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RESUMO 

GIARETTA, Alessandro Gonçalves. Cadetes da engenharia do quarto ano de formação 

da AMAN: indícios de presença da Síndrome de Burnout. Resende: AMAN, 2016. 

Monografia. 

 

A formação de oficiais do exército brasileiro por ingresso na Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN) demanda uma série de mudanças tanto externas, bem como, internas. Os 

cadetes, ao ingressarem na AMAN, saem de casa e, muitas vezes, de suas cidades. Há o 

distanciamento da família e dos amigos. O ambiente militar, regido pelos princípios da 

hierarquia e disciplina, exigem adaptações psicológicas por parte dos cadetes. Tal ambiente de 

formação pode ser promotor tanto de saúde mental, bem como, de sofrimento. Nesse 

contexto, a Síndrome de Burnout pode se fazer presente nos militares em formação. O 

presente estudo objetivou identificar evidências de Burnout em cadetes de engenharia do 

quarto ano de formação da AMAN. Esta pesquisa caracteriza-se por ser exploratória e 

descritiva. Foram administrados um questionário sociodemográfico e a Maslach Burnout 

Inventory – Student Survey (MBI-SS), versão adaptada e validada para o Brasil. Foram 

analisadas as frequências das respostas nas três dimensões que este inventário contempla: 

exaustão emocional, descrença e eficácia profissional. Os resultados mostraram que as 

respostas das questões que correspondem à exaustão emocional e à descrença tiveram elevada 

frequência. A dimensão eficácia profissional denotou baixa frequência. Tal resultado sugere 

indício de presença de Burnout na população alvo. Por fim, faz-se necessário estudos 

adicionais para entender em maior profundidade outros construtos relacionado, tais como, 

estresse e ansiedade, a fim de promover ações que visem a saúde mental e melhor qualidade 

de vida desses cadetes. 

Palavras-chave: Síndrome. Burnout. Aman. 

  



 

ABSTRACT 

GIARETTA, Alessandro Gonçalves. Fourth year engeneering cadets: signs of Burnout 

syndrome.  Resende: AMAN, 2016. Monography. 

 

The training of officers of the Brazilian army in the Agulhas Negras Military Academy 

(AMAN) demand a series of internal and external changes. The cadets to join the AMAN, 

leave home and often their cities. There is the distance from family and friends. The military 

environment, and its hierarchy and discipline, requires the cadets psychological adjustments. 

This military environment can promote mental health or suffering. In this context, there 

maight be the Burnout syndrome. This study aims to identify evidence of Burnout in the four 

year engineering cadets of AMAN. This research is characterized as exploratory and 

descriptive. We have administered a sociodemographic questionnaire and the Maslach 

Burnout Inventory - Student Survey (MBI-SS), adapted and validated to Brazil. The 

frequencies of responses were analyzed in three dimensions: emotional exhaustion, disbelief 

and professional efficiency. We have found that the answers of the questions that correspond 

to emotional exhaustion and disbelief had high frequency. The professional effectiveness 

denoted low frequency. These results show an indication of the presence of Burnout in the 

target population. Finally, it is needed further studies to understand in greater depth other 

related constructs such as stress and anxiety in order to promote actions aimed at mental 

health and better life quality. 

Keywords: Syndrome. Burnout. Aman. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O ingresso no Ensino Superior implica várias mudanças. Todos terão de se deparar 

com a socialização ao novo contexto de ensino, além de passar, muitas vezes, pelo abandono 

dos laços familiares e do ciclo de amigos. Há, também, os que ingressam em cursos cuja 

opção não era a primeira. Esta fase acadêmica transcende o plano individual do aluno e 

mescla os planos familiar e social (SOARES, 2012). 

O Ensino Militar, diferente das universidades civis, denota especificidades devido à 

estrutura hierárquica e organizacional, às suas regras e normas ao nível institucional, ao 

regime de internato, ao cumprimento de horários, às formaturas, ao tempo de estudo e 

principalmente devido ao peso das tradições e simbologias existentes na instituição. Desse 

modo, pode-se considerar o contexto acadêmico militar como propiciador de sofrimento, o 

qual pode ser observado por meio de níveis elevados de ansiedade, depressão e estresse. 

Ademais, a vida militar envolve a separação da família, do grupo de iguais, a restrição da 

liberdade, a perda de privilégios, a diminuição e a alteração das condições físicas (MARTINS, 

2005). 

Castro (2004) caracteriza a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), como um 

“estabelecimento de ensino de nível superior responsável pela formação dos oficiais 

combatentes da ativa do Exército Brasileiro” (p. 13). O mesmo autor destaca que a formação 

de oficiais não se restringe aos quatro anos de Academia, existindo a possibilidade de 

formação complementar, como por exemplo, no posto de capitão, o oficial pode cursar a 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). 

Os estudantes, ao ingressarem na Academia Militar, possuem necessidade de 

adaptação ao novo ambiente que exige exploração e construção de novas relações, 

demandando mudanças e adaptações de cunho social e, também, psicológica (SOARES, 

2012). Tendo em vista o Burnout como uma experiência subjetiva que gera sentimentos e 

atitudes negativas no relacionamento do indivíduo com o seu estudo, influenciando, assim, o 

seu desempenho acadêmico e trazendo consequências tanto para o indivíduo como para a 

instituição (TAMAYO & TRÓCCOLI, 2002), faz-se de extrema importância conhecer sua 

presença nos estudantes do contexto militar, a fim de que possam ser realizadas intervenções 

tanto no intuito de prevenção, bem como, de ações, visando uma melhor qualidade de vida 

acadêmica e, posteriormente, profissional. 
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Considerando o panorama supracitado, a presente pesquisa objetiva verificar indícios 

da Síndrome de Burnout em cadetes militares de engenharia em seu último ano de formação 

da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). Essa pesquisa refere-se ao Campo de 

Educação, sendo a área de estudo a Psicologia Geral e a pesquisa direcionada para a Síndrome 

de Burnout em cadetes do quarto ano de Engenharia da AMAN.  

