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RESUMO 

 

Burnout é uma síndrome psicológica desencadeada em resposta à exposição a 

estressores interpessoais contínuos. É considerado um construto multifatorial, que é 

comumente caracterizado por três dimensões: a exaustão emocional, a 

desumanização e a falta de realização pessoal. O presente estudo teve como 

objetivo verificar se as três características da síndrome de Burnout (exaustão, 

desumanização e falta de realização pessoal) estão presentes nos profissionais que 

atuam como Guias de Turismo em Natal – RN. Trata-se de um estudo descritivo e 

quantitativo. Foram pesquisados 109 sujeitos. A coleta de dados foi feita através do 

uso de questionários, o instrumento utilizado foi a Escala de Caracterização do 

Burnout (ECB) criada e validada no Brasil por Tamayo e Trócoli (2000).  Para a 

análise de dados, utilizou-se as estatísticas descritivas, análises de medidas 

centrais, análise fatorial exploratória e confirmatória, análise de confiabilidade, 

análise de cluster, discriminante múltipla e correlação de Spearman. A análise 

fatorial definiu quatro fatores que explicam 58,3% da variância total. Os fatores 

foram nomeados de exaustão, decepção, desumanização e evitação. A 

confiabilidade do instrumento, avaliada pelo Alfa de Cronbach foi de 0,918, 

considerada uma excelente confiabilidade. Os 109 sujeitos da pesquisa se 

agruparam em três cluster, que tiveram como discriminantes a decepção, a 

desumanização e a evitação. Portanto, é possível concluir que as características da 

Síndrome de Burnout estão presentes na população pesquisada onde 19 sujeitos se 

encontram no nível alto de Burnout, 32 no moderado e 56 no leve. As correlações 

encontradas entre as variáveis sócio-demográficas pesquisadas e as dimensões de 

Burnout, foram poucas e fracas. A variável afastamento do trabalho por motivo de 

saúde apareceu no estudo como estando relacionada ao sentimento de exaustão e 

o comportamento de evitação surgiu relacionado com indivíduos mais jovens e que 

trabalham apenas na atividade de Guia de Turismo Receptivo. A verificação da 

incidência de Burnout nos indivíduos pesquisados sugere a necessidade de adoção 

de estratégias de intervenção sejam individuais, organizacionais e/ou combinadas. 

Palavras-Chave: Saúde Ocupacional. Síndrome de Burnout. Turismo. Guias de 

Turismo Regional. 
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ABSTRACT 

 

Burnout is a psychological syndrome triggered in response to continuous exposure to 

interpersonal stressors. It is considered a multifactorial construct, which is commonly 

characterized by three dimensions: emotional exhaustion, dehumanization, and lack 

of personal accomplishment.This study aimed to verify if the three characteristics of 

burnout (exhaustion, lack of dehumanization and personal accomplishment) are 

present in people working as guides Tourism in Natal - RN. It is a descriptive and 

quantitative study. 109 subjects were surveyed. Data collection was done through the 

use of questionnaires, the instrument used was the characterization of the Burnout 

Scale (ECB) created and validated in Brazil by Trocoli and Tamayo (2000). In order 

to analyze data we used descriptive statistics, analysis of core measures, exploratory 

and confirmatory factor analysis, reliability analysis, cluster analysis, multiple 

discriminant and Spearman correlation. Factor analysis identified four factors that 

explain 58.3% of the total variance. Those factors were named exhaustion, 

deception, avoidance, and dehumanization. The reliability of the instrument, as 

measured by Cronbach's Alpha was 0.918, which is considered excellent reliability. 

The 109 subjects were grouped into three cluster, which had the deception, 

avoidance, and dehumanization as discriminant. It is possible to conclude that the 

characteristics of burnout syndrome are present in the studied population where 19 

people are on the high level of burnout, moderate in 32 and 56 in the light. The 

correlations between socio-demographic variables studied and the dimensions of 

burnout, were few and weak. The variable leave for health reasons in the study 

appeared to be related to feelings of exhaustion and avoidance behavior appeared 

related to younger individuals and who work only in the activity of Receptive Tourism 

Guide. Verification of the incidence of burnout in individuals surveyed suggest the 

need to adopt intervention strategies are individual, organizational and / or combined. 

