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RESUMO 

A pós-graduação stricto sensu, em nível de mestrado e doutorado na área de Ciências Contábeis vem 

evoluindo continuamente. A inserção do aluno no mestrado ou no doutorado muda o ambiente com 

que ele estava acostumado, devido às pressões e as inúmeras atividades que uma pós-graduação 

stricto sensu exige para a formação de um docente e pesquisador. Nesse contexto, a presente pesquisa 

teve o propósito de analisar quais as influências dos programas de mestrado e doutorado da área de 

Ciências Contábeis no desencadeamento de sintomas: Exaustão Emocional, Despersonalização e 

Baixa Realização Pessoal, da síndrome de Burnout nos pós-graduados. Para o alcance do objetivo, 

utilizou-se da metodologia de pesquisa descritiva com adoção de abordagem quantitativa no 

tratamento dos resultados. Por meio do procedimento de levantamento de dados, o instrumento 

empregado foi um questionário enviado aos egressos e ultimoanistas dos 27 programas de mestrado 

e doutorado em Ciências Contábeis no Brasil. Ao questionário aplicou-se o Alfa de Cronbach a fim 

de verificar a confiabilidade do instrumento. Após a coleta de dados, foram realizadas análises 

descritivas de perfil, de média e desvio padrão, bem como, análise de regressão, utilizando-se do 

software SPSS. Com os resultados obtidos, pode-se concluir que o sintoma mais aparente e 

manifestado nos egressos participantes da pesquisa foi o de exaustão emocional. Ainda, pode-se 

concluir que os programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, nível mestrado e doutorado, influenciam 

o desencadeamento dos sintomas da Síndrome de Burnout por meio das pressões, prazos e uma 

sobrecarga elevada de atividades que devem ser executadas pelo pós-graduado. Futuras pesquisas 

poderiam realizar entrevistas, reunindo a percepção dos pós-graduados por programa, identificando 

as influências de programas específicos no surgimento se sintomas da síndrome de Burnout. 
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1 INTRODUÇÃO 

A pós-graduação stricto sensu, em nível de mestrado e doutorado na área de Ciências 

Contábeis vem evoluindo continuamente, visando a qualificação constante e o desenvolvimento da 

pesquisa na área social (Faro, 2013).   

A inserção do aluno no mestrado ou no doutorado muda o ambiente com que ele estava 

acostumado, devido às pressões e as inúmeras atividades que uma pós-graduação stricto sensu exige 

para a formação de um docente e pesquisador (André, 2007; Santos & Alves, 2007). 

De acordo com os dados do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), a produção de 

pesquisa no Brasil vem se destacando. Desde o ano de 1982, o Brasil está em ascensão na produção 

de artigos científicos, com média anual de aumento de, aproximadamente, 10,5%. Segundo o MCT é 

três vezes maior do que o mundo todo produziu no mesmo período (Mct, 2010 & Faro 2013).  

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior (CAPES) foi instituída 

em 1951 (Capes, 2014), um período inicial tardio em relação aos outros países (Silva & Carvalho, 

2007). No entanto, o Brasil busca evoluir e fortificar seu status de país em constante desenvolvimento 



 

 

na pesquisa científica. Com a intenção de mudar esse quadro, os programas de pós-graduação stricto 

sensu impõem aos discentes, fortes pressões, desafios e a importância de cumprir metas, a fim de 

alcançar a qualificação dos programas (Guimarães, 2014; Gomes, 2000; Faro, 2013). 

Segundo a Divisão de Promoção Social (DIPS) do Ministério da Justiça e Cidadania, o 

estresse provocado por situações no trabalho ou nos estudos, é um dos sintomas de que o indivíduo 

possa estar desenvolvendo a patologia da depressão. Daí surge a justificativa do presente estudo: a 

percepção da baixaqualidade no ambiente educacional pode ser um fator desencadeador de doenças 

e a não prevenção desses distúrbios emocionais tende a estimular pensamentos de fracasso, queda na 

qualidade dos trabalhos e até desistência do curso. 

A Síndrome de Burnout se desenvolve primeiramente como um estresse crônico, que quando 

continuado, afeta a vida dos estudantes, fazendo com que eles percam a vontade de desenvolver suas 

atividades ou acreditem que estão sendo fracassados naquelas que já desenvolvem. Esses efeitos, 

além das consequências na saúde, podem fazer com que os discentes tenham problemas de 

rendimento ou desistam do curso (Guimarães, 2014). 

Os estudos anteriores sobre o assunto, foram divididos em dois segmentos, o primeiro trata-

se de pesquisas na área da saúde e o segundo voltadas aos profissionais da Contabilidade. 

Na área de saúde, os autores que mais foram citados foram: Maslach, Schaufeli & Leiter 

(2001), Carlotto (2002) & Bubb (2004), por meio de estudos voltados a área da pscicologia, 

envolvendo pesquisas com profissionais em seu ambiente de trabalho. Em relação à área contábil, 

foram os autores: Vasconcelos et al. (2012), Guimarães (2014) & Law (2010). 

Assim, tendo em vista que, no Brasil, não há pesquisas realizadas sobre a Síndrome de 

Burnout na pós-graduação stricto sensu que abrange mestrado e doutorado na área de Ciências 

Contábeis, surge a lacuna do seguinte problema de pesquisa: Quais as influências dos programas 

de mestrado e doutorado da área de Ciências Contábeis no desencadeamento de sintomas: 

Exaustão Emocional, Despersonalização e Baixa Realização Pessoal, da síndrome de Burnout 

nos pós-graduados? 

Considerando o problema, a pesquisa tem como objetivo analisar quais as influências dos 

programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, em nível de mestrado e doutorado, no desencadeamento 

dos sintomas da síndrome de Burnout. Para consecução deste objetivo geral, foram seguidas algumas 

etapas: constatar, por meio de enfoque teórico, as características da Síndrome de Burnout, bem como, 

o contexto dos programas de pós-graduação; identificar quais os sintomas da Síndorme de Burnout 

se fazem presentes nos egressos e ultimoanistas dos programas. 

Dessa forma, os sintomas da Síndrome de Burnout a serem observados na pesquisa serão 

classificados em três categorias, sendo: exaustão emocional, despersonalização e baixa realização 

pessoal. Os dados foram coletados a partir do levantamento da percepção dos alunos de pós-

graduação dos programas de mestrado e doutorado da área de Ciências Contábeis no Brasil, os quais 

foram selecionados e contatados no período de janeiro a fevereiro de 2017, por meio eletrônico.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção, será caracterizada a Síndrome de Burnout e os três grupos de sintomas que a 

formam, denominados: Exaustão Emocional, Despersonalização e Baixa Realização Pessoal. 

Também, alguns estudos anteriores sobre a Síndrome de Burnout, tanto da área da saúde, como, 

quando ela foi adentrando na Ciências Contábeis. 

2.1 Origem, Características e Evolução dos Estudos sobre a Síndrome de Burnout 

O psicólogo Herbert Freudenberger em 1974 deu vida à Síndrome de Burnout. Ele notou um 

desgaste emocional e físico em voluntários que desenvolviam ações com viciados em drogas. A partir 

disso, desenvolveu uma pesquisa e comprovou que estas pessoas estavam desenvolvendo problemas 

psicológicos e desgates físicos, por lidarem com situações de outrem e não conseguir distinguir a vida 



 

 

profissional da compaixão que sentiam por aqueles que estavam tratando (Maslach; Schaufeli & 

Leiter, 2001; Sá, 2011). 

Assim, o burnout passou a ter protragonismo no mundo laboral, na medida em que veio a 

explicitar grande parte das consequências do impacto das atividades ocupacionais no trabalhador e 

deste na organização (Benevides-Pereira, 2002). 