Inicialmente é realizada uma revisão teórica da literatura a fim de conhecer o que há 

publicado no que se refere à saúde mental do profissional militar e do militar em formação. 

Para tanto, faz-se uma breve contextualização da instituição militar e da formação de oficiais. 

Posteriormente, a revisão abarca os aspectos referentes à Síndrome de Burnout, tanto em 

profissionais do contexto militar, bem como, em alunos universitários. Em seguida são 

explicitados o problema, a hipótese e os objetivos da pesquisa. Também é contemplada a 

metodologia utilizada nesse estudo, de cunho exploratório e descritivo. Por fim, são 

apresentados os resultados e a discussão dos achados. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  Delimitação do tema 

 

Foi realizada uma pesquisa exploratória-descritiva, a fim de conhecer possíveis 

indícios da síndrome de Burnout em cadetes da engenharia do quarto ano da AMAN. Para a 

coleta de dados, foi utilizado um questionário sociodemográfico e o Maslach Burnout 

Inventory – Student Survey (MBI-SS).  

 

2.2 Revisão da literatura 

 

2.2.1 O Contexto de Formação Militar 

 

Um aspecto importante a ser destacado é a saúde do trabalhador, a qual necessita de 

formas de atuação as quais tornam possível a operacionalização da atenção à saúde. Processo 

esse que busca englobar ações tanto de prevenção, bem como de assistência e promoção da 

saúde. É de extrema relevância não se deter somente nos aspectos biológicos, levando em 

consideração, também, as questões psíquicas e sociais (SATO, LACAZ E BERNARDO, 

2006). 

Para tanto, torna-se necessário considerar o cenário em que o trabalhador está inserido, 

no caso aqui proposto, o cadete no contexto de formação em instituição militar.  Para uma 

melhor compreensão desse fenômeno, faz-se necessário revisitar os conceitos de instituição. 

Esse construto consiste em normas e valores sociais – não fixos, transformando-se ao longo 

da história – os quais definem os padrões de comportamentos socialmente aceitos. Além de 

caracterizarem o funcionamento da sociedade e garantirem sua reprodução (BALDO, 2005; 

BOCK, 2002; ROCHA, 2006). 

Baremblitt (2002) acrescenta que as instituições são lógicas que, de acordo com a 

forma e o grau de formalização que adotam, podem ser leis, normas e, quando não enunciadas 

de modo manifesto, constituem hábitos ou regularidades de comportamentos. O autor citado 

ainda destaca que, para cumprir sua função de regulação da vida humana, as instituições têm 

de realizar-se, têm de materializar-se. Dessa maneira, as instituições realizam-se, 

materializam-se em dispositivos concretos: as organizações.  

Deve-se considerar o contexto no qual os funcionários estão inseridos. Moraes e 

Marques (2001) enfatizam a relação indissociável entre as realidades individual e social, esta 

última podendo ser entendida como a instituição.  
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As realidades social e individual encontram-se profundamente 

imbricadas, estabelecendo entre si relações circulares de troca, reforço 

e conflito, num movimento dialético, dentro do qual não é possível 

estabelecer qual o termo inicial, ou qual o causador dos processos, 

pois ambos – individual e social – encontram-se juntos 

indissoluvelmente (MORAES E MARQUES, 2001, p. 6). 

 

Outro aspecto relevante a ser considerado é o princípio hologrâmico do paradigma da 

complexidade de Edgar Morin, o qual está presente na relação entre as partes e o todo, ou 

seja, aquelas estão inscritas nesta, assim como o todo também está inscrito nas partes. Não se 

pode compreender um sistema complexo de acordo com o pensamento reducionista, isto é, 

compreender o todo somente a partir da simplificação e redução das partes. Tampouco, 

podem-se ignorar as partes em detrimento de um todo homogêneo. Isso não implica separar a 

parte do seu ambiente, mas, sim, contextualizá-la nesse meio, levando em conta todo 

acontecimento e informação que o atravessa numa relação de inseparabilidade (ALVES E 

SEMINOTTI, 2006). 

Em se tratando do contexto militar, o cadete da AMAN vivencia um processo de 

socialização profissional durante o qual deve aprender os valores, as atitudes e 

comportamentos próprios da vida militar. Entretanto, poucos estudantes ingressam na AMAN 

sem nenhuma ideia de como são as rotinas militares. Contudo, no decorrer do curso básico, a 

instrução militar é planejada e ministrada tendo por base os alunos que nunca tiveram contato 

com a vida militar (CASTRO, 2004). 

Embora a formação de oficiais da AMAN seja considerada uma formação superior, 

Castro (2004), a partir da análise de entrevistas de cadetes da AMAN, faz uma distinção desta 

formação com a formação superior universitária, de acordo com a percepção dos cadetes, com 

ilustra no quadro abaixo. 
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AMAN / “Aqui dentro” FACULDADE / “Lá fora” 

Seriedade/profissionalismo/competência 

 

Atividade contínua 

Maturidade 

Atenção 

Os professores “dão o exemplo” 

Boa apresentação pessoal 

Linguajar correto 

Verdadeira liberdade 

Disciplina 

Ordem 

Militares 

Falta de 

seriedade/profissionalismo/competência 

Ociosidade 

Infantilidade 

Desatenção, (apatia) 

Os professores não “dão o exemplo” 

Má apresentação pessoal 

Gírias, palavrões 

Falsa liberdade 

Displicência 

Desordem 

Paisanos 

Fonte: Adaptado de Castro (2004) 

 

Desse modo, a partir da análise de Castro (2004), verifica-se inquestionável diferença 

entre o ensino superior militar para formação de oficiais e o ensino superior civil. Tendo isso 

mente, é importante salientar que uma dessas diferenças consiste no fato de que os ambientes 

militares são, frequentemente, estressantes e perigosos, havendo exposição a situações de 

risco (ROSA E HUTZ, 2008). 