Keywords: Occupational Health. Burnout Syndrome. Tourism. Regional Tourist 
Guides.  
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“O local de trabalho, hoje, é um ambiente frio, 
hostil, que exige muito, econômica e 
psicologicamente. As pessoas estão emocional, 
física e espiritualmente exaustas. As exigências 
diárias do trabalho, da família e de tudo o que 
se encontra entre eles corroem a energia e o 
entusiasmo dos indivíduos. A alegria do 
sucesso e a emoção da conquista estão cada 
vez mais difíceis de alcançar. A dedicação ao 
trabalho e o compromisso com ele estão 
diminuindo. As pessoas estão ficando 
descrentes, mantendo-se distantes e tentando 
não se envolver demais.” (Maslach & Leiter, 
1997, pg. 13) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

O trabalho é uma forma de inserção social em que os aspectos 

psíquicos e físicos de um indivíduo estão fortemente implicados, pode ser um fator 

de equilíbrio e desenvolvimento, mas também pode ser um fator de deterioração e 

de adoecimento, como afirmam Dejour et al. (1993).  

As constantes mudanças ocorridas no mundo do trabalho, desde a 

década de 1960, como a inserção da tecnologia, globalização, privatizações, 

reengenharia, fusões, alianças estratégicas e outras mudanças, trouxeram consigo, 

ambientes de trabalho carregados de tensão e novas exigências. Trabalhadores e 

organizações têm precisado se adequar a essas exigências impostas, de forma 

contínua à velocidade com que estas têm ocorrido (MATTOSO, 1995; ANTUNES, 

1999; COOPER, 2007).  

Os ambientes organizacionais para tornarem-se mais dinâmicos e 

produtivos e reduzir as incertezas em relação aos resultados, têm sido submetidos a 

constantes transformações, desse modo, modificam as formas de produzir e 

gerenciar os serviços. As mudanças repercutem na redução do emprego formal, 

propiciando o crescimento concomitante do setor de serviços, com a consequente 

exposição destes trabalhadores às formas flexíveis de contrato de trabalho, o que 

interferem, de forma significativa no viver e sobreviver dos trabalhadores 

(BARRETO, 2000; FERREIRA et al., 2008). 

Essas mudanças ocorridas no mundo do trabalho e consequentes 

mudanças nas políticas de gestão, marcam a década, por danos psíquicos causados 

aos trabalhadores (PHYLLIS, MARJO-RIITTA, 2002), que acabam por sofrer as 

várias imposições da nova forma de gestão, como as mudanças nas relações 

interpessoais no trabalho, a transformação do planejamento do trabalho em si, 

extinção e criação de novos cargos, o aumento da responsabilidade e uma maior 

exigência do “bom” atendimento ao usuário do serviço, o que demanda novas 

ferramentas e competências do trabalhador, como afirmam Borges et al. (2002), 

Ferreira et al. (2008), acrescentam, ainda, as modificações das práticas de 

supervisão, as mudanças nos processos produtivos e na natureza das tarefas.  
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Além disso, aparecem as contradições do setor de serviços, ao mesmo 

tempo em que se exige abertura às mudanças e o desenvolvimento de novas 

competências, aumentam a instabilidade e a insegurança no emprego (COOPER, 

2007 E ANTUNES, 1999). 

Toda essa revolução não poderia ocorrer sem consequências, como 

aponta Selligman-Silva (2007). Surgem, então, estudos sobre os efeitos das formas 

de organização do trabalho sobre a saúde do trabalhador, indispensáveis para dar 

conta dessa nova realidade. Para Codo et al. (2004), estudos sobre a saúde existem 

desde que existe trabalho, no entanto essas transformações impuseram  

modificações no adoecer e no tipo de adoecimento.  

Para Ferreira e Assmar (2007) uma das principais consequências dessa 

revolução no mundo do trabalho é o estresse ocupacional, ou seja, “o conjunto de 

reações físicas e psíquicas provocadas pela vivência de condições adversas no 

ambiente organizacional” (Ferreira e Assmar, 2007p. 21). Para Codo e Vasques-

Menezes (1999), o estresse é resultante das rápidas transformações ocorridas no 

mundo do trabalho em consequência da reestruturação do sistema capitalista; já o 

surgimento do setor terciário e das contradições da área da prestação de serviços, 

desencadeariam uma síndrome psicológica, específica, denominada de Burnout. 