Por diversos anos a Síndrome de Burnout foi caracterizada como uma doença que afetava 

somente profissionais que lidavam diretamente com pessoas, as quais apresentavam distúrbios mais 

graves de saúde ou social (Oliveira, 2011). Porém, na década de oitenta a psicóloga Cristina Maslach 

desenvolveu um estudo no qual aplicou-se em funcionários que sofriam diversas formas de pressões 

e cobranças dentro de seu ambiente de trabalho. A investigação procedeu como resultado que todos 

os profissionais que sofrem tensões também estão propícios ao desenvolvimento de um estresse 

crônico, o qual pode suceder na Síndrome de Burnout (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001).  

A preocupação expandiu-se, de modo que, na Itália entrou em vigência uma legislação do 

trabalho coordenado (Texeira, 2012); na Espanha, decretos foram aplicados estabelecendo Burnout 

como responsável pela incapacidade de profissionais e no Brasil, em 1999, a lei 3.049 reconheceu a 

Síndrome do Esgotamento Profissional como doença organizacional (Benevides-Pereira, 2002), 

relacionada ao ritmo de trabalho penoso e a outras dificuldades físicas e mentais. 

Esse distúrbio ficou conhecido como Síndrome de Burnout, pois a palavra burnout é uma 

expressão de origem inglesa e significa a “queima total de energia” ou “perda total de energia” (Codo 

& Menezes, 1999), tendo em vista a luta constante pela realização de algum tipo de projeto no qual 

não é reconhecido ou que não se consegue alcançar. 

Mesmo sendo descoberta no meio ocupacional, a síndrome é estimulada pela sobrecarga que 

o ser humano lida nos acontecimentos rotineiros, daí suas características serem encontradas tanto no 

ambiente de trabalho, quanto no educacional.  

2.1.1 Caracterísitcas da Síndrome 

A Síndrome de Burnout tem sido considerada um problema social de extrema relevância, pois 

se encontra vinculada a grandes custos organizacionais, devido à rotatividade pessoal, absenteísmo, 

problemas de produtividade e qualidade e também por se encontrar associada a vários tipos de 

disfunções pessoais (Benevides-Pereira, 2002). 

Burnout passou a ser caracterizado como uma síndrome multidimensional, podendo ser 

adquirida por qualquer profissional ou estudante que detém no seu dia a dia diversos modos de 

pressões, cobranças, tensões, entre outros atributos que tendem a reprimir pessoas, desencadeando 

sintomas tanto psicológicos quanto físicos (Rego; Ferreira & Costa, 2012), conforme Quadro 1. 

Quadro 1 – Sintomatologia do Burnout 
FÍSICOS COMPORTAMENTAIS 

- Cefaleias; 
- Dor muscular; 

- Transtorno cardiovascular; 

- Fadiga; 
- Insônia; 

- Imunodeficiência; 

- Perturbações gastrointestinais. 

- Comportamentos de alto risco; 
- Dificuldade em aceitar mudanças; 

- Irritabilidade/agressividade; 

- Negligência; 
- Consumo excessivo de calmantes; 

- Suicídio. 

PSÍQUICOS DEFENSIVOS 

- Alterações de memória; 
- Pensamento lento; 

- Sentimento de solidão; 

- Baixa autoestima; 
- Desânimo; 

- Depressão; 

- Desconfiança; 
- Paranoia; 

- Falta de atenção/concentração. 

- Ironia; 
- Cinismo; 

- Perda de interesse, tanto pelo trabalho, como pelo lazer; 

- Tendência ao isolamento. 

Fonte: adaptado de Benevides-Pereira (2002) e Yaegashi (2011). 



 

 

Dessa forma, a Síndrome de Burnout é segregada em três grupos: exaustão emocional, 

despersonalização e baixa realização pessoal (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001).  

A exaustão emocional acontece devido ao intenso nível de estresse. O indivíduo tenta lutar 

contra, mas se sente vulnerável. O sentimento é de grande doação para um determinado projeto, não 

tendo tempo para lidar com o emocional, de modo que o ser humano tende a sentir-se fraco e não 

consegue enfrentar a pressão que está sendo exigida (Oliveira, 2011).  

O sentimento de despersonalização é alimentado pela exaustão emocional do estudante ou do 

profissional, fazendo com que ele comece a tratar de forma desrespeitosa as pessoas com quem 

convive, professores, colegas, amigos, família, fato que, consequentemente, torna a convivência no 

meio acadêmico, no ambiente de trabalho e até mesmo na própria casa, ainda mais complexa e 

desgastante (Maslach, Jackson & Leiter, 2010). 

Quando o cidadão alcança a etapa de baixa realização pessoal é porque ele já se encontra em 

uma fase de desistência e se considera insuficiente quando está próximo de outros colegas. Acredita 

que o seu trabalho e/ou os estudos não sejam bons o suficiente, colocando-se abaixo de seus 

semelhantes. Dessa maneira, adquire a Síndrome de Burnout ou até mesmo, em casos mais gráveis, 

a depressão, provocando pensamentos de renúncia de sua realização profissional (Figueirêdo, 2016; 

Guimarães, 2014; Cezar et al., 2016).  

Nesse sentido, verifica-se que a Síndrome de Burnout se desenvolve de diversas maneiras, 

dependendo do ambiente, do clima organizacional, bem como, dos projetos e realizações que o 

indivíduo busca. Além disso, afeta em maior ou menor proporção cada indivíduo, podendo 

desenvolver apenas uma das fases da síndrome, do mesmo modo que há a possibilidade do 

desencadeamento dos demais grupos, adquirindo por completo a Síndrome de Burnout (Maslach & 

Leiter, 1997). 

Nesse contexto, a presente pesquisa averigou a existência da Síndrome de Burnout em 

acadêmicos de programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, de mestrado e doutorado, haja vista que, 

os mesmos dispõem de exigências aos discentes, os quais, tendo que lidar com a falta de tempo versus 

a quantidade de tarefas a serem realizadas com qualidade, tornam-se sucetíveis ao Burnout, devido 

ao nível de sobrecarga de leituras, atividades e prazos para entrega de artigos e etapas da dissertação 

ou tese.  

2.1.2 Estudos Anteriores Sobre o Tema 

As prinicipais pesquisas internacionais que abordaram assuntos relacionados à Síndrome de 

Burnout foram as de Maslach, Schaufeli e Leiter (2001), Arquero & Donoso (2013), Bianchi, 

Schonfeld & Laurent (2015), Dombrovskis, Guseva & Capulis (2015). Em relação aos estudos 

nacionais, destaque para Oliveira (2014) & Guimarães (2014). 

O estudo internacional de Maslach, Schaufeli & Leiter (2001) demonstrou que o estresse 

crônico não acontece apenas no emocional de cada pessoa, mas que pode ir além, atingindo os colegas 

no ambiente organizacional/acadêmico/familiar, pelo fato de não conseguirem lidar com metas, 

pressões e cobranças. A partir disso, as autoras verificaram que se inicia o desenvolvimento de 

problemas em realizar as tarefas, perdendo a motivação e se sentem inferiores, o que, 

consequentemente, aumenta o estresse e as evidências da Síndrome de Burnout. 

Arquero & Donoso (2013) realizaram pesquisa em 41 universidades na Espanha a fim de 

verificar em quais atividades o professor universitário possui mais facilidade em desencadear a 

Síndrome de Burnout, tendo em vista que, além da docência, o discente também realiza atividades de 

extensão com pesquisa. Os resultados demonstraram que as atividades propícias ao distúrbio são 

aquelas voltadas à pesquisa, principalmente se o professor está cursando o doutorado. 

Destaca-se, também, o estudo de Bianchi, Schonfeld & Laurent (2015), o qual analisou se o 

cansaço dos professores e os sintomas de depressão estão interligados. As averiguações encontradas 

foram de que os professores com maior nível de neutralização profissional adquirem com mais 



 

 

facilidade a exaustão emocional e a depressão, sendo que a despersonalização é um sintoma mais 

difícil de ser desenvolvido. 

Oliveira (2014) discutiu as rotinas contábeis e sua relação com o estresse dos profissionais. A 

investigação constatou que os profissionais contábeis trabalham com rotinas a serem seguidas e 

prazos a serem cumpridos, além das mudanças diárias do fisco. Isso faz com que o profissional 

desencadeie um nível anormal de estresse, tornando-se exposto à Síndrome. 