 

2.2.2 Saúde Mental no Trabalho 

 

A saúde do trabalhador pode ser entendida como um conjunto de atuações tanto 

interdisciplinar, quanto interinstitucional que estão estreitamente relacionadas aos avanços da 

medicina preventiva, medicina social e saúde pública nos anos 60 e 70. Além disso, tem 

origem na Medicina Social latino-americana (MINAYO-GOMES; THEDIM-COSTA, 1997). 

Esse novo modelo buscava questionar as abordagens estritamente funcionalistas e o modelo 

tradicional curativista, surgindo, então, a concepção de promoção de saúde. 

Já em se tratando de saúde mental, pode-se compreender a grande relevância que as 

pesquisas têm tido no campo de saúde mental do trabalhador. Todavia, é imprescindível 

sublinhar o fato de que os profissionais militares ainda são uma categoria pouco pesquisada. 

Sabendo que há especificidades no exercício laboral do militar, tais como, aptidão física e 
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mental, constante prontidão, alto nível de estresse e contato com as situações de 

vulnerabilidade, risco e emergência, considera-se essa profissão sujeita a vários determinantes 

que afetam sua própria saúde (GOMES, BLÉM, TELES, 2014). 

Algumas atividades laborais denotam características próprias que expõem os 

trabalhadores a eventos que podem acarretar maior sofrimento psíquico e mental quando 

comparadas com outras profissões. Embora os fatores relacionados às condições de trabalho 

tenham grande peso no aparecimento de sintomas e transtornos relacionados ao trabalho, 

características individuais também podem ser relevantes no enfrentamento de situações 

estressoras (SOUZA et al, 2015). 

No que se refere aos policiais, Oliveira e Santos (2010) argumentam que esses 

profissionais sofrem influências de vários fatores negativos que geram estresse extremo. Tais 

fatores, como por exemplo, o cansaço físico e à falta de equilíbrio emocional pode levar estes 

trabalhadores a assumirem atitudes irracionais durante crises e situações caóticas. Desse 

modo, tais atitudes podem levar à falta de eficácia no desempenho do exercício profissional, 

expondo tanto os policiais, bem como, a população em geral a situações potencialmente de 

risco.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) sugere maior cuidado com os recursos 

humanos das organizações de trabalho, porque deles depende a eficiência e a eficácia do 

sistema. A OMS realça que, são as pessoas que desenvolvem conhecimentos, habilidades e 

motivação. Prossegue, ainda, apontando para o fato de que as condições de trabalho do 

profissional influenciam em sua qualidade de vida, bem como a qualidade dos serviços 

prestados (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 200; MAYER, 2006). Além disso, há 

algumas consequências para a própria sociedade, tais como, o absenteísmo, acidentes de 

trabalho e riscos laborais de origem psicossocial (por exemplo, estresse e Síndrome de 

Burnout), que se encontra em destaque e, portanto, têm se constituído em crescente 

preocupação para os profissionais e pesquisadores das áreas da saúde e do trabalho (MAYER, 

2006). 

 

2.2.3 Síndrome de Burnout 

 

O trabalho consiste em uma atividade que pode ocupar grande parcela do tempo de 

cada sujeito e do seu convívio em sociedade; porém, o trabalho nem sempre possibilita 

realização profissional. Pode, ao invés disso, causar problemas. Problemas esses que podem 

se caracterizar desde uma insatisfação com a atividade executada até exaustão física ou 
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emocional. Na Síndrome de Burnout, uma das principais manifestações é o denominado 

esgotamento emocional ou exaustão, além da redução da realização pessoal no trabalho e 

despersonalização do outro (CARVALHO E MAGALHÃES, 2013). 

A Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um uma 

manifestação psíquica de sofrimento, descrita em 1974 por Freudenberger, médico americano. 

O termo Burnout significa desgaste emocional; esse desgaste relaciona-se tanto com os 

aspectos físicos, bem como, os emocionais do indivíduo. Traduzindo do inglês, Burn quer 

dizer queima e out, exterior (HARROUCHE, 2015) 

O Burnout consiste em uma experiência subjetiva geradora de sentimentos e atitudes 

negativas no relacionamento do sujeito com o seu trabalho, como por exemplo, insatisfação, 

desgaste, perda do comprometimento. O Burnout tende a influenciar o desempenho 

acadêmico, podendo trazer consequências indesejáveis para a organização e para o próprio 

indivíduo, tais como, absentismo e baixa produtividade (TAMAYO & TRÓCCOLI, 2002). 

As primeiras pesquisas sobre a Síndrome de Burnout são resultado de um trabalho 

sobre o estudo das emoções e maneiras de lidar com elas, desenvolvido com profissionais 

que, pela natureza de seu trabalho, necessitavam manter contato direto com outras pessoas 

(trabalhadores da área da saúde, serviços sociais e educação), uma vez que se percebia a 

manifestação de estresse emocional e sintomas físicos por parte de tais profissionais 

(CORDES & DOUGHERTY, 1993; MASLACH, SCHAUFELI, & LEITER, 2001). Somente 

a partir de 1976 os estudos sobre Burnout adquiriram um caráter científico, uma vez que 

foram construídos modelos teóricos e instrumentos capazes de registrar e compreender este 

sentimento crônico de desânimo, apatia e despersonalização. Christina Maslach, psicóloga 

social, foi quem entendeu primeiramente, em estudos com profissionais de serviços sociais e 

de saúde, que as pessoas com Burnout apresentavam atitudes negativas e de distanciamento 

pessoal. Christina Maslach, Ayala Pines e Cary Cherniss foram os estudiosos que 

popularizaram o conceito de Burnout e o legitimaram como uma importante questão social 

(Farber, 1991). 

