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A ansiedade dentro
do corpo docente

Essa apresentação tem o objetivo relacionar
três artigos retirados da plataforma SciELO
Brasil que falam sobre a exaustão emocional
do corpo docente com a disciplina Psicologia
do Desenvolvimento e da Educação e com o

2

Relação dos artigos com o livro "A sociedade do
Cansaço" e com a disciplina Psicologia do
Desenvolvimento e da Educação

texto "Sociedade do Cansaço".

1

Os títulos dos artigos são:

ARTIGO 1
Síndrome de burnout
e fatores associados:
um estudo
epidemiológico com
professores

ARTIGO 2
Sintomas de
ansiedade e estresse
em professores de
educação básica

Byung-Chul Han

ARTIGO 3
Síndrome de Burnout: um olhar para o
esgotamento
profissional do
docente
universitário

ARTIGO 1: Síndrome de burnout e
fatores associados: um estudo
epidemiológico com professores

As autoras:
Mary Sandra Carlotto
Lílian dos Santos Palazzo
Acesso pela última vez em: Setembro de 2021
Cad.Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 22(5), n. 1017-1026, maio, 2006,

1

O papel da escola dentro da
sociedade e sua capacidade
produtiva

2

Como esse papel pode
influenciar na saúde dos
profissionais de educação

3

A síndrome de Burnout e as
consequências para os docentes
dentro da sociedade do cansaço

ARTIGO 2: Sintomas de
ansiedade e estresse em
professores de educação básica

Os autores:
Maiko Deffaveri
Cristina Pilla Della Méa
Vinícius Renato Thomé Ferreira
Acesso pela última vez em: Setembro de 2021
Cad. Pesquisa, São Paulo, v. 50, n. 177, p. 813-827, jul./set. 2020.

1

A importância de uma boa
saúde mental dos
professores

2

O contexto educacional e os
fatores que levam ao adoecimento
mental dos docentes

3

A síndrome da fadiga de informação
e a exaustão emocional

ARTIGO 3: Síndrome de Burn-out:
um olhar para o esgotamento
profissional do docente universitário

As autoras:
Elizabete Cazzolato Ferreira
Julia Alejandra Pezuk
Acesso pela útlima vez em: Setembro de 2021
Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 26, n. 02, p. 482-483, jul. 2021.

1

A tentativa de atender as
demandas e a Síndrome do
Cansaço

2

Viver em um mundo cada
vez mais competitivo,
rápido e produtivo

3

Resultados, discussões e
estratégias para sair do
chamado "Burn-out"

Relacionando os três
artigos
A importância de uma boa saúde
mental do corpo docente
O contexto educacional retratado e
suas dificuldades
A exaustão emocional e seus
reflexos no dia a dia profissional dos
docentes

A necessidade dos profissionais de
educação e as consequências desse
fator
As demandas externas e internas
cada vez mais presentes no
cotidiano do corpo docente

Relacionando os temas apresentados: Burn-Out, ansiedade e
adoecimento mental dos docentes entre si e com o livro "A
Sociedade do Cansaço" e com a disciplína Psicologia do
Desenvolvimento e da Educação
A Síndrome da Fadíga de
Informação nos profissionais
de educação.
A Síndrome do Cansaço
presente dentro do corpo
docente.

A competição interna e
externa que o corpo
docente participa em seu
cotidiano.

A exaustão emocional devido a
maximização de todos os
aspectos da sociedade.
A falsa sensação de liberdade,
caracterizada em um primeiro momento
com o "Yes, we can!", só que, em prática,
mostra-se uma obrigação.
O desenvolvimento e aprendizado da
criança dentro da sociedade do cansaço
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