Ainda, Guimarães (2014) averiguou a presença da Síndrome de Burnout em estudantes 

ultimoanistas do curso de Ciências Contábeis da cidade de São Paulo. Nas análises, levou-se em 

consideração o fato do aluno de Contabilidade ser aluno-trabalhador, as mudanças constantes da 

profissão e a vontade e/ou necessidade de realizar-se profissionalmente, bem como, pessoalmente. 

Como resultado, identificou que 67% dos alunos mostraram alterações na exaustão emocional, sendo 

que esses acreditam não serem capacitados para suas obrigações, evidenciando, assim, a facilidade 

de adquirirem a Síndrome de Burnout. 

Isto posto, nota-se que são poucos os estudos brasileiros, contudo, de modo geral, as pesquisas 

concluem que viver em ambientes de contínuo estresse e pressão, tendenciona os indivíduos ao 

desenvolvimento do distúrbio de Burnout e ao consequente questionamento de suas capacidades. 

Na sequência, foi apresentado o contexto vivenciado pelos programas de pós-graduação 

stricto sensu de modo geral, bem como, aqueles específicos da área Contábil. 

2.2 Contexto Geral dos Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

Apesar da educação no Brasil ter um desenvolvimento mais tardio se comparada aos países 

subdesenvolvidos, a pós-graduação, instituída primeiramente na era do Regime Militar em 1965, é 

considerada estruturada, normatizada e institucionalizada. Mesmo assim, os cientistas brasileiros não 

deixam de prosseguir com suas pesquisas, e, dessa forma, ainda que timidamente, o país segue em 

ascensão no âmbito científico. 

Dessa forma, a pós-graduação é diferenciada em duas espécies: lato sensu, envolvendo os 

cursos de especialização e aperfeiçoamento e stritco sensu, o qual abrenge mestrado e doutorado. A 

especialização e o aperfeiçoamento compreendem o lato sensu, ou seja, aqueles que qualificam a 

natureza e destinação específica de um curso, podendo ser eventual; a pós-graduação stricto sensuem 

sentido restrito, define o sistema de cursos que se superpõe à graduação com objetivos mais amplos 

e aprofundados de formação científica ou cultural; em sentido próprio, é parte integrante do complexo 

universitário, necessária à realização de fins essenciais da universidade (Parecer 977, 1965). Dentre 

as diferenças entre lato sensu e stricto sensu, verifica-se que as espécies possuem suas diferenças, 

principalmente no quesito de que, o lato sensu é mais voltado à formação profissional técnica e o 

stricto sensu tem como objetivo formar pesquisadores para inserção no sistema universitário. Mesmo 

assim, essa organização dos programas possui uma finalidade igual e única que é de proporcionar 

uma formação profissional e/ou científica sólida encaminhando o aluno ao mercado de trabalho, por 

meio do oferecimento de assistência e orientação. 

Nesse sentido, a Capes, fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel 

fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em 

todos os Estados da Federação, sendo decisiva em realizar as mudanças necessárias que o avanço do 

conhecimento exige. 

O sistema de avaliação, continuamente aperfeiçoado, serve de instrumento para a comunidade 

universitária na busca de um padrão de excelência acadêmica para os mestrados e doutorados 

nacionais. Os resultados da avaliação servem de base para a formulação de políticas para a área de 

pós-graduação, bem como para o dimensionamento das ações de fomento, como, por exemplo, as 

bolsas de estudo, auxílios e apoios (Portal Capes, 2008). 

O processo de avaliação de cursos de pós-graduação realizado pela Capes é contínuo. O curso 

em funcionamento deve ser avaliado a cada três anos, a fim de verificar se as metas propostas no 



 

 

projeto inicial foram plenamente atingidas no âmbito do Programa, caso contrário, o programa pode 

ser descredenciado. 

Os cursos de pós-graduação são avaliados com conceitos que variam de 3 a 7 e que levam em 

consideração a produção científica do corpo docente e discente, a estrutura curricular do curso, a 

infraestrutura de pesquisa da instituição, dentre outros fatores. Nos parâmetros da Capes, a nota 5 é 

atribuída a cursos de excelência em nível nacional e as notas 6 e 7 correspondem a cursos de qualidade 

internacional. A nota mínima 3 é atribuída a cursos novos no momento de sua implantação, em 

instituições ainda sem muita tradição em pós-graduação (Portal Capes, 2014). 

A fim do aperfeiçoamento, a Capes também utiliza o Qualis para estratificação da qualidade 

da produção intelectual dos programas de pós-graduação. O Qualis é um conjunto de procedimentos 

concebidos para atender as necessidades específicas do sistema de avaliação e é baseado nas 

informações fornecidas por meio do aplicativo Coleta de Dados. Como resultado, disponibiliza uma 

lista com a classificação dos veículos utilizados pelos programas de pós-graduação para a divulgação 

da sua produção, ou seja, os periódicos científicos e anais de eventos (Portal Capes, 2009). 

A classificação de periódicos e eventos é realizada pelas áreas de avaliação e passa por 

processo anual de atualização. Esses veículos são enquadrados em estratos indicativos da qualidade:  

A1; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C, sendo A1 o mais elevado e C com peso zero (Portal Capes, 2009). 

Dessa forma, os programas possuem como principal objetivo manter ou aumentar o seu 

conceito. Isso faz com que exijam dos discentes e docentes qualidade e um diferencial nas pesquisas, 

com a exploração de lacunas que acrescentem a área de Ciências Sociais, particularmente  da 

Contabilidade e colabore com o desenvolvimento dos programas de mestrado ou doutorado. 

Ainda em relação aos contextos dos programas de pós-graduação, a seguir, apresentou-se a 

respeito dos programas específicos da Ciência Contábil. 

2.3 Contexto dos Programas na Área de Ciências Contábeis. 

O mestrado ou o doutorado na área de Contabilidade possui como objetivo primordial, além 

de formar discentes qualificados para o ensino, também, desenvolver habilidade para o progresso da 

pesquisa na área, nas quais estão envolvidas diferentes linhas de pesquisa, tais como: Contabilidade 

Gerencial, Financeira, Controladoria, Gestão de Empresas, contabilidade no agronegócio, entre 

outras (Portal Capes, 2014). 

Os programas de Mestrado e Doutorado em Contabilidade do Brasil oferecem, em geral, duas 

linhas de pesquisa aos seus discentes, com excessão da Universidade de São Paulo (USP) e da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  

A USP oferece quatro linha de pesquisas, e duas dessas somente o programa da USP 

disponibiliza, que são: Mercado Financeiro de Créditos e de Capitais e Educação e Pesquisa em 

Contabilidade.  O diferencial da Universidade de São Paulo é reconhecido mundialmente, além do 

mais, no Brasil é o único programa que contempla o Qualis 6 nos programas de mestrado e doutorado, 

tornando-se referência internacional de estudo.  

A UFRJ também se destacou por apresentar apenas uma linha de pesquisa Contabilidade e 

Sociedade. O programa justifica a escolha dessa linha por acreditar que as empresas são os agentes 

mais influentes da sociedade, para tanto, o conhecimento das organizações resultará no conhecimento 

da sociedade. A universidade também busca desenvolver pesquisas que promove o conhecimento da 

sociedade, aumentando, assim, o arcabouço teórico da área de Ciências Contábeis. 

O Programa de Mestrado da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-

RS) é o único que oferece uma linha de pesquisa em auditoria, assim como, a Universidade de Brasilia 

(UNB) dispõe da linha de pesquisa em Impactos da Contabilidade no Setor Público, nas Organizações 

e na Sociedade, que busca desenvolver pesquisas sobre como a Contabilidade impacta as 

organizações privadas e públicas, advindo das mudanças constantes que ocorrem na legislação, nos 

relatórios e entre outros atributos que modificam a forma do contador trabalhar.  



 

 

No mais, as linhas de pesquisas que mais se destacam são voltadas à Controladoria, Controle 

de Gestão e Contabilidade Financeira.  