Na década de oitenta, as investigações sobre a Síndrome de Burnout aconteceram nos 

Estados Unidos e, posteriormente, o conceito começou a ser investigado no Canadá, 

Inglaterra, França, Alemanha, Israel, Itália, Espanha, Suécia e Polônia. Em cada país, se 

adotou e se aplicou o instrumento criado nos Estados Unidos, especialmente o Maslach 

Burnout Inventory, de Maslach e Jackson (MASLACH & SCHAUFELI, 1993). 

A definição mais aceita atualmente sobre a Síndrome de Burnout fundamenta-se na 

perspectiva social-psicológica (MASLACH & JACKSON, 1981; MASLACH & LEITER, 



16 

 

1997; MASLACH & GOLBERG, 1998). Essa perspectiva considera a síndrome como uma 

reação à tensão emocional crônica causada por se lidar excessivamente com pessoas. É um 

construto formado por três dimensões relacionadas, mas independentes. A primeira delas é a 

de exaustão emocional, caracterizada pela falta ou carência de energia e entusiasmo e 

sentimento de esgotamento de recursos. Outra dimensão é a de despersonalização, situação 

em que o profissional passa a tratar os clientes, colegas e a organização como objetos. Os 

trabalhadores podem desenvolver uma insensibilidade emocional. A terceira dimensão 

consiste em uma baixa realização pessoal no trabalho, definida como uma tendência de o 

trabalhador autoavaliar-se de forma negativa. As pessoas sentem-se infelizes e insatisfeitas 

com seu próprio desenvolvimento profissional.  

Um dos primeiros estudos desenvolvidos sobre a Síndrome de Burnout no Brasil foi 

realizado pelo psicólogo Maurício Robayo Tamayo, em 1997, como uma tentativa de 

identificar os fatores do Burnout entre profissionais de hospitais da rede pública. Ele define a 

Síndrome: “Trata-se de uma síndrome, fruto do estresse laboral crônico, que afeta os 

profissionais e sua relação com o trabalho. Este perde o seu sentido e os eventos dele 

provenientes passam a não importar” (TAMAYO, 2004, p. 46). 

Pesquisas demonstram elevados níveis de sintomatologia que sugerem presença da 

Síndrome de Burnout ou até mesmo a presença da própria síndrome em militares civis e 

bombeiros. Tal constatação reflete na qualidade de vida profissional desses trabalhadores 

(PESTANA, SILVA e colaboradores, 2014; MAYER, 2006; SOUZA, 2013). 

O interesse que o Burnout está despertando na atualidade vem ocasionando uma 

ampliação de seu campo de estudo: das primeiras investigações centradas em profissionais de 

ajuda, passou-se a outros âmbitos profissionais, e, mais recentemente, têm surgido pesquisas 

com estudantes (CARLOTTO, CÂMARA E BORGES, 2005; CARLOTTO, NAKAMURA E 

CÂMARA, 2006; GAN, SHANG E ZHANG, 2007; SCHAUFELI, MARTINEZ, PINTO, 

SALANOVA E BAKKER, 2002; CARLOTTO, CÃMARA, OTTO E KAUFFMAN, 2010) 

Já no que tange ao campo universitário, Cushway (1992) revela que o início de 

Burnout pode acontecer durante a vida acadêmica. Momento esse de preparação para o 

trabalho. Estudos têm mostrado que o Burnout pode iniciar no período de formação e 

prosseguir durante a vida profissional. A identificação da Síndrome de Burnout em estudantes 

pode constituir um indicador de possíveis dificuldades, tanto em nível de êxito escolar, bem 

como, profissional, possibilitando, assim, intervenções preventivas, como sugerem Martinez, 

Pinto, Salanova e Silva (2002). Estudos nesse sentido podem ser benéficos para educadores, 
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estudantes, futuros empregadores e clientes (BALOGUN, HELGEMOE, PELLEGRINI & 

HOEBERLEIN, 1995, CARLOTTO E CÂMARA, 2006). 

Dessa maneira, os estudantes do ensino superior constituem uma população relevante 

para o estudo e a compreensão de fatores que podem levar ao desenvolvimento da Síndrome 

de Burnout, uma vez que são submetidos a pressões socioeconômicas, de relacionamento com 

os seus pares e com os docentes, testes e trabalhos. Por outro lado, preocupações com a 

utilidade dos seus estudos facilitam o desenvolvimento do Burnout em particular nos últimos 

anos do curso. Os estudos sobre a ocorrência de Burnout em estudantes são incipientes, e são 

realizados quase que exclusivamente com estudantes das áreas das ciências da saúde 

(MAROCO, TECEDEIRO, MARTINS & MEIRELES, 2008; SOARES, 2012).  

O conceito de Burnout em estudantes também engloba três dimensões. São elas: a 

primeira é denominada Exaustão Emocional, que é caracterizada pelo sentimento de estar 

exausto em virtude das exigências do estudo. A segunda dimensão, Descrença, é entendida 

como o desenvolvimento de uma atitude cínica e distanciada com relação ao estudo. Por 

último, a Ineficácia Profissional, que consiste na percepção de estar sendo incompetente como 

estudante (CARLOTTO, CÂMARA, OTTO & KAUFFMANN, 2010). 

