a predisposição para ter a síndrome 

de Burnout, porém, cabe salientar, que é imprescindível que os professores 

mantenham sua qualidade de vida, bem como sua autoestima durante o trabalho 

docente. 

A qualidade de vida no trabalho (QVT) abrange a renda capaz de satisfazer 

as expectativas pessoais e sociais, o orgulho pelo trabalho realizado, a vida 

emocional satisfatória, a autoestima, a imagem da empresa-instituição junto à 

opinião pública, o equilíbrio entre trabalho e lazer, as oportunidades e perspectivas 

na carreira, a possibilidade de uso potencial, o respeito aos direitos e justiça nas 

recompensas (VASCONCELOS, 2001). 

 Quando o assunto é qualidade de vida, é notório a sua complexidade. Walton 

(1973), Lemos (2007), abordam que fatores determinantes para uma boa qualidade 

de vida é ter uma boa remuneração salarial, que supra com as necessidades 

humanas, possuir boas condições de trabalho, com ambiente organizado, materiais 

necessários disponíveis, que proporcione um crescimento futuro, com uma boa 

integração social entre o grupo, um bom convívio pessoal, harmonioso e alegre e 

que ofereçam vantagem e oportunidades de crescimento.  

A partir desse pressuposto podemos realizar uma análise da justificativa da 

amostra desse estudo ter apresentado alguns resultados diferentes dos comumente 

vistos na literatura. 
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Para a qualidade de vida no sentido fisiológico, refeições com alimentos 

saudáveis e balanceados, atividade física regular e boa convivência pessoa.   

Além desses fatores, cabe destacar o apoio mental e psicológico, ajuda 

mútua, e fora do ambiente de trabalho, momentos de lazer, diversão, tranquilidade e 

paz interior.  

Quando tudo isso faltar, de alguma forma, o organismo vai avisar de forma 

silenciosa, que algo não está certo, podendo vir a desenvolver a Síndrome de 

Burnout, que possui sintomas deexaustão física e emocional, ansiedade, desânimo 

acentuado, dificuldade de sentir prazer, dificuldade de raciocinar, irritabilidade, 

preocupação, alterações do sono, sentimentos de incapacidade ou inferioridade, 

falta de motivação e criatividade. 

Podemos destacar, que o grupo que participou da pesquisa não há a 

predisposição para ter a síndrome de Burnout, estão contentes com seus serviços e 

ainda desafiados mesmo estando no início da carreira.  
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6 CONSIDERAÇÕESFINAIS 

 

 O estudo tinha como objetivo avaliar a prevalência da Síndrome de Burnout 

em professores de educação física do ensino básico, verificar a percepção da 

Qualidade de Vida relacionado ao trabalho dos professores de educação física na 

região, o que se pode concluir, que os entrevistados estão no início de carreira e não 

demonstraram índices de sintomas da síndrome de Burnout, o qual é um resultado 

positivo.   

 Possuem um bom nível de satisfação com o trabalho, não tendo apresentado 

em nenhum momento da pesquisa uma insatisfação com a sua qualidade de vida no 

trabalho. 

Não foi apresentado diferença nas proporções de qualidade de vida e 

síndrome de burnout na análise estatística. Não foi apresentado diferença nas 

proporções das características socioeconômicas e ocupacionais e síndrome de 

burnout na análise estatística. 

Foi detectado uma diferença estatisticamente significante nas proporções de 

qualidade de vida no trabalho para professores de educação física e as variáveis de 

carga horária e renda salarial, sendo que quanto maior a carga horária maior a 

satisfação de qualidade de vida no trabalho, quanto maior a renda salarial maior a 

satisfação de qualidade de vida no trabalho. 

Essa lógica entre as relações se da, pela relação que existe entre quanto 

maior for a carga horária do profissional maior será sua renda pela prestação do 

serviço. 

Pretendeu-se, ao longo deste trabalho, analisar e avaliar a prevalência da 

Síndrome de Burnout e sua relação com a qualidade de vida, característica 

socioeconômicas e ocupacionais em professores de educação física no ensino 

básico. 