Burnout é uma síndrome psicológica que afeta as diversas dimensões da 

vida de um sujeito: a individual, quando surgem os sentimentos de exaustão física 

e emocional; a interpessoal, com as atitudes de desumanização e cinismo com os 

colegas de trabalho, clientes, superiores e familiares e a autoavaliação quando há 

comprometimento na crença do indivíduo sobre suas próprias capacidades 

(MASLACH et al., 2001). Costa (2003) afirma que falar em Burnout é falar em 

desesperança, na perda da capacidade de modificar as situações, na crença da 

impotência diante do que parece irreversível e imutável. Maslach (2007) diz, ainda, 

que é falar em estratégias de defesa minadas pouco a pouco e que acabam por 

culminar em um indivíduo consumido, com comprometimento na sua saúde, com 

dificuldades nas suas relações com clientes, colegas, superiores e familiares, além 

da perda da confiança em si mesmo e nas suas crenças de eficácia. 

Um profissional consumido perde sua capacidade laboral e como 

conseqüência surgem nas organizações os problemas com absenteísmo, 
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rotatividade, baixa produtividade e qualidade do trabalho, que são indicadores que 

podem ser utilizados pelos gestores de avaliação da saúde dos trabalhadores e da 

organização (MASLACH et al., 2001).  

Essa Síndrome tem sido considerada uma das possíveis consequências 

da vivência do sofrimento psíquico no trabalho e tem chamado a atenção dos 

pesquisadores pelo grau de prejuízo que tem causado às pessoas, às 

organizações, às famílias e à sociedade como um todo. 

Desse modo, surge a importância da aliança entre as diversas disciplinas 

científicas para que dirijam seu olhar para as mais diversas formas e tipos de 

trabalho, a fim de obter da junção dos olhares uma maior compreensão da 

complexidade que envolve as organizações e as relações de trabalho, de maneira 

que possibilite intervenções e políticas de promoção de saúde organizacional, ou 

seja, de equilíbrio entre a estrutura, o funcionamento organizacional e o bem-estar 

individual (TAMAYO, 1997). 

O trabalho que será enfocado nesse estudo é o do Guia de Turismo 

Regional. Embora para muitos o Guia seja a representação do turismo, existem 

poucos estudos sobre o trabalho desse profissional. O Guia de Turismo exerce as 

atividades de acompanhamento, orientação e transmissão de informações a 

pessoas ou grupos, em visitas e em excussões, representa os interesses do turista 

e das organizações para quem prestam serviços, é um elo entre estes e os mais 

diversos serviços turísticos. 

Esta atividade profissional é cercada de preconceitos, tanto no que se 

refere às atribuições, quanto ao grau de dificuldade de realização das tarefas. É 

comum o desconhecimento acerca do trabalho do guia e até a desvalorização, no 

entanto é uma profissão que possui um nível alto de exigências e habilidades, 

dentre elas podem ser citadas: a disciplina, o auto-controle, paciência, lidar com 

diferenças entre culturas, conhecimento de idiomas, capacidade de solucionar 

conflitos, liderança, boa relação interpessoal, lidar com imprevistos, atentar para 

uma grande quantidade de estímulos ao mesmo tempo, conhecimentos gerais, 

técnicos, boa memória, e uma infinidade de variáveis que o profissional precisa 

estar controlando a todo tempo.  

Considerando que a atividade do Guia de turismo é uma atividade 

eminentemente de prestação de serviço, em que os níveis de exigência são muitos 
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e a segurança e estabilidade no trabalho pequena, as políticas de gestão são 

recentes e como afirma Pimenta (2006), imaturas, as referências às longas 

jornadas de trabalho, a falta de autonomia sobre os processos, dentre muitas 

outras características apontadas na literatura como desencadeadores do Burnout, 

pensou-se na hipótese de ser uma categoria acometida por essa síndrome.  

Dessa forma, a presente pesquisa de dissertação buscará obter resposta 

para o seguinte problema: Os profissionais que atuam como Guias de Turismo 

Regional vivenciam as três dimensões (exaustão emocional, desumanização 

e falta de realização pessoal) características da síndrome de Burnout? 