Por fim, é importante ressaltar a diferença entre Burnout e estresse. Embora tais 

construtos possam estar relacionados, denotam conceitos distintos. De acordo com Stacciarini 

e Tróccoli (2001), estresse está associado a uma conotação negativa, sendo encarado como 

algo que ocasiona prejuízo no desempenho global do indivíduo. Um fator ou evento 

estressante consiste numa situação ou experiência que gera sentimentos de tensão, ansiedade, 

medo ou ameaça que pode ser de origem interna ou externa. Entretanto, apesar da associação, 

o estresse não evoca necessariamente um prejuízo para o indivíduo. Tal fato é reforçado por 

Pais-Ribeiro (2005), quando defende que o estresse desde os primórdios desempenha uma 

função adaptativa, permitindo ao indivíduo integrar-se no mundo. O que efetivamente vai 

determinar se o estresse é, ou não, prejudiciais são as características individuais (inteligência, 

tipo de avaliação cognitiva, comportamentos e emoções, personalidade) e os recursos 

relacionais do indivíduo (LOUREIRO, 2013). 

 

2.4 Hipótese  

 

Tendo por base os estudos encontrados a partir da revisão de literatura, espera-se que 

haverá evidências de síndrome de Burnout em cadetes de engenharia do último ano da 

AMAN. 
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2.3 Problema 

 

O civil, ao incorporar as fileiras do exército, vivencia experiências com grandes 

fatores estressores, as quais são inerentes às atividades militares. Durante toda sua formação 

ele segue um regime de meritocracia, no qual sempre é exigido a obter seus melhores 

resultados físicos e intelectuais. Essa busca incessante por seu máximo desempenho aliada a 

situações de elevado estresse que a rotina militar traz, pode fazer com que o cadete venha a 

desenvolver sintomas de esgotamento profissional. 

 Assim, o problema de pesquisa do qual trata o presente projeto é: Há indícios da 

Síndrome de Burnout em cadetes de engenharia do último ano da AMAN? 

 

2.5 Objetivos 

 

Os objetivos da investigação a ser realizada podem ser assim descritos: 

 

2.5.1 Objetivo geral 

 

Identificar indícios da Síndrome de Burnout e sua prevalência em cadetes de 

engenharia do último ano de formação da AMAN. 

 

2.5.2 Objetivos específicos 

 

 Constituem os objetivos específicos: 

 - Caracterizar a amostra do ponto de vista sociodemográfico; 

 - Conhecer a frequência de evidências da Síndrome de Burnout na amostra; 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Os procedimentos metodológicos foram os seguintes: leituras preliminares para 

aprofundamento do tema; definição da população e amostra a ser investigada; avaliação de 

sintomas da Síndrome de Burnout. O presente estudo caracteriza-se por ser de cunho 

exploratório e descritivo. A coleta dos dados foi realizada por meio de um questionário 

sociodemográfico e o Maslach Burnout Inventory - Student Survey (MBI-SS) (MBI-SS). 

Posteriormente, foi realizada análise dos dados a partir da frequência das respostas a fim de 

identificar indícios da referida síndrome em cadetes de engenharia do quarto ano de formação 

da AMAN. Ao estabelecer as bases práticas para a pesquisa, pretende-se assegurar a sua 

execução respeitando o cronograma proposto, além de permitir a verificação das etapas do 

estudo. 

Sendo assim, optou-se por conhecer a possível ocorrência de Burnout entre os cadetes 

de engenharia do quarto ano da AMAN. A utilização do instrumento de coleta de dados MBI-

SS se justifica tendo em vista que os cadetes são alunos em formação superior militar e tal 

instrumento avalia Burnout no público acadêmico (CARLOTTO E CÂMARA, 2006). Com o 

referencial teórico/conceitual e os instrumentos de pesquisa escolhidos, foram realizadas as 

primeiras buscas na literatura científica, constando-se uma importante escassez de estudos 

com o grupo algo da pesquisa. 

 

3.1 Procedimentos de pesquisa 

 

Inicialmente será realizada uma revisão de literatura. Os cadetes de engenharia do 

quarto ano de formação da AMAN serão convidados a participar do presente estudo. Ao 

consentirem sua participação, os instrumentos serão aplicados de forma coletiva pelo autor 

desse projeto. Após a coleta dos dados, estes serão inseridos em uma planilha Excel para 

posterior análise.  

As aplicações foram realizadas no mês de maio de 2016.  Os participantes foram 

convidados a responder tanto a ficha de dados sociodemográficos, bem como, a escala MBI-

SS. O pesquisador autor deste estudo administrou os instrumentos de forma coletiva. os 

participantes foram alocados em uma sala e após dadas as instruções e elucidadas as possíveis 

dúvidas, os sujeitos responderam aos questionários individualmente.  

Cada aluno dispôs de uma via da ficha sociodemográfica e uma via da escala MBI-SS e 

uma caneta esferográfica. O tempo de aplicação foi de, aproximadamente, trinta minutos. Todos 
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os participantes foram informados sobre o objetivo da aplicação dos questionários e da 

confidencialidade das respostas. 

 

3.2 População e amostra  

 

A população corresponde aos cadetes de engenharia do quarto ano de formação da 

AMAN. Como critérios de inclusão, o participante deve pertencer à arma de Engenharia e 

estar cursando o último ano de formação da AMAN. Foram excluídos os participantes que, 

por algum motivo, se recusarem a participar da presente pesquisa. 

 

3.3 Instrumentos de pesquisa 

 

- Questionário sociodemográfico: criado pelo autor do presente estudo a fim de coletar 

dados sociais e demográficos para caracterização da amostra com questões, como por 

exemplo, idade, estado civil, procedência. 