2.3 Hipóteses da Pesquisa  
Por fim, dado o referencial teórico apresentado sobre o assunto, formularam-se as hipóteses a 

serem testadas. Referente aos sintomas da síndrome de Burnout manifestados nos egressos, tem-se as 

hipóteses. 

h1a) a exaustão emocional se manifestou de maneira diferente nos egressos;  

h1b) a exaustão emocional se manifestou de maneira igual nos egressos. 

h2a) a despersonalização se manifestou de maneira diferente nos egressos; 

h2b) a despersonalização se manifestou de maneira igual nos egressos. 

h3a) a baixa realização pessoal se manifestou de maneira diferente nos egressos; 

h3b) a baixa realização pessoal se manifestou de maneira igual nos engressos. 

Em relação ao sintoma exaustão emocional: 

h4a) as exigências dos programas de pós-graduação stricto sensu possui relação no 

desencadeamento do sintoma de exaustão emocional; 

h4b) as exigências dos programas de pós-graduação stricto sensu não possui relação  no 

desencadeamento do sintoma de exaustão emocional; 

Em relação ao sintoma despersonalização: 

h5a) o nível de estresse juntamente com a pressão advinda dos programaspossui relação no 

desencadeamento do sintoma de despersonalização; 

h5b) o nível de estresse juntamente com a pressão advinda do programa não possui relação 

desencadeamento do sintoma de despersonalização; 

Em relação ao sintoma de baixa realização pessoal: 

h6a) a ideia de desistência possui relação no desencadeamento do sintoma baixa realização 

pessoal; 

h6b) a ideia de desistência não possui relação a no desencadeamento do sintoma baixa realização 

pessoal; 

h7a) os alunos de mestrado ou doutorado que executam, também, uma atividade profissional, 

além da pós-graduação são mais propensos ao desenvolvimento da síndrome; 

h8b) os alunos de mestrado ou doutorado que executam, também, uma atividade profissional, 

além da pós-graduação são menos propensos ao desenvolvimento da síndrome. 

3 METODOLOGIA 

Com a finalidade de alcançar a proposta do estudo, na metodologia foram descritos o tipo de 

pesquisa quanto aos objetivos, procedimentos e à abordagem do problema. Delineado o constructo 

da pesquisa, foram abordados os procedimentos de coleta e análise de dados, bem como a limitação 

do estudo. 

Quanto aos objetivos é uma pesquisa descritiva, pois busca identificar características, 

comportamentos e percepções de uma população ou fenômeno, partindo de técnicas padronizadas de 

coleta de dados (Babbie, 2013 & Malhotra, 2006).  

Quanto aos procedimentos empregados para a realização do estudo, caracteriza-se como 

levantamento de dados (Beuren, 2008), uma vez que, a coleta de dados será por meio da aplicação de 

questionário estruturado de acordo com a literatura de Maslach & Jackson (1997; 1978), Benevides-

Pereira (2002) & o Portal da Capes (2009) destinado aos pós-graduados (mestres e/ou doutores), 

objetivando coletar dados sobre o ambiente, metodologias e exigências dos programas de pós-

graduação como um todo, a fim de, averiguar se o programa está motivando o desenvolvimento 

da Síndrome de Burnout, manifestada na exaustão emocional, despersonalização ou realização 

pessoal. 



 

 

A abordagem do problema será quantitativa (Gil, 2002), uma vez que, se fará o uso de 

questionário para a coleta de dados de um grupo específico, ou seja, os pós-graduados de mestrado e 

doutorado, a fim de ter precisão dos resultados e evitar distorções de interpretação (Babbie, 2013). 

Para dirimir dúvidas quanto ao entendimento e interpretação do instrumento de pesquisa, 

inicialmente aplicou-se o pré-teste com cinco acadêmicos do programa de mestrado em Contabilidade 

da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Após essa fase, o questionário sofreu uma 

reformulação com as contribuições recebidas e, na sequência, enviado aos egressos e ultimoanistas 

dos cursos de mestrado e doutorado dos programas do Brasil, por meio eletrônico (e-mail) 

direcionando as respostas com uso da ferramenta do Google Docs. 

Distribuem-se, pelo Brasil, 18 programas de mestrado (UFES, FUCAPE, UFMG, UFU, 

UFPE, UEM, UFRJ, UERJ, UNISINOS, FURB, FECAP, PUC-SP, UFBA, UFPR, UFSC, UNB, 

USP, USP-RP, UNIOESTE) e 9 programas de doutorado (FUCAPE, UFRJ, UNISINOS, FURB, 

UFPR, UFSC, UNB, USP, USP-RP), totalizando 27 programas aos quais foram aplicados o 

questionário para a identificação e análise do desenvolvimento da Síndrome de Burnout durante a 

pós-graduação Stricto Sensu. 

Dessa forma, a população para a aplicação do questionário abrangeu quase por inteiro o 

território brasileiro, em que estão distribuídos os programas de mestrado e doutorado em 

Contabilidade. O questionário foi estruturado em três seções, conforme verifica-se no constructo da 

pesquisa no Quadro 3. 

Quadro 3 – Constructo da Pesquisa 
Análise Variável Subvariável Tipos de questão Autoria 

Síndrome de Burnout 

Exaustão emocional 

Q- 2.1, Q- 2.2, Q- 

2.3, Q- 2.6, Q- 2.8, 

Q- 2.13, Q- 2.14, Q- 
2.16 Q- 2.20 

Escala Likert com cinco 

pontos 

Maslach e 

Jackson, 1978 
 

Despersonalização 
Q- 5, Q- 10, Q- 11, 
Q- 15, Q- 22 

Baixa realização pessoal 
Q- 4, Q- 7, Q- 9, Q- 
12, Q- 17, Q- 18, Q- 

19, Q- 21 

Contexto dos 
Programas de Pós-

graduação 

Exigência do programa Q- 3.1 Variável Dicotômica 
Benevides-Pereira 
(2002) 

Motivação ao mestrado/doutorado; 

Desistência 

Q- 3.2, Q- 3.4, Q- 

3.5 

Múltipla Escolha 

Variável Dicotômica 

Portal da Capes, 

2008 

Portal da Capes, 
2009 

Pressão; 

Nível de estresse 

Q- 3.6, Q- 3,7, Q- 

3.8, Q- 3.9, Q- 3.10 
Variável Dicotômica 

Maslach e Leiter, 

1997 

Fonte: as autoras (2017). 

Conforme constructo, a primeira seção do questionário objetivou traçar um perfil do 

respondentea segunda etapa teve como base o modelo teórico Malasch Burnout Inventory (MBI), o 

qual foi elaborado por Christina Maslach e Susan Jackson em 1978, tornando-se um instrumento 

amplamente utilizado nas diversas profissões para avaliar como os profissionais vivenciam seus 

trabalhos. 

O MBI, na presente pesquisa, foi adaptado para o público alvo. A versão adaptada do MBI 

continua composta por 22 perguntas fechadas relacionadas à frequência com que as pessoas 

vivenciam determinadas situações no ambiente acadêmico, conforme verifica-se no Quadro 4. 

  



 

 

Quadro 4 - Malasch Burnout Inventory (MBI) 

SINTOMAS QUESTÃO 

Exaustão 

Emocional 

SB1. Sentia-me emocionalmente esgotado (a) com o meu mestrado/doutorado. 

SB2. Sentia-me esgotado (a) no final de um dia de atividades do mestrado/doutorado. 

SB3. Sentia-me cansado (a) quando me levantava pela manhã e precisava encarar outro dia de estudo. 

SB6. Estudar/conviver com os colegas o dia todo me exigia um grande esforço. 

SB8. O mestrado/doutorado deixava-me exausto (a). 

SB13. Sentia-me frustrado (a) com meu mestrado/doutorado. 

SB14. Acreditava que estava estudando demais. 

SB16. Estudar diariamente com as pessoas causava-me estresse. 

SB20. Sentia-me no limite de minhas possibilidades. 

Despersonalização 

SB5. Creio que tratava algumas pessoas como se fossem objetos. 