 

1.2 Justificativa 

 

Estudar a Síndrome de Burnout no contexto ocupacional pode propiciar 

desenvolvimento no conhecimento sobre a saúde ocupacional e é relevante porque 

pode instrumentalizar as organizações para propiciar o desenvolvimento de políticas 

organizacionais voltadas para a qualidade de vida no trabalho, sobretudo no que 

tange a saúde do trabalhador e trazer benefícios tanto para os trabalhadores quanto 

para as organizações. 

A síndrome de Burnout é um grave adoecimento que acomete os 

trabalhadores e interferem nas várias dimensões de suas vidas, resultando na 

afetação do desempenho profissional. Maslach et al. (2001) afirmam que esta 

Síndrome pode acarretar danos tanto para os profissionais, para as organizações 

em que estes atuam, bem como para a sociedade e ocasionar graves prejuízos às 

famílias. Sendo assim, há relevância prática em estudar o tema nessa ocupação, já 

que os estudos podem contribuir para que ambos tomem conhecimento acerca da 

realidade. 

 Consciente dos prejuízos, dos indicadores de adoecimento e dos fatores 

desencadeadores da síndrome, as organizações podem melhorar suas políticas de 

gestão organizacional, de modo a promover o engajamento, como orienta Maslach 

(2007) e os profissionais podem buscar por ajuda aos primeiros sinais da síndrome, 

ou seja, conhecer acerca da síndrome possibilita a adoção de estratégias de 
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prevenção e intervenção individuais e organizacionais como afirmam Latack e 

Havlovic (1992) o que pode reduzir os custos do adoecimento, evitar absenteísmo, 

rotatividade e outros indicadores do comprometimento na saúde dos indivíduos e da 

organização. 

Durante muitos anos, acreditou-se que a Síndrome de Burnout acometia 

apenas os profissionais que atuavam com a prestação de serviços assistenciais, 

como atendimento à saúde, saúde mental, assistência social, sistema judiciário 

penal, profissões religiosas, aconselhamento e ensino, em que o foco principal seria 

o cuidado de outros, pelas características e exigências do trabalho (MASLACH E 

LEITER, 1997). No entanto, Maslach e Leiter (1997) afirmam que em virtude das 

mudanças ocorridas no mundo do trabalho e as exigências de um serviço 

„personalizado‟ ao cliente, cada vez mais trabalhadores têm sido acometidos pela 

síndrome, embora, a maior parte dos achados de pesquisa, ainda seja na área da 

Saúde e Educação.  

Hoje, Maslach (2007) afirma que se for considerada a natureza relacional 

da síndrome e os desencadeadores ambientais, muitas outras categorias podem 

estar acometidas da Síndrome de Burnout. Observando o trabalho do Guia de 

Turismo e não só deste, mas de grande parte dos trabalhadores do setor turístico, 

muitas das características evidenciadas na literatura como possíveis 

desencadeadores de sofrimento psíquico estão presentes no trabalho destes 

profissionais, como a sobrecarga de trabalho, bem como a má distribuição do 

trabalho, momento de intensa atividade e momentos de ociosidade; a falta de 

controle sobre estressores, atrasos de vôos, perda de bagagens, por exemplo, 

reconhecimento e recompensas insuficientes, é uma atividade que exige muito do 

profissional, mas que possui políticas de valorização do trabalhador ainda muito 

imaturas, o próprio contrato de trabalho não favorece o reconhecimento, os Guias 

são prestadores de serviço e não possuem asseguradas as condições mínimas de 

segurança e estabilidade no trabalho; a existência de conflitos, conflitos de valores, 

dentre outras características. 

Desse modo, a partir da observação das características do trabalho do 

Guia de Turismo encontradas na literatura e observando o dia a dia de trabalho 

desse profissional, principalmente a referência a longas jornadas de trabalho 
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(TRIGO, 2004) bem como pelas atribuições destes profissionais, sobretudo, a 

característica de ser um prestador de serviço voltado, eminentemente para o 

trabalho com pessoas, a característica de sazonalidade do trabalho, a prestação de 

serviço sem vínculo empregatício, a falta de profissionalização do setor turístico, o 

que resulta em processos de gestão de pessoas imaturos, dentre muitas outras 

características, pensou-se na possibilidade de que o profissional que atua como 

Guia de Turismo Regional viva, no seu dia a dia de trabalho, submetido a um 

conjunto de fatores que, de acordo com a teoria proposta por Maslach, possam ser 

consideradas fontes de desgaste físico e emocional e, portanto, potenciais 

desencadeadores da Síndrome de Burnout (TRIGO, 2004; HINTZE, 2007; 

PIMENTA, 2006). 