- Maslach Burnout Inventory - Student Survey (MBI-SS): inventário criado por 

Schaufeli e colaboradores (2002) e adaptado e validado para a realidade brasileira por 

Carlotto e Câmara (2006). O MBI-SS avalia índices de Burnout em estudantes universitários 

de acordo com os escores de cada dimensão, sendo que altos escores em exaustão emocional e 

descrença e baixos escores em eficácia profissional (esta subescala é inversa) indicam alto 

nível de Burnout. Os respondentes manifestam a frequência de ocorrência de cada um dos 15 

itens numa escala de 7 pontos (0 - “Nunca”, 1 - “Quase nunca”, 2 - “Algumas vezes”, 3 - 

“Regularmente”, 4 - “ Bastantes vezes”, 5 - “Quase sempre” e 6 - “Sempre”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

4 RESULTADOS 

 

A partir dos instrumentos administrados na amostra, a qual é composta por cadetes da 

engenharia do quarto ano de formação da AMAN, verifica-se que a média de idade é 22,9 

anos, tendo o mais jovem 21 anos, e o mais velho, 26. Já no que tange à procedência, existem 

cadetes oriundos das cinco regiões do país mais o Distrito Federal. A maioria da amostra 

provém das regiões sudeste e nordeste, respectivamente.  Há também um participante de outro 

país latino-americano (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Procedência 

Procedência Nº de cadetes 

Sudeste 16 

Nordeste 15 

Centro-Oeste 6 

Sul 4 

Norte 1 

Distrito Federal 1 

Peru 1 

Total 44 

Fonte: o autor 

 

No que se referem à escolaridade, todos os participantes possuem ensino médio 

completo, visto que se encontram, no momento, em formação de oficiais, em que é exigência 

o ensino médio completo para ingressar na AMAN. No que tange ao sexo, todos os 

participantes são do sexo masculino, tendo em vista que até o momento o ingresso na AMAN 

só é possível para homens. Já quanto ao estado civil, a maioria da amostra é composta por 

sujeitos solteiros, encontrando-se apenas um casado e dois em união estável (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Estado Civil 

Estado Civil Nº de cadetes 

Solteiro 41 

União Estável 2 

Casado 1 

Total 44 

Fonte: o autor 

 

O crescente interesse pela Síndrome de Burnout tem ocasionado uma ampliação de seu 

campo de estudo. As primeiras investigações, centradas em profissionais de ajuda, 

conduziram pesquisadores a outros âmbitos profissionais, e, mais recentemente, têm surgido 

estudos também com estudantes (CARLOTTO, CÂMARA, OTTO E KAUFFMAN, 2010). 

Tendo em vista que o presente estudo objetiva descrever a presença de indícios de 

Burnout na amostra, a seguir será exposta a frequência das respostas referentes às três 

dimensões que compõem o construto Burnout, as quais são exaustão emocional, descrença e 

eficácia profissional. Como descrito anteriormente, o questionário Maslach Burnout Inventory 

- Student Survey (MBI-SS) é composto por 15 questões que se subdividem em três 

subescalas: Exaustão Emocional (EE) que compreende 5 itens; Descrença (DE) que abrange 4 

itens e Eficácia Profissional (EP) que contempla 6 itens. Todos os itens são avaliados em 

escala Likert de 7 pontos, variando de 0 (nunca) a 6 (sempre) (CARLOTO E CÂMARA, 

2006). Posto isso, serão mostradas e analisadas as frequências das respostas dos cadetes de 

engenharia do quarto ano da AMAN nessas três dimensões mencionadas. 

A exaustão emocional se caracteriza pelo sentimento de estar exausto em virtude das 

exigências do estudo (CARLOTTO E CÂMARA, 2006). No que se refere à esta dimensão, 

verifica-se que mais da metade da amostra apresentara níveis elevados, visto que 26,8% 

responderam muitas vezes, 26,3% referiram quase sempre e 19,7% marcaram como resposta a 

essas questões, a alternativa sempre (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 

Fonte: o autor 

 

Carlotto e Câmara (2008) afirmam que com relação à exaustão emocional, a idade 

surge como variável preditora, indicando que quanto mais jovens os estudantes, maior é a 

Exaustão Emocional. Tal fato pode ser observado na amostra aqui apresentada, visto que a 

média de idade é de 22,9 anos. 

Já em relação à dimensão descrença, que consiste no desenvolvimento de uma atitude 

cínica e distanciada com relação ao estudo (CARLOTTO E CÂMARA, 2006). Nesse aspecto, 

as categorias muitas vezes e quase sempre foram as respostas que prevaleceram, com 26,3% e 

22,9% respectivamente (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 

Fonte: o autor 

 

Com relação à descrença, verifica-se que não possuir uma atividade de lazer gera 

impacto nessa dimensão. Considerando que a formação de cadetes da AMAN exige dedicação 

integral e é realizada em regime de internato e muitas vezes não possuindo atividade de lazer 

regular, tais aspectos podem contribuir para o aparecimento de Burnout. O estudante não 

investindo nesse campo, volta-se de forma mais intensa para a vida acadêmica, elevando suas 

expectativas com relação aos resultados obtidos, que se não atendidos, transformam-se em 

questionamentos sobre a relevância de tais esforços. Além disso, ser mais jovem também 

influencia o sentimento de descrença em relação aos estudos, indicando que jovens podem 

possuir uma maior dificuldade em visualizar de forma realista o aproveitamento de seus 

esforços. (CARLOTTO E CÂMARA, 2008). 
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No que tange à eficácia profissional, seu baixo nível indica uma percepção de estar 

sendo incompetente como estudante. Na amostra houve elevada frequência das respostas 

algumas vezes (36,7%) e regularmente (27,7%), sugerindo baixo nível de eficácia profissional 

(Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 

Fonte: o autor 

 

Na análise da dimensão Eficácia Profissional, percebe-se que, além da intenção de 

permanecer no curso ser a principal variável explicativa, ter experiência na área, estar 

satisfeito com o curso e não possuir atividade de lazer também revelaram ser preditoras dessa 

dimensão (CARLOTTO E CÂMARA, 2008). 