SB10. Tornei-me mais insensível com as pessoas. 

SB11. Sentia-me preocupado com o fato de que o mestrado/doutorado estivessem me endurecendo 

emocionalmente. 

SB15. Não me preocupava realmente com o que acontecia aos meus colegas e/ou familiares. 

SB22. Sentia que as pessoas me culpavam de algum modo pelas suas dificuldades desencadeadas ao 

longo do mestrado/doutorado. 

Baixa realização 

pessoal 

SB4. Conseguia entender com facilidade o que sentiam as pessoas. 

SB7. Lidava eficazmente com o problema das pessoas. 

SB9. Sentia que por meio de minhas pesquisas influenciava positivamente na vida dos outros. 

SB12. Sentia-me com muita vitalidade. 

SB17. Podia criar facilmente uma atmosfera relaxada para as pessoas. 

SB18. Sentia-me estimulado (a) depois de estudar juntamente com meus colegas. 

SB19. Consegui muitas conquistas e realizações durante meu mestrado/doutorado. 

SB21. Sentia que tratava de forma adequada os problemas emocionais durante o mestrado/doutorado. 

Fonte: as autoras (2017). 

O questionário foi estruturado em escala de frequência do tipo Likert, com escala ordinal 

variando de 1 a 5 (LIMA et al., 2009), sendo 1 discordo e 5 concordo. Cada item do MBI corresponde 

a uma das três dimensões da síndrome (Codo & Vasques-Menezes, 1999). Assim, para a exaustão 

emocional existem 9 itens (1, 2,3, 6, 8, 13, 14, 16 e 20), para a despersonalização 5 itens (5, 10, 11, 

15 e 22) e para a baixa realização pessoal 8 itens (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21) (Lima et al., 2009). 

Ainda, a terceira e última seção do questionário versou sobre o contexto do programa de pós-

graduação ao qual cada respondente se encontra. 

Em seguida, para a etapa da coleta de dados, utilizou-se como população os 

egressos/concluintes dos 27 programas de pós-graduação Stricto Sensu, sendo que apenas 44 

egressos/concluintes, vinculados a 10 programas responderam. Foi solicitado, via e-mail aos 

programas, que enviassem o questionário aos egressos e ultimoanistas de mestrado e doutorado, visto 

que, esses já finalizaram a pós-graduação e, entende-se que podem responder o questionário com 

maior segurança em relação ao desencadeamento de algum sintoma da Síndrome de Burnout ou até 

mesmo se a desenvolveram.  

Os dados foram coletados de janeiro a fevereiro de 2017 e, com as informações obtidas, 

realizou-se análise descritiva, regressão linear mútipla, pelo método stepwise, para explicar a 

influência dos programas no desencadeamento dos sintomas da Síndrome de Burnout, e fez-se uso da 

técnica Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution (TOPSIS) e da entropia. 

Sendo assim, conforme Kasznar e Gonçalves (s.d.), a regressão linear múltipla é uma previsão de 

valores de uma ou mais respostas, que se referem à variável dependente, a qual é realizada por meio 

de um conjunto de variáveis explicativas (independentes). 

Com a finalidade de avaliar o constructo, estruturado nos sintomas da Síndrome de Burnout e 

na influência dos programas de Pós-Graduação Strictu Senso, foi utilizado o TOPSIS, o qual escolhe 



 

 

a melhor e mais próxima alternativa para a solução positiva e a mais distante da solução negativa, 

sendo assim, determinando a melhor alternativa (Tzeng & Huang, 2011). 

Também se empregou a entropia, por meio da qual se mensura o peso que cada variável possui 

no conjunto geral e possibilita o uso do TOPSIS. Dessa forma, foram estruturadas as equações 

utilizadas na regressão linear múltipla, conforme Equação (1), (2) e (3). 
  (1) 

 

  (2) 

  (3) 

Também se fez o uso do Alfa de Cronbach que demonstra a confiabilidade dos dados da 

pesquisa (Hair Jr. et al., 2005). Para que  a medida seja considerada eficaz, recomenda-se que seu 

valor fique próximo a 1 (Hair, Jr. et al., 2005). O alfa do questionário desenvolvido para este estudo 

é verificado no Quadro 5. 

Quadro 5 – Alfa de Cronbach 
Exaustão Emocional. Despersonalização. Baixa Realização Pessoal. 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

0,83 0,77 0,69 

Fonte: Os autores (2017). 

O alfa para a dimensão “Exaustão Emocional” e para “Despersonalização” apresentou-se com 

0,83 e 0,77, respectivamente, podendo, então, considerá-los forte, visto que, estão próximos a 1.  Em 

relação à “Baixa Realização Pessoal” o alfa é apresentado com 0,69, concluindo que o método de 

coleta aplicado é aceitável e possui confiabilidade. 

Concluído o processo de dados, procedeu-se para a análise e interpretação das informações 

coletadas, de modo que, o material obtido foi organizado e tabulado. Dessa forma, no que tange ao 

perfil dos respondentes, foi uma análise descritiva, pois buscou compreender a relação entre as 

variáveis (Richardson, 1999) e, em seguida para a análise dos dados estatísticos, trabalhou-se com o 

software Statistic Package for the Social Sciences (SPSS). 

Em relação aos aspectos teóricos, as limitações do estudo foram em pesquisas internacionais, 

tendo em vista que os estudos sobre tema são recentes no Brasil; mesmo assim, buscou em bases de 

dados brasileiras, a fim de analisar a inserção de Burnout no meio contábil. Além disso, determinou-

se em compreender a Síndrome de Burnout, bem como, o contexto em que os programas de pós-

graduação estão inseridos. 

Quanto às limitações metodológicas, refere-se ao procedimento de análise de dados, a análise 

fatorial exploratória. Ainda, os dados foram enviados via e-mail não permitindo o contato com os 

discentes respondentes. 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Com a obtenção dos dados, sucederam-se às análises do perfil, dos sintomas da Síndrome de 

Burnout Manifestados nos Pós-Graduados, bem como, das influências das Exigências dos Programas 

no Desencadeamento dos Sintomas 

4.1 Perfil dos Respondentes 

A primeira seção do questionário abordou as características dos 44 questionados, trabalhando 

com perguntas direcionadas ao perfil, como sexo, idade, estado civil, instituição em que cursou, 

função profissional, carga horária semanal de estudos, expectativas, conforme pode ser observado na 

Quadro 8. 

  



 

 

Quadro 8 – Atributos dos respondentes  

VARIÁVEL SUBVARIÁVEL 
RESULTADO 

FREQUÊNCIA % 

SEXO 
Feminino 19 43% 

Masculino 25 57% 

IDADE 

21 a 25 9 21% 

26 a 30 19 43% 

31 a 35 11 25% 

36 ou mais 5 11% 

ESTADO CIVIL 

Solteiro 24 54% 

Casado/união estável 17 39% 

Divorciado 3 7% 

CASO DIVORCIADO, DIVORCIOU DURANTE O CURSO 
Sim 2 67% 

Não 1 33% 

INSTITUIÇÃO 

FEA-RP/USP 5 11% 

UFES 10 23% 

FURB 17 39% 

USP 4 9% 

UNISINOS 1 2% 

PUC/SP 1 2% 

UFBA 1 2% 

UFMG 2 5% 

UFPE 2 5% 

UFU 1 2% 

PROGRAMA PÚBLICO/PRIVADO 
Privado 18 41% 

Público 26 59% 

MESTRADO OU DOUTORADO 
Doutorado 10 23% 

Mestrado 34 77% 

TRABALHOU DURANTE O CURSO 
Não 25 57% 

Sim 19 43% 

FREQUÊNCIA DE AULAS 

2 dias por semana 14 32% 

3 dias por semana 14 32% 

4 dias por semana 13 29% 

5 dias por semana 3 7% 

CARGA HORÁRIA DE ESTUDOS 

24 horas semanais ou menos 7 16% 

Entre 25 e 30 horas semanais 11 25% 

Entre 31 e 35 horas semanais 3 7% 

36 horas ou mais 23 52% 

PROGRAMA ATENDEU SUAS EXPECTATIVAS 
Não 7 16% 

Sim 37 84% 

Fonte: Os autores (2017). 