Há necessárias mudanças no campo de trabalho do professor, que, no caso, 

é as instituições escolares, mas há, ainda mais precisão de mudanças na 

valorização do profissional da educação, fator em constante reorganização e 

importância, pois quando houver está devida valorização, o professor irá ao trabalho 

com mais disposição, provavelmente ocorrendo menos incidências de Síndrome de 

Burnout. 

A valorização profissional, a baixa remuneração causa descontentamento 
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com sua profissão. Essa questão pode limitar o interesse pelo seu aperfeiçoamento, 

formações continuadas e especializações, como também interfere na sua 

autoestima que para manter a qualidade de vida em boas condições.  

O indivíduo motivado, sente-se estimulado para manter uma alimentação 

saudável, praticar atividade física, fazer programas que contribuam para o seu bem-

estar.   

É preciso pontuar que todas as respostas dos professores da amostragem 

foram de fundamental importância para a pesquisa e todas tiveram fundamental 

relevância, pois, sem elas, não seria possível realizar tal estudo. Identificou-se, 

durante o estudo em especial, um grande cansaço físico e mental do professor, por 

trabalhar com alunos de diferentes contextos sociais e diferentes opiniões frente aos 

desafios diários que o professor trata todos os dias. 

A sobrecarga de tarefas ocasionada pelo aumento da carga horária de 

trabalho                    é um fator que causa exaustão profissional, muitas 

responsabilidades, muitas atividades diferenciadas, o sistema exige determinadas 

ações que exigem um tempo grande como também, bastanteatenção. Tarefas 

muitas vezes de várias escolas, pois os profissionais acabam pegando uma carga 

horário de trabalho fechada com mais de 40h para suprir as necessidades diárias.  

Assim, a Síndrome de Burnout apresentou-se como algo que tira a qualidade 

de vida do professor e o desestimula, porém há sempre que se ter em mente, a 

melhora do dia a dia do profissional e seu bem-estar geral. Quando o assunto é 

professor, o cuidado deve ser maior ainda, pois é o profissional que é visto com 

menos interesse no mercado e no mundo. 

Como visto, os professores da amostragem respondentes não apresentam 

nenhum sintoma da Síndrome, porém o cuidado com o dia a dia e com os fatores 

inclusos na vida do professor devem estar sempre atentos, como a 

despersonalização, a exaustão e o baixo rendimento no local de trabalho. 

 Pode-se perceber que eles mesmo sendo profissionais de Educação física, 

não cumprem com o mínimo de tempo que deveria ser destinado a atividades 

físicas. Eles sendo, as pessoas que devem orientar as demais, identificando quais 

atividades são as recomendadas a cada perfil de pessoa, deveriam se policiar e   

destinar um tempo do seu dia para cuidados pessoas com a saúde do corpo e alma.  

Quando se fala de qualidade de vida, deve-se ter consciência que é algo mais 

complexo do que se pensa. Considera-se qualidade de vida, o cuidado com corpo e 
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mente, todas as questões fisiológicas e orgânicas, alimentação saudável, a pratica 

de atividades físicas, onde irá prevenir doenças cardíacas e de outras naturezas, 

como também cuidados com emocional e psicológico, os sentimentos, estresse, 

satisfação profissional e pessoal. 

É uma gama de sensações e atribuições que contribuem para uma boa 

qualidade de vida, como o bem-estar, felicidade, amor, prazer em realizar coisas 

simples, ou fazer algo que goste, podendo ser de forma individual ou em grupo, a 

realização pessoal.   E também fatores que atribuem a satisfação das necessidades 

básicas edas necessidades criadas pelo grau de desenvolvimentoeconômico e 

social de determinada sociedade. 

O estudo tinha como objetivo avaliar a prevalência da Síndrome de Burnout 

em professores de educação física do ensino básico, verificar a percepção da 

Qualidade de Vida relacionado ao trabalho dos professores de educação física na 

região, o que se pode concluir,que os entrevistados estão no início de carreira e não 

demonstraram índices de sintomas da síndrome de Burnout, o qual é um resultado 

positivo.  