Durante a realização da pesquisa bibliográfica para esse estudo, não 

foram encontradas publicações sobre a incidência da Síndrome, em profissionais 

que atuam com a prestação de serviço turístico, especificamente sobre o Guia de 

Turismo. Portanto, esse estudo poderá se prestar para ampliar os estudos sobre a 

Síndrome de Burnout em outras ocupações. 

Esse estudo também pode demonstrar à sociedade, as reais dificuldades 

do trabalho do Guia de Turismo e assim trazer benefícios à categorial profissional 

se ajudar a desfazer a crença de que “o Guia é um sortudo por que só vive 

passeando, comendo bem e se divertindo!” (Chimenti e Tavares, 2007 p.14). O 

trabalho desse profissional está associado a momentos de descontração e lazer, 

pelo fato de ser realizado em acompanhamento a grupos em atividades de lazer e 

viagens, por essa razão para muitos é um trabalho que não gera desgaste, é 

comum o desconhecimento acerca das atribuições desse profissional e das 

exigências a que estes estão submetidos.  

A motivação da pesquisadora para desenvolver o estudo se deu em 

virtude do interesse pela categoria profissional e por acompanhar de perto a rotina 

do Guia de Turismo e observar a existência dos diversos fatores apresentados pela 

literatura como desencadeadores da Síndrome de Burnout e de diversos outros 

problemas de saúde.  Além disso, por ser um tema do comportamento 

organizacional relevante para a melhoria da saúde dos indivíduos bem como da 

saúde das Organizações.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Geral 

 

Verificar se as três dimensões da Síndrome de Burnout: exaustão emocional, 

desumanização e falta de realização pessoal estão presentes nos profissionais que 

atuam como Guia de Turismo Regional.  

 

1.3.2 Específicos 

 

a) Verificar em que medida cada uma das dimensões está presente na amostra 

estudada. 

b) Verificar se existe relação entre as variáveis sócio-demográficas e profissionais 

com as dimensões encontradas.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Esta sessão apresenta a revisão da literatura sobre o tema e a 

caracterização da população pesquisada, com o objetivo de trazer as principais 

informações necessárias para embasar as ideias propostas na pesquisa. Acerca da 

Síndrome de Burnout, apresenta-se a origem e definição da terminologia, a 

sintomatologia, as principais abordagens teóricas, facilitadores e estratégias de 

intervenção. Acerca da população, pesquisada faz-se uma introdução sobre a 

característica da prestação de serviço do Turismo e das principais informações 

sobre a atividade profissional do Guia de Turismo.  

 

2.1 A Síndrome de Burnout 

 

2.1.1 Origem e Definições 

 

A Síndrome de Burnout é um adoecimento já regulamentado pela 

Previdência Social no decreto nº 3048/99 de 6 de maio de 1999, como “Síndrome de 

Burn-Out”, “síndrome do esgotamento profissional” (Z73.0) que compõe o grupo V 

da CID-10 como transtornos mentais e do comportamento relacionado ao trabalho.  

O termo Burnout é uma expressão originada da gíria inglesa, que pode 

ser traduzida como “queimar-se”, “estar acabado” (FRANÇA, 1987). Benevides-

Pereira (2002 p.21) define o Burnout como o estado daquele “que chegou ao limite e 

por falta de energia, não tem mais condições de desempenho físico e mental”. 