A amostra do estudo foi composta por um total de 44 acadêmicos, sendo 19 do sexo feminino 

e 25 masculino. A idade de maior destaque foi entre 26 e 30, representando 43% da respostas. Em 

relação ao estado civil, verificou-se 24 solteiros, 17 casados e 3 divorciados, sendo que dentre esses 

últimos, em 2 o divórcio ocorreu durante a pós graduação stricto sensu. 

Ainda, tendo em consideração as perguntas voltadas ao programa que cursou, quanto à 

instituição, foram enviados questionários para 27 programas, obtendo retornos de 10. Maior destaque 

às instituições FURB e UFES, representando 39% e 23% das 44 respostas, respectivamente, além 

disso, 34 discentes egressos de mestrado e 10 de doutorado, advindos, em sua maioria, do programa 



 

 

stricto sensu público. Constatou-se também, que mais da metade dos questionados não trabalharam 

ao longo do curso strico sensu, com 57% correspondendo aos que não exerceram função profissional 

e 43% aos que exerceram. Relativamente à frequência de aulas, salienta-se de 2 a 4 dias por semana, 

representando 93% do total. Na carga horária de estudo, ressaltou-se entre 25 e 30 horas semanais, 

com 11 respostas e 36 horas ou mais, representando 52% da totalidade devido ao excesso de 

atividadade e créditos que os alunos devem cumprir durante o período do Mestradou/Doutorado, 

conforme é descrito no sites dos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. Por fim, em relação ao 

questionamento quanto às expectativas do discente, 84%, ou seja, 37 marcações do total de 44, 

afirmaram que o programa de mestrado e/ou doutorado atendeu às expectativas esperadas. 

Após traçado o perfil, a próxima etapa iniciava com as questões relacionadas à sindrome de 

Burnout. Assim, a posteriori, relataram-se as verificações constatadas em relação aos sintomas, por 

meio de análise descritiva de média e desvio padrão da frequência dos resultados obtidos na segunda 

seção. 

4.3 Sintomas da Síndrome de Burnout Manifestados nos Pós-Graduados 

Em relação a segunda seção do questionário, foram perguntas adaptadas de Maslach & 

Jackson (1978). Após a coleta dos dados, foi realizada análise descritiva quanto à média e ao desvio 

padrão da frequência de respostas, a fim de averiguar quais os sintomas da síndrome de Burnout são 

manifestados nos pós-graduados dos programas de mestrado e doutorado, conforme verifica-se em 

Tabela 1. 

Quadro 1 – Sintomas da Síndrome de Burnout 
SINTOMAS QUESTÕES MÉDIA GERAL DESVIO PADRÃO 

Exaustão Emocional 
Q 2.1, Q 2.2, Q 2.3 Q 2.6, Q 2.8, Q 2.13, Q 

2.14, Q 2.16, Q 2.20 
3,3 0,18 

Despersonalização Q 2.5, Q 2.10, Q 2.11, Q 2. 15, Q 2.22 2,33 0,09 

Baixa Realização Pessoal 
Q 2.4, Q 2.7, Q 2.9, Q 2.12, Q 2.17, Q 2.18, Q 

2.19, Q 2.21 
3,06 0,12 

Fonte: os autores (2017). 

Pode-se observar que das perguntas relacionadas à exaustão emocional, destacaram-se aquelas 

de acordo com o esgotamento emocional (Q 2.1), esgotamento após as atividades do mestrado ou 

doutorado (Q 2.2) e cansaço após o curso de pós-graduação (Q 2.8), visto que, obtiveram a maior 

média 3,30.  Em relação às questões quanto à despersonalização, ressaltaram-se as condicionadas à 

insensibilidade com as pessoas (Q 2.10) e à preocupação com o fato do mestrado/doutorado 

endurecerem emocionalmente (Q 2.11), tendo em vista que estas apresentarem as maiores médias 

2,64 e 2,80 respectivamente e baixos desvios padrões 1,26 e 1,44. Apresentando que nesse sintoma 

os discentes levam em consideração oas mudanças referente a endrecimento emocional e a falta de 

sensibilidade com as pessoas. Ainda, das questões que constatavam baixa realização pessoal, 

averigou-se aquelas com a menor média, visto que, as perguntas precisam ser analisadas de forma 

inversa, pois nesse caso, quanto maior o nível de concordância, menor é o desencadeamento de baixa 

realização pessoal; dessa forma, salientaram-se a diminuição da vitalidade (Q 2.12), conforme média 

apresentada de 2,34, da criação de uma atmosfera relaxada para as pessoas (Q 2.17), com média de 

2,57, e a forma inadequada de tratar os problemas emocionais durante o mestrado/doutorado (Q 2.21), 

que apresentou média 2,86. Tendo em vista as hipóteses H1, H2 e H3, formulou-se o Quadro(10) a 

fim de verificar qual sintoma foi mais aparente nos discentes. 

Assim, conforme Oliveira (2011), pode-se observar a presença de exaustão emocional na qual 

foi o sintoma que mais desencadeou nos egressos, esta, como mostra a o Quadro 10 possui a maior 

média 3,30. Em relação à despersonalização, verificou-se a homogeneidade das respostas, visto que, 

apresentou o menor desvio padrão (0,09), sendo assim, foi menos evidente (Maslach; Jackson & 



 

 

Leiter, 2010). A dimensão baixa realização pessoal demonstrou que, apesar de média alta (3,06), 

conclui-se pela análise do desvio padrão (0,12) a homogeneidade de respostas, pois quanto maior e 

média, nesse caso, menor a baixa realização pessoal (Maslach  & Jackson, 1978).  

Portanto, aceitam-se as hipóteses H1b, H2b e H3b de que as dimensões se manifestaram de 

maneira igual nos egressos e, além disso, concordando com os estudos de Bianchi, Schonfeld & 

Laurent (2015), Oliveira (2014) & Guimarães (2014), o sintoma mais aparente nos discentes foi a 

exaustão emocional. 

4.4 Influências das Exigências dos Programas no Desencadeamento dos Sintomas 

Utilizando-se da técnica estatística de regressão linear múltipla pelo método stepwise buscou 

observar se há influência das variáveis independentes na variável dependente, ou seja, se as 

exigências dos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (dependente) influenciam no 

desencadeamento dos sintomas exaustão emocional, despersonalização e baixa realização 

profissional (independente). 

4.4.1 Exaustão Emocional 

A primeira variável dependente foi estabelecida por meio de nove questões (Q 2.1, Q 2.2, Q 

2.3, Q 2.6, Q 2.8, Q 2.13, Q 2.14, Q 2.16 e Q 2.20), nas quais se referem sensações que desencadeiam 

o primeiro sintoma: exaustão emocional; as variáveis independentes compõem-se de oito questões 

voltadas às exigências dos programas de pós-graduação, conforme descrito no constructo (quadro 6). 

Além disso, para melhor delinear e classificar os dados em cada variável utilizou-se da técnica 

TOPSIS e da entropia, conforme já exposto na seção da metodologia. 

Inicialmente foram analisados os resultados da regressão exaustão emocional, conforme 

Tabela 2. 