Os mesmos devem manter seus padrões de vida, com a satisfação 

profissional, buscando diminuir o nível de estresse ocasionado pela sobrecarga de 

tarefas na área profissional, escolhendo melhorar sua qualidade de vida pessoal, 

cuidando mais da saúde, se alimentando bem e praticando atividades físicas.  

Fazer escolhas saudável, para sua saúde mental e psicológica é de extrema 

importância nesse processo de melhoria de vida.  

Com isso, o trabalho enquanto professor, nas escolas, será cada vez mais 

agradável, os profissionais irão conseguir atingir seus objetivos e serão professores 

cada vez melhores e dispostos a modificar o futuro, trabalhando para formar 

cidadãos capazes de tomar suas próprias decisões, com senso crítico e visando o 

melhor para todos. 

Concluindo o estudo, podemos afirmar que tivemos uma amostra 

predominantemente masculina, com até 30 anos, com algum nível de 

especialização, contratados por períodos determinados (ACT), com média de 40 hrs 

semanais, possuindo mais que um emprego, recebendo em média 4 salários 

mínimos, com predominância de menos de 150 minutos /semana de AFMV e de 

Caminhada, com um nível mais alto de exaustão emocional dentro das dimensões 

de Burnout e satisfeito com sua qualidade de vida de maneira geral no trabalho. 
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA OS DOCENTES DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

CARACTERÍSTICAS  N° CATEGORIAS   N° 

Idade       

Sexo Masculino  Feminino    

Tempo de docência       

Renda Salarial 1 a 2 salários  3 a 4 salários  5 ou mais  

Pluriempregos Sim  Não    

Formação Acadêmica Graduação  Especialização  Mestrado ou 

Doutorado 

 

Carga horaria semanal       

Situação trabalhista Efetivo  CLT  Temporário  

Fonte: adaptado de Moreira (2009) 
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ANEXO 2 - ESCALA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO 

TRABALHO PERCEBIDA POR PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

( 1 ) discordo totalmente ( 2 ) discordo bas-

tante 

( 3 ) discordo um 

pouco 
( 4 ) não concordo nem 

discord 
( 5 ) concordo um 

pouco 
( 6 ) concordo bas-

tante ( 7 ) concordo totalmen-
te 

 

 

 

 

 A F I R M A 

Ç Õ E S 

PERCEPÇÃO 

 

1 
A jornada de trabalho na instituição é suficiente e adequada 

para realizar todas as atividades que envolvem meu trabalho. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

2 
Meu trabalho permite usar minhas diferentes habilidades e 

capacidades, com iniciativa e criatividade. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

3 

A instituição possibilita atualização permanente de seus 

professores permitindo o desenvolvimento de suas 

potencialidades. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

4 

Na instituição, o professor é aceito e respeitado pelo seu tra-

balhoepotencial,semconsiderarogênero,cor,aparência física ou   

preferênciasexual. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

5 
Tenho liberdade de criticar e discordar, inclusive da chefia, em 

qualquer assunto sem temor de represálias. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

6 
As atividades profissionais realizadas na instituição interferem 

(prejudicam) na minha vida familiar. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

7 
Nainstituição,professoresdemesmaclassefuncionalrecebem 

saláriossimilares. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

8 
Há na instituição grupos de trabalho ou pessoas que fornecem 

auxílio mútuo e suporte sócio-emocional aos professores. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

9 
Estou satisfeito com a quantidade de feedback que recebo dos 

colegas. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

10 Meus locais de trabalho são saudáveis e a saúde é preservada. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

11 
Tenho amplas oportunidades de usar no trabalho os conheci-

mentos adquiridos em cursos. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

12 
A instituição valoriza e respeita os professores no sentido de 

não depreciar seus trabalhos. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

13 
Realizo minhas atividades com tranqüilidade, percebo apenas 

um estresse estimulante ao longo do dia. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

14 
Sinto-me satisfeito profissionalmente com as tarefas realizadas 

como professor na instituição. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

 

15 

A instituição respeita os direitos trabalhistas dos professores co-

mo férias, licenças, cumprimento de decisões judiciais, entre 

outros,incluindoagarantiadedefesadosdireitosdotrabalhador na-

justiça. 