Ao analisar os índices das três dimensões apresentadas anteriormente, percebe-se 

evidências de presença de sintomatologia de Burnout, de acordo com Schaufeli, Martinez, 
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PintoSalanova e Bakker (2002). Para esses autores, altos escores em exaustão emocional e 

descrença e baixos escores em eficácia profissional são indicativos de Burnout. Dessa 

maneira, verifica-se, na amostra, predominância de respostas que indicam elevado nível de 

exaustão emocional (26,8% muitas vezes e 26,3% quase sempre). As respostas predominantes 

na dimensão descrença também sugerem elevados índices (26,3% muitas vezes e 22,9% quase 

sempre). E quanto à eficácia profissional, as maiores frequências das respostas encontram-se 

em: algumas vezes (36,7%) e regularmente (27,7%). De maneira geral, houve elevados níveis 

de exaustão e descrença e tendência a baixo nível de eficácia profissional, sugerindo 

evidência de Burnout na amostra em estudo. 
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5 DISCUSSÃO 

 

A partir da análise dos resultados apresentados anteriormente e do confronto desse 

com a literatura, percebe-se, de forma, geral, que os dados aqui encontrados estão em 

consonância com a literatura empregada para a elaboração do presente estudo. A seguir serão 

discutidos alguns aspectos relevantes acerca dos resultados aqui mostrados em comparação 

com a revisão de literatura. 

Soares (2012) realizou um estudo que investigou níveis de ansiedade, depressão, 

estresse e Burnout em alunos do primeiro ano da academia militar de Portugal. Dentre os 

instrumentos aplicados, foi administrado o MBI-SS para mensurar os níveis de Burnout. Os 

resultamos mostraram que os alunos que apresentam maior sentimento de exaustão emocional 

e descrença apresentam maiores níveis de ansiedade, depressão e estresse, e menor eficácia 

profissional. Embora esse estudo foi realizado com os alunos do primeiro ano, evidencia-se 

presença de sintomas que indicam Burnout, o que corrobora com os achados dessa pesquisa. 

A partir desses achados, infere-se que os fatores precipitantes de Burnout podem variar em 

cadetes no início da formação e os dos final da formação militar. No primeiro caso, o Burnout 

pode estar mais associado a questões de adaptação dos alunos à vida militar e à Academia. Já 

os cadetes do final da formação passam por outras situações de adversidade, como por 

exemplo, a transição para a tropa. 

Souza e colaboradores (2015) executaram estudo que visou testar a hipótese de que a 

autoeficácia atua como mediador entre o bem-estar subjetivo e o Burnout. Entende-se por 

autoeficácia a crença que o indivíduo possui acerca da sua eficácia em desempenhar certos 

comportamentos em condições diversas. Os autores encontraram relação entre entre 

autoeficácia e Burnout. Eles argumentam que os resultados ainda indicam que quanto mais 

tempo os participantes da pesquisa passam na corporação, maior é o nível de Burnout 

apresentado, e que esta relação é mediada pela autoeficácia.  

Diversos estudos mostram que é comum a ocorrência da Síndrome de Burnout no 

contexto militar. Guimarães e colaboradores (2014) realizaram estudo que caracterizou a 

ocorrência da síndrome e a qualidade de vida profissional entre policiais militares e policiais 

civis em Campo Grande-MS. Os pesquisadores encontraram que 56% da amostra apresentou 

a Síndrome de Burnout e constatam um importante nível de desgaste emocional e físico a que 

os policiais estão expostos. 

Moraes colaboradores (2000) realizaram estudo com o objetivo principal de  avaliar a 

qualidade de vida no trabalho e Estresse Ocupacional. A pesquisa caracterizou-se como um 



28 

 

estudo descritivo-analítico. A amostra pesquisada foi de 1.152 indivíduos extraídos de uma 

população de 7.607 militares. Os autores encontraram a existência de importantes níveis de 

estresse entre os membros da Corporação, que decorrem de uma elevada insatisfação em 

relação à Instituição. Paralelamente, foi encontrado um importante nível de satisfação com o 

trabalho em si, implicando em significativa qualidade de vida no trabalho. A promoção de 

maior satisfação entre os membros da corporação passa pela revisão de aspectos da cultura 

organizacional e das políticas de recursos humanos. Através desta pesquisa, foi possível 

identificar as variáveis determinantes que possibilitam recomendar a adoção de políticas que 

visem a promoção de maior ajustamento e satisfação no trabalho. Com esses estudos citados 

verifica-se que há vários fatores que interferem na qualidade de vida no trabalho. Percebe-se 

um desgaste tanto físico, quanto emocional de profissional do âmbito militar, em virtude das 

exigentes demandas tanto da formação, bem como, do trabalho. Por outro lado, levanta-se a 

hipótese de que há aspectos positivos que faz com que esses profissionais sigam atuando em 

suas profissões, como por exemplo, a gratificação proporcionada pela percepção do resultado 

de seu trabalho. 