Tabela 2 – Regressão linear múltipla para exaustão emocional 
Análises dos pressupostos da Exaustão Emocional 

Prob>F R²  Durbin –Watson Mean VIF Nº OBS 

,000 ,375 2,425 1,030 44 

Análises das Variáveis da Exaustão Emocional 

Var. Indep. Coeficiente Erro 

Padrã

o 

T P-Value Interv. Conf. 95% 

PRES3.10  ,147 ,042 3,469 ,001*** ,061 ,232 

PRES3.9  ,154 ,046 3,323 ,002** ,060 ,247 

CONS  ,307 ,040 7,607 ,000*** ,225 ,388 

*** Significância ao nível de até 0,01; **Significância ao nível de até 0,05; * Significância ao nível de 0,10 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

Observa-se que a modelagem utilizada a fim de verificar a influência dos programas de pós-

graduação (motiv3.3, motiv3.4, motiv 3.5, pres3.6, pres3.7, pres3.8, pres3.9 e press3.10), 

denominados variáveis independentes, sobre o valor geral da variável dependente (Exaustão 

Emocional), mostra-se consistente, uma vez que o modelo composto por 44 observações apresenta-

se significante ao nível de 1%, apresentado pelo PROB F. No que diz respeito ao pressuposto R², foi 

apresentado poder explicativo do modelo em 37,5%, no qual demonstra que as variáveis 

independentes (motiv3.3, motiv3.4, motiv 3.5, press3.6, press 3.7, pres 3.8, pres3.9 e pres3.10), são 

capazes de explicar a dependente (Exaustão Emocional). 

O modelo não apresenta problemas de autocorrelação, uma vez que o Durbin-Watson é de 

2.425, além de não haver problemas de multicolinearidade, referente ao pressuposto VIF (1,030<10). 

Diante dos pressupostos verificados na equação (1), procedeu-se com o teste das variáveis, e 

percebeu-se que as variáveis Motiv3.3, Motiv3.4, Motiv3.5, Pres3.6, Pres3.7 e Pres3.8, não foram 

significantes entre os níveis de 1%, 5% e 10%, o que não permitiu testá-las; já as demais variáveis 



 

 

(Pres3.9 e Pres3.10) apresentaram-se dentro do nível de significância de 1%, o que permitiu a análise. 

A variável independente (Pres3.9) obteve significância de 1% em relação a variável 

dependente (Exaustão Emocional) e coeficiente de regressão de 3,469, demonstrando que as pressões 

sofridas durante o mestrado ou o doutorado levam o discente a se sentirem sem vontade de 

desenvolver algumas atividades. Portanto aceita-se a hipótese H4a, de modo que, essas pressões 

influenciam positivamente no desencadeamento da Exustão Emocional, indo de encontro com os 

estudos de Benevides-Pereira (2002). 

A segunda variável independente (Pres3.10) apresentou significância de 1% em relação a 

Exaustão Emocional e coeficiente de regressão de 3,323, refere-se a um estresse crônico, no qual o 

estudante não deseja sair de casa quando pensa que precisa frequentar as aulas do mestrado ou 

doutorado. Dessa forma, as pressões dos programas em relação aos seus discentes, causam um 

estresse crônico que desencadeia a exaustão emocional, possibilitando o indivíduo a desenvolver a 

Síndrome de Burnout ou a depressão, concordando com estudos de Benevides-Pereira (2002). 

No que se diz respeito as variáveis independetes (Motiv3.3, Motiv3.4, Motiv3.5, Pres3.6, 

Pres3.7 e Pres3.8), estas foram descartadas, devido à ausência de significância entre os níveis de 1%, 

5% e 10%, ficando impossibilitadas de serem analisadas e, pelo método stepwise, foram excluídas.  

 

2.1.2 Despersonalização 

A segunda variável dependente analisada foi estabelecida por meio de nove afirmativas (Q 

2.5, Q 2.10, Q 2.11, Q, 2.15 e Q 2.22), nas quais se referem sensações que desencadeiam o segundo 

sintoma: Despersonalização; já as variáveis independentes compõem-se de oito questões voltadas às 

exigências dos programas de pós-graduação, conforme descrito no constructo (Quadro 6). Assim, os 

resultados da regressão despersonalização pode ser observado na Tabela 3. 

Tabela 3 – Regressão linear múltipla para despersonalização 
Análises dos pressupostos da Despersonalização 

Prob>F R²  Durbin –Watson Mean VIF Nº OBS 

,001 ,239 2,060 1,138 44 

Análises das Variáveis da Exaustão Emocional 

Var. Indep. Coeficiente Erro 

Padrã

o 

T P-Value Interv. Conf. 95% 

MOTIV3.3  ,244 ,065 3,735        ,001*** ,112 ,376 

MOTIV3.5  ,147 ,060 2,465      ,018** ,027 ,0267 

CONS  ,102 ,069 1,489 ,144 -,036 ,241 

*** Significância ao nível de até 0,01; **Significância ao nível de até 0,05; * Significância ao nível de 0,10 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

Notou-se que o modelo utilizado a fim de verificar a influência dos programas de pós-

graduação (motiv3.3, motiv3.4, motiv 3.5, pres3.6, pres3.7, pres3.8, pres3.9 e press3.10), 

denominados variáveis independentes, sobre o valor geral da variável dependente 

(despersonalização) é consistente, uma vez que o modelo composto por 44 observações se apresentou 

significante ao nível de 1%, conforme PROB F.  O pressuposto R² possui poder explicativo do modelo 

em 23,9%, significando que as variáveis independentes (motiv3.3, motiv3.4, motiv 3.5, press3.6, 

press 3.7, pres 3.8, pres3.9 e pres3.10) são capazes de explicar a dependente (despersonalização). O 

modelo não apresenta problemas de autocorrelação, uma vez que o Durbin-Watson é de 2.060, além 

de não haver problemas de multicolinearidade, referente ao pressuposto VIF (1,138<10). Após 

verificado os pressupostos, deu-se continuidade às análises com o teste das variáveis, verificando que 

as variáveis (Motiv3.4, Pres3.6, Pres3.7 e Pres3.8, Pres3.9 e Pres3.10) não foram significantes entre 

os níveis de 1%, 5% e 10%, o que não permitiu testá-las; já as demais variáveis (Pres3.3 e Pres3.5) 



 

 

apresentaram-se dentro dos níveis de significância de 1% e 5%, respectivamente, o que permitiu a 

análise. 

A variável independente (motiv3.3) obteve significância positiva de 1% em relação a variável 

dependente (despersonalização) e coeficiente de regressão de 3,735, demonstrando que há influência 

dos alunos que ingressaram no mestrado, com planos de ir para o doutorado, em desencadear o 

sintoma de despersonalização. Este resultado vai de encontro com os achados de  Guimarães (2014). 

Dessa forma, os alunos que entraram no mestrado com o intuíto de prosseguir para o doutorado, 

ficaram ainda mais sobrecarregados, o que influencia positivamente o progresso do sintoma de 

Despersonalização. 

A segunda variável independente (Motiv3.5) apresentou significância de 5% em relação a 

despersonalização e coeficiente de regressão no valor de 2,465. Este foi um achado importante para 

a pesquisa, pois demonstra que alunos pensaram em desistir durante o período que cursavam o 

mestrado ou doutorado devido às exigências dos programas que pertenciam e, este sentimento 

também influencia de forma positiva o desencadeamento do sintoma de despersonalização (Maslach. 

Schaufeli & Leiter, 2001), permitindo aceitar a hipótese H5a. 

No que se diz respeito as variáveis independetes (Motiv3.4, Pres3.6, Pres3.7, Pres3.8, Pres3.9 

e Pres3.10), estas foram descartadas, devido à ausência de significância entre os níveis de 1%, 5% e 

10%, dessa forma, tornando a análise impossível e, pelo método stepwise, foram excluídas.  

 

4.4.3 Baixa Realização Pessoal  

No que se refere a última variável dependente analisada, foi estabelecida por meio de cinco 

afirmativas (Q 2.4, Q 2.7, Q 2.9, Q 2.12, Q 2.17, Q 2.18, Q 2.19 e Q 2.21), nas quais se referem 

sensações que desencadeiam o terceiro sintoma: Baixa Realização Pessoal; já as variáveis 

independentes compõem-se de oito questões voltadas às exigências dos programas de pós-graduação, 

conforme constructo (quadro 6). Os resultados da regressão da Baixa Realização Pessoal foram 

relatados em Tabela 4. 