 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

16 
Na minha percepção, a comunidade tem orgulho e respeito 

pelo trabalho desenvolvido na instituição. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 
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Escala de Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho Percebida por Professores 

de Educação Física do Ensino Fundamental e Médio (Continuação) 

 

( 1 ) discordo totalmente ( 2 ) discordo bastante ( 3 ) discordo um 

pouco 
( 4 ) não concordo nemdis-

cordo 
( 5 ) concordo um 

pouco 
( 6 ) concordo bas-

tante ( 7 ) concordo totalmente   

 

A F I R M A 

Ç Õ E S 

PERCEPÇÃO 

1

7 

Estou satisfeito com os materiais disponíveis para o   trabalho. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

1

8 

Minha remuneração é justa, considerando minhas qualifica-

ções. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

1

9 

Após o trabalho chego em casa com ânimo e energia, para 

dar atenção à  família e/ou realizar atividades de  lazer. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

2

0 

Estou satisfeito com os equipamentos disponíveis para o traba-

lho. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

2

1 

Tenho orgulho e satisfação em pertencer ao corpo docente da 

instituição. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

2

2 

O relacionamento na instituição baseia-se no princípio ético, 

na amizade e cordialidade. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

2

3 

Tenho autonomia para planejar e executar as atividades de 

ensino. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

2

4 

Minha remuneração como professor na instituição é adequada 

para viver comdignidade. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

2

5 

Meus locais de trabalho são adequadamente  arrumados. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

2

6 

O direito do professor à sua privacidade é respeitado na insti-

tuição. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

2

7 

Professores da instituição têm melhor remuneração que pro-

fessores de equivalente posição, em outras escolas da cidade. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

2

8 

Das atividades que realizo recebo feedback suficiente da dire-

ção. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

2

9 

Na instituição existem símbolos de status e/ou degraus acen-

tuados na estrutura  hierárquica. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

3

0 

O professor da instituição tem possibilidades de progredir na 

carreira (plano de carreira). 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

3

1 

Na instituição todos os professores têm tratamento justo em 

todas as matérias, inclusive na distribuição do  trabalho. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

3

2 

Percebe-se entre os professores da instituição o predomínio de 

um espírito de coletividade e cooperação em vez de individuali-

dade e competitividade. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 

3

3 

A instituição oferece aos professores segurança quanto ao 

recebimento do salário. 

 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

3

4 

Meu trabalho é relevante para mim. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 
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ANEXO 3 -QUESTIONÁRIO MBI – ED AVALIAÇÃO DA SÍNDROME DE 

BURNOUT EM PROFESSORES 

Maslach Burnout Inventory (MBI - ED, 1986) 

 

( 0 ) discordo totalmente ( 1 ) discordo bastante ( 2 ) discordo um 

pouco 
( 3 ) não concordo nem 

discordo 
( 4 ) concordo um 

pouco 
( 5 ) concordo bas-

tante ( 6 ) concordo totalmente   

 

A F I R M A 

Ç Õ E S 

PERCEPÇÃO 

 

1 

Sinto-me esgotado/a emocionalmente por meutrabalho.  

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

 

2 

Sinto-me cansado/a ao final de um dia detrabalho  

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

 

3 

  

Quandomelevantopelamanhãevouenfrentaroutrajornadadetrabalh

osinto-mecansado/a. 

 

 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

 

4 

 

 Posso entender com facilidade o que sentem meusalunos. 

 

 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 
 

5 

 Creio que trato alguns alunos como se fossem 

objetosimpessoais. 

 

 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 
 

6 

 Trabalhar com pessoas o dia todo me exige um grandeesforço. 

 

 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 
 

7 

 Lido de forma eficaz com os problemas dosalunos. 

 

 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 
 

8 

 Meu trabalho deixa-meexausto/a. 

 

 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 
 

9 

 

Sintoqueinfluenciopositivamenteavidadeoutrosatravésdomeutrab

alho. 

 

 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

1

0 

 

Tenhometornadomaisinsensívelcomaspessoasdesdequeexerçoe

stetrabalho. 

 

 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

 

1

1 

Preocupa-meofatodequeestetrabalhoesteja-

meendurecendoemocionalmente. 