De acordo com Tamayo (2008), o termo Burnout como problema de 

saúde é atribuído ao psiquiatra Freudenberger. Durante o seu trabalho numa clínica 

de tratamento para usuários de drogas, Freudenberger (1974) observou que o 

comportamento dos voluntários, após o primeiro ano de serviço, caracterizava-se 

por diminuição da energia, desmotivação, falta de comprometimento com o trabalho, 

além de referirem sensação de exaustão e fadiga, raiva, irritabilidade, falta de ar, dor 

de cabeça, distúrbios gastrintestinais, dentre outros.  
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As pesquisas sobre a Síndrome de Burnout tiveram prospecção científica 

após os estudos de Freudenberger e Cristina Maslach (BENEVIDES-PEREIRA, 

2002, CODO; VASQUES-MENEZES, 1999; TAMAYO, 2008). Quando foram 

construídos modelos teóricos e instrumentos capazes de registrar e compreender os 

sentimentos crônicos de desânimo, apatia e despersonalização (CODO; VASQUES-

MENEZES 1999). 

Uma das explicações mais aceitas é a dada por Maslach (2007), que diz 

que Burnout é uma síndrome psicológica, decorrente da exposição prolongada de 

um indivíduo a um estressor interpessoal crônico, que afeta as diversas dimensões 

da vida de um sujeito: a individual, o relacionamento interpessoal e a sua 

autoav/aliação. Para Maslach et al. (2001) a síndrome de Burnout é um construto 

multifatorial que possui três dimensões: 1) exaustão emocional, o componente 

individual da síndrome, é o sentimento de esgotamento físico e emocional; 2) a 

despersonalização, o componente interpessoal, quando o indivíduo começa a 

apresentar problemas na sua adequação ao seu grupo de trabalho, com suas 

atitudes de ironia, cinismo, hostilidade e, por fim, 3) a falta de realização pessoal, o 

componente da autoavaliação, em que o indivíduo não se sente mais capaz e duvida 

da sua capacidade de realização. 

A exaustão emocional é considerada como a característica central da 

Síndrome e a manifestação mais aparente. A exaustão é um requisito indispensável 

para o diagnóstico de Burnout, no entanto, para caracterizar a síndrome se faz 

necessário a existência das outras dimensões: a despersonalização ou 

desumanização e a afetação da realização pessoal, o componente da auto- 

avaliação, pois embora exista um grupo de pesquisadores que consideram o 

Burnout como um tipo de estresse ocupacional, um outro grupo defende a idéia de 

que: o Burnout é um construto multidimensional, que possui uma dimensão, a 

exaustão emocional, comum com o estresse e que as duas outras, a 

despersonalização e a auto-avaliação, seriam construtos novos que não fazem parte 

da literatura sobre estresse (CORDES E DOUGHERTY, 1993). Benevides-pereira 

(2002) complementa a diferenciação dizendo que o estresse possui aspectos 

positivos e negativos (o eutress e o distress), já o Burnout só possui o caráter 

negativo. Além disso, Schaufeli e Enzmann (1998) apontam que o estresse refere-se 

um estado temporário, de adaptação, que pode vir acompanhado de sintomas 
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físicos e mentais, o que o diferencia do Burnout é que o resultado do processo de 

adaptação pode ser bem sucedido ou não, já o Burnout seria o colapso no processo 

de adaptação que continua em desenvolvimento (em processo de deterioração). 

Pines (1993), diz ainda, que somente pessoas altamente motivadas e com fortes 

expectativas, que buscam um significado existencial no seu trabalho podem 

experimentar Burnout, as demais experimentariam o estresse. 

Não existe consenso entre os autores, acerca da definição e etiologia da 

Síndrome de Burnout, por se tratar de um problema que possui uma diversidade de 

aspectos que fazem parte do seu desenvolvimento (individual, interpessoal e 

organizacional) (TAMAYO, 2008). Mas é consensual entre os autores que nas 

diversas concepções teóricas são características relevantes da Síndrome de 

Burnout: 1) o predomínio de sintomas de mal estar geral (esgotamento); 2) 

relevância de sintomas mentais e comportamentais, além dos físicos; 3) relação 

estreita com estressores laborais; 4) pode afetar indivíduos “normais” sem 

psicopatologias e com níveis anteriores de desempenho satisfatório; 5) envolve 

sentimentos, comportamentos, motivos e expectativas; 6) gera estresse, desconforto 

e pode favorecer disfunções físicas e 7) é fortemente influenciada pelas expectativas 

inadequadas do indivíduo e pelas demandas emocionais do ambiente social 

(SCHAUFELI E BUUNK,1996; THORNTON, 1992). 