Tabela 4 – Regressão linear múltipla para baixa realização pessoal 
Análises dos pressupostos da Baixa Realização Pessoal 

Prob>F R²  Durbin –Watson Mean VIF Nº OBS 

,000 ,362 2,435 1,030 44 

Análises das Variáveis da Exaustão Emocional 

Var. Indep. Coeficiente Erro 

Padrã

o 

T P-Value Interv. Conf. 95% 

PRES 3.10  ,155 ,044 3,551        ,001*** ,067 ,243 

PRES 3.9  ,145 ,048 3,049      ,004*** ,049 ,242 

CONS  ,301 ,042 7,236 ,000 ,217 ,384 

*** Significância ao nível de até 0,01; **Significância ao nível de até 0,05; * Significância ao nível de 0,10 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

Inicialmente, observa-se que o modelo utilizado a fim de verificar a influência dos programas 

de pós-graduação (motiv3.3, motiv3.4, motiv 3.5, pres3.6, pres3.7, pres3.8, pres3.9 e press3.10), 

denominados variáveis independentes, sobre o valor geral da variável dependente (Baixa Realização 

Pessoal) é consistente. 

O modelo composto por 44 observações apresenta-se significante ao nível de 1%, segundo 

PROB F. O pressuposto R² possui poder explicativo do modelo em 36,2%, significando que as 

variáveis independentes (motiv3.3, motiv3.4, motiv 3.5, press3.6, press 3.7, pres 3.8, pres3.9 e 

pres3.10) são capazes de explicar a dependente (Baixa Realização Pessoal). O modelo não apresenta 

problemas de autocorrelação, uma vez que o Durbin-Watson é de 2.435, além de não haver problemas 



 

 

de multicolinearidade, referente ao pressuposto VIF(1,030<10). Após verificados os pressupostos, 

deu-se continuidade às análises com o teste das variáveis e, percebeu-se que as variáveis (Motiv3.4, 

Motiv3.5, Pres3.6, Pres3.7 e Pres3.8) não foram significante entre os níveis de 1%, 5% e 10%, o que 

não permitiu testá-las; já as demais variáveis (Pres3.9 e Pres3.10) apresentaram-se dentro dos níveis 

de significância de 1%, o que permitiu a análise. 

A variável independente (Pres3.9) obteve significância de 1% em relação a variável 

dependente (Baixa Realização Pessoal) e coeficiente de regressão de 3,049. Assim, as pressões 

desenvolvidas no mestrado e doutorado com os alunos os levam a se julgarem incapazes de 

desenvolverem algumas atividades, sendo que estão diretamente ligadas ao progresso do sintoma de 

baixa realização pessoal. Ainda, esse resultado possibilita aceitar a hipótese H6b, indo de encontro 

com estudos de  Maslach & Leiter (1997),Benevides-Pereira (2002) & Rego, Ferreira & Costa (2012). 

A segunda variável independente (Motiv3.10)apresentou significância de 1% em relação a 

baixa realização pessoal e coeficiente de regressão de 3.551. Dessa forma, verificou-se que os alunos 

obtiveram um estresse crônico no qual sentiam-se sem vontade de frequentar as aulas do 

mestrado/doutorado, sendo assim, esses sentimentos afetam positivamente o desenvolvimento do 

sintoma de baixa realização pessoal (Figueirêdo, 2016; Guimarães, 2014 & Cezar et al., 2016). 

No tocante às variáveis independentes (Motiv3.3, Motiv3.4, Motiv3.5 Pres3.6, Pres3.7 e 

Pres3.8), estas foram descartadas, devido à ausência de significância entre os níveis de 1%, 5% e 

10%, dessa forma, ficam impossibilitadas de serem analisadas e, pelo método stepwise, foram 

excluídas.  

 

5 CONCLUSÃO 

A pesquisa teve como objetivos analisar quais sintomas da Síndrome de Burnout são 

manifestados nos pós-graduados dos programas de mestrado e doutorado da área de Ciências 

Contábeis no Brasil, bem como, verificar a influência dos programas de pós-graduação Stricto Sensu 

no desencadeamento desses sintomas. Ademais, analisou-se a influência dos programas por meio do 

constructo estruturado na metodologia, sendo assim aplicou-se as análises utilizando os sintomas 

como variável dependente e as exigências dos programas como variável independente. 

Inicialmente, realizou-se a averiguação da confiabilidade do instrumento de pesquisa 

aplicado, por meio do Alfa de Cronbach, o qual demonstrou um resultado considerado confiável, 

permitindo prosseguir com as análises e conclusões baseadas nas respostas obtidas do questionário. 

Dessa forma, embasado nos objetivos, foram encontrados diversos resultados, nos quais vão 

de encontro com as características da Síndrome de Burnout, resultados de estudos anteriores e com a 

teoria, sendo que, dentre os achados, este estudo é o primeiro que observa a Síndrome de Burnout nos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

A primeira análise teve como finalidade atender ao primeiro objetivo, sendo assim, pode-se 

concluir que o sintoma mais aparente e manifestado nos egressos participantes da pesquisa foi o de 

exaustão emocional. A segunda análise, na qual refere-se às influências do programa de pós-

graduação no desenvolvimento dos sintomas da síndrome de Burnout, em relação à Exaustão 

Emocional, demonstrou que os alunos possuíram o sentimento de incapacidade de desenvolver 

atividades por não se considerarem capaz de alcançarem as exigências nas quais eram expostos. 

Assim como, sentiram-se sem vontade quando pensavam em frequentar as aulas do 

mestrado/doutorado. Diante disso, pode-se perceber, com base nos estudos de Maslach & Leiter 

(1997), que o desenvolvimento da exaustão emocional é adquirido por pressões e cobranças 

contínuas, fazendo com que os indivíduos tendem a sentir-se exaustos, com falta de vontade, 

possibilitando o desenvolvimento de dores musculares e aos poucos tendem à desmotivação.  

Em nível de pós-graduação Stricto Senso, o grau de exigência das academias são elevados, 

devido ao pouco tempo que o discente tem para realizar diversas atividades, como o cumprimento de 



 

 

créditos referente às disciplinas, submissão, publicações e apresentações de trabalhos científicos com 

nível de mestrado/doutorado, estágio de docência, além de ser um período em que todas as exigências 

devem ser cumpridas observando os prazos. A Capes avalia os programas pelo nível de produção 

científica que estes realizam. Sendo assim, além de todos os demais cumprimentos que o aluno precisa 

realizar, também é cobrado em relação à contribuição com pesquisas (Capes, 2014). 

Quanto à despersonalização, os alunos que entram no mestrado com o intuito de partir para o 

doutorado possuem maiores possibilidades de desencadear esse sintoma. Conforme Guimarães 

(2014), os alunos que pretendem se destacar, buscam sua realização pessoal pelo ensino continuado 

e aperfeiçoamento, desencadeiam com maior facilidade os sintomas da Síndrome de Burnout, isso 

pode ser em decorrência da cobrança intrínseca e extrínseca a ele. 

A baixa realização pessoal evidenciou que as variáveis pressões e cobranças constantes por 

parte do programa levam os indivíduos a um estresse crônico, no qual pode-se desenvolver algum 

sintoma da Síndrome, em especial o da baixa realização pessoal. 

Por fim, pode-se concluir que os programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, nível mestrado 

e doutorado, influenciam o desencadeamento dos sintomas da Síndrome de Burnout por meio das 

pressões, prazos e uma sobrecarga elevada de atividades que devem ser executadas pelo pós-

graduado. Conforme analisado, os 44 respondentes passaram por alguma das fases da Síndrome de 

Burnout, seja pela Exaustão Emocional, Despersonalização ou Baixa Realização Pessoal. 

Tendo em vista que o presente estudo não analisou se algum egresso desenvolveu, 

comprovadamente por atestado médico, a Síndrome de Burnout, relata-se a sugestão para futuras 

pesquisas sobre o tema, de realizar entrevistas com os pós-graduados a fim de compreender as 

percepções dos discentes quanto à síndrome de Burnout e quanto ao programa de pós-graduação 

stricto sensu que cursou. Ainda, estudos que reúnam a percepção dos pós-graduados por programa, 

com a finalidade de identificar se as exigências para conclusão do programa, qualis do programa ou 

outros elementos influenciam no surgimento de sintomas da síndrome de Burnout. 
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