Souza e colaboradores (2015) destacam a importância de termos em conta as 

condições laborais, visto que além do desgaste físico e emocional da função, a corporação em 

si mesma é considerada como mais uma fonte geradora de transtornos relacionados ao 

estresse com a qual o cadete militar tem que lidar, podendo ser forte fato que interfere na 

saúde do militar em formação. Assim, as corporações devem estar preparadas para 

proporcionar um ambiente adequado ao ensino e a prática profissional do cadete. Ademais, 

seria esperada, também, uma adequação do regime de regras e princípios militares à realidade 

dos cadetes, com o intuito de criar condições educacionais e laborais apropriadas, que ajudem 

a promover a sua saúde física e mental e, de forma geral, o bem-estar dos cadetes. Dessa 

maneira, faz-se de extrema importância detectar precocemente o Burnout. Tal identificação 

precoce pode constituir um indicador de possíveis dificuldades, tanto em nível de êxito 

escolar como profissional, possibilitando intervenções preventivas. Estudos neste sentido 

podem ser relevantes para educadores, estudantes e futuros empregadores (CARLOTTO E 

CÂMARA, 2008). 
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6 CONCLUSÃO 

 

Esse estudo teve como objetivo primordial identificar possíveis indícios de Burnout 

em oficiais em formação de engenharia do quarto ano da Academina Militar das Agulhas 

Negras (AMAN). Para tanto, realizou-se uma revisão da literatura e uma pesquisa empírica, 

em que consistiu na mensuração do construto Burnout por meio da administração da Maslach 

Burnout Inventory - Student Survey (MBI-SS) e de um questionário sociodemográfico. 

De modo geral, verificou-se elevada frequência de respostas que sugerem altos níveis 

de exaustão emocional e descrença, bem como, baixo nível de eficácia profissional. Tais 

resultados vão ao encontro dos dados obtidos por meio da revisão de literatura. Percebe-se, 

portanto, evidências de Burnout na amostra alvo desta pesquisa. É importante ressaltar que, 

por ser um estudo de cunho exploratório e descritivo, deve-se levar em conta outros elementos 

que aqui não foram considerados, como, por exemplo, aspectos individuais e institucionais. 

Entretanto, tendo por base a revisão de literatura e os achados aqui mostrados, nota-se 

uma importante questão a ser refletida e discutida em termos de saúde mental dos cadetes da 

AMAN. Por conseguinte, conforme refere Souza e colaboradores (2015), a academia deve 

fornecer aos cadetes não apenas o conhecimento técnico, o qual, sem dúvida, é imprescindível 

para a formação e a atuação do militar brasileiro. Faz-se crucial, também, proporcionar ao 

cadete o desenvolvimento de mecanismos de autorregulação que possibilitem um senso maior 

de autoeficácia, além de condições educacionais e laborais adequadas. 

Verifica-se ainda que há poucos artigos publicados relacionados com esse público 

específico, de cadetes. Para tanto, buscou-se, na literatura, pesquisas que envolveram o 

Burnout, foco desse estudo, e outros construtos como estresse e qualidade de vida, que estão 

relacionados ao primeiro. Por esse motivo, ampliou-se a busca na literatura para pesquisas 

empíricas tanto no contexto militar geral (policiais, bombeiros, etc), bem como no contexto 

acadêmico de nível superior, visto que a formação de cadetes consiste em formação militar de 

nível superior. 

Por fim, é necessário estudos adicionais com essa população acerca de outros 

construtos, como por exemplo, qualidade de vida, estresse laboral, níveis de ansiedade e 

depressão. Faz-se necessário tais estudos a fim de conhecer em profundidade tal população e, 

posteriormente, propor ações a fim de promover a saúde mental dos futuros profissionais 

militares. 
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APÊNDICE 

 

Escala de Burnout de Maslach para Estudantes 

 

Nome: _____________________________    Data: ___ / ___ / 2016. 
 

As afirmações seguintes são referentes aos sentimentos/emoções de estudantes em contexto escolar. 

Leia cuidadosamente cada afirmação e decida sobre a frequência com que se sente da forma descrita e 

marque na tabela seguinte: 
 

 Nunca 
Quase 

Nunca 

Algumas 

Vezes 

Regular- 

mente 

Muitas 

Vezes 

Quase 

Sempre 
Sempre 

1. Sinto-me emocionalmente esgotado 
pelos meus estudos. 

0 1 2 3 4 5 6 

2. Eu questiono o sentido e a importância 
de meus estudos. 

0 1 2 3 4 5 6 

3. Tenho aprendido muitas coisas 
interessantes no decorrer dos meus 
estudos. 

0 1 2 3 4 5 6 

4. Sinto-me esgotado no fim de um dia em 
que tenho aula. 

0 1 2 3 4 5 6 

5. Durante as aulas, sinto-me confiante: 
realizo as tarefas de forma eficaz. 

0 1 2 3 4 5 6 

6. Sinto-me cansado quando me levanto 
para enfrentar outro dia de aula. 

0 1 2 3 4 5 6 

7. Sinto-me estimulado quando concluo 
com êxito a minha meta de estudos. 

0 1 2 3 4 5 6 

8. Estudar e frequentar as aulas são, para 
mim, um grande esforço. 

0 1 2 3 4 5 6 

9. Tenho me tornado menos interessado 
nos estudos desde que entrei na AMAN. 

0 1 2 3 4 5 6 

10. Tenho me tornado menos interessado 
nos meus estudos. 

0 1 2 3 4 5 6 

11. Considero-me um bom estudante. 0 1 2 3 4 5 6 

12. Sinto-me consumido pelos meus 
estudos. 

0 1 2 3 4 5 6 

13. Posso resolver os problemas que 
surgem nos meus estudos. 

0 1 2 3 4 5 6 

14. Tenho estado mais descrente do meu 
potencial e da utilidade dos meus estudos. 

0 1 2 3 4 5 6 

15. Acredito que eu seja eficaz na 
contribuição das aulas que frequento. 

0 1 2 3 4 5 6 

*Adaptação de J. Maroco & M. Tecedeiro; M. S. Carlotto & S. G. Câmara (2006) a partir da versão de Schaufeli et al. (2002). 