 

2.1.2 Sintomatologia da Síndrome de Burnout 

 

A descrição da Síndrome de Burnout compreende, ainda, suas 

manifestações e sintomatologia. Tamayo (2008) classifica as manifestações em 

afetivas, cognitivas, físicas, comportamentais, sociais, atitudinais e organizacionais. 

Conforme apresentado no Quadro 1. E Benevides-Pereira (2002), em físicas, 

comportamentais, psíquicas e defensivas. Conforme apresentado no Quadro 2. 
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Quadro 1 – Manifestações da Síndrome de Burnout 

Afetivas - humor depressivo, desesperança, ansiedade, sentimentos de impotência no trabalho, 

baixa autoestima, baixa tolerância à frustração, hipersensibilidade a críticas, atitude de hostilidade 

e desconfiança com clientes, colegas e supervisores. 

Cognitivas – dificuldade de concentração, perda de memória, dificuldade para tomar decisões, 

sintomas sensório-motores (tiques nervoso, agitação, dificuldade para relaxar). 

Físicas – distúrbios gastrointestinais, dores de cabeça, fadiga, insônia, sensação de esgotamento, 

tremores e falta de ar. 

Comportamentais – dificuldade para controlar as emoções, condutas de fuga ou evitação, 

absenteísmo, queda na produtividade, atrasos, acidentes de trabalho, roubos, negligência. 

Sociais – problemas com clientes, colegas, subalternos e supervisores, evitação de contatos 

sociais no trabalho, tendência ao isolamento, problemas com os familiares. 

Atitudinais – frieza, insensibilidade, distanciamento, indiferença e cinismo. 

Organizacionais – intenção de abandonar o emprego, diminuição do envolvimento com os 

clientes, com o trabalho e com a organização. 

Fonte: (TAMAYO, 2008 p. 80) 

 

Quadro 2 – Sintomatologia da Síndrome de Burnout 

Físicos Psíquicos 

- Fadiga constante e progressiva 
- Distúrbios do sono 
- Dores musculares 
- Cefaleia, enxaqueca 
- Perturbações gastrointestinais 
- Imunodeficiência 
- Transtornos cardiovasculares 
- Distúrbios do sistema respiratório 
- Disfunções sexuais 
- Alterações menstruais nas mulheres 

- Falta de atenção 
- Alterações de memória 
- Lentificação do pensamento 
- Sentimento de alienação 
- Sentimento de solidão 
- Impaciência 
- Sentimento de insuficiência 
- Baixa autoestima 
- Labilidade emocional 
- Dificuldade de autoaceitação 
- Desânimo, mal estar geral 
- Depressão 
- Desconfiança, paranoia 

Comportamentais Defensivos 

- Negligência ou excesso de escrúpulos 
- Irritabilidade 
- Incremento da agressividade 
- Incapacidade para relaxar 
- Dificuldade na aceitação de mudanças 
- Perda da iniciativa 
- Aumento do consumo de substâncias 
- Comportamento de alto risco 
- Suicídio 

- Tendência ao isolamento 
- Sentimento de onipotência 
- Perda do interesse pelo trabalho (e até pelo 
lazer) 
- Absenteísmo 
- Ironia, cinismo 
 

Fonte: (BENEVIDES-PEREIRA, 2002 p. 44). 
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Como pode ser observado na sintomatologia apresentada, a síndrome de 

Burnout pode acarretar sérios danos aos sujeitos, já que afeta as várias dimensões 

de suas vida: a biológica, a psicológica e a social. 

2.1.3 Abordagens teóricas sobre a Síndrome de Burnout 

 

Tamayo (2002) organiza as diversas abordagens explicativas da 

Síndrome de Burnout em duas categorias: as classificações dadas por Gil-Monte e 

Peiró (1997) e as classificações de Schaufeli e Enzmann (1998).  Na primeira 

perspectiva, Gil-Monte e Peiró (1997) categorizam os modelos de Burnout baseado 

na teoria sócio-cognitiva, na teoria da troca social, nas teorias do estresse 

ocupacional e na teoria organizacional. Na segunda, Schaufeli e Enzmann (1998) 

agrupam os modelos de explicação considerando critérios individuais, interpessoais 

e organizacionais da síndrome. Na abordagem