 

 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 
 

1

2 

 Sinto-me com muitavitalidade. 

 

 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 
 

1

3 

 Sinto-me frustrado/a em meutrabalho. 

 

 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 
 

1

4 

 Sinto que estou trabalhando emdemasia. 

 

 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 
 

1

5 

 Não me preocupo realmente com o que ocorre com 

lagoonsalunos. 

 

 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

 

1

6 

 Trabalhar diretamente com pessoas causa-meestresse. 

 

 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

 

Questionário MBI – ED Avaliação da Síndrome de Burnout em professores 
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(continuação) 

Maslach Burnout Inventory (MBI - ED, 1986) 

 

( 0 ) discordo totalmente ( 1 ) discordo bastante ( 2 ) discordo um 

pouco 
( 3 ) não concordo nem 

discordo 
( 4 ) concordo um 

pouco 
( 5 ) concordo bas-

tante ( 6 ) concordo totalmente   

 

 

 

   

A F I R M A 

Ç Õ E S 

PERCEPÇÃO 

1 Possocriarfacilmenteumaatmosferarelaxadaparaosmeusalunos

. 

 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

 

1

8 

 Sinto-me estimulado/a depois de trabalhar em contato com 

osalunos. 

 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

 

1

9 

 Tenho conseguido muitas realizações em minhaprofissão. 

 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

 

2

0 

 Sinto que atingi o limite de minhaspossibilidades. 

 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

 

2

1 

 

Sintoqueseitratardeformaadequadaosproblemasemocionaisno

meutrabalho. 

 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

 

2

2 

 Sinto que os alunos culpam-me por alguns de seusproblemas. 

 

( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

 

  



72 

ANEXO 4 - QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA – 

VERSÃO CURTA - IPAQ 

 

                             QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE 

FÍSICA - 

      VERSÃO CURTA  

 

Nome:  

Data: / / Idade: Sexo: F (  ) M ( ) 

 

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as 
pessoas fazem como parte do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um 
grande estudo que está sendo feito em diferentes países ao redor do mundo. 
Suas respostas nos ajudarão a entender que tão ativos nós somos em relação 
à pessoas de outros países. As perguntas estão relacionadas ao tempo que 
você gasta fazendo atividade física na ÚLTIMA semana. As perguntas incluem 
as atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, 
por esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no 
jardim. Suas respostas são MUITO importantes. Por favor responda cada 
questão mesmo que considere que não seja ativo. Obrigado pela sua partici-
pação ! 

 

 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você 

realiza porpelo menos 10 minutos contínuos de cada vez. 

 

1a. Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 
minutos contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir 
de um lugarparaoutro,porlazer,porprazeroucomoformadeexercício? 

 

dias   por SEMANA         (  ) Nenhum 

 

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos 
quanto tempo no total você gastou caminhando por  dia? 

 

Para responder as questões lembre-seque: 

Y atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande 
esforçofísicoequefazemrespirarMUITOmaisfortequeonormal 

Y atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum es-
forço físicoequefazemrespirarUMPOUCOmaisfortequeonormal 
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horas: Minutos:  

 

2a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS 
por pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bici-
cleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, car-
regar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim 
como varrer, aspirar, cuidar    do    jardim, ou    qualquer    atividade    que    
fez    aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do coração 
(POR FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA) 

 

dias   por SEMANA         (  ) Nenhum 

 

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 
10minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas ativida-
des pordia? 

 

horas: Minutos:  

 

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGORO-
SAS por pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer gi-
nástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer 
serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carre-
gar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respira-
ção ou batimentos docoração. 

 

dias   por SEMANA         (  ) Nenhum 

 

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 
10 minutos contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas ativida-
des pordia? 

 

horas: Minutos:   

 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado 
todo dia, no trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. 
Isto inclui    o tempo sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo 
lição de casa visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não 
inclua o tempo gastosentandoduranteotransporteemônibus,trem,metrôoucarro. 

 

4a.      Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de 

semana? 

 horas minutos 
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4b.
 Quantotemponototalvocêgastasentadoduranteumdiadefinaldesemana
? 

 horas minutos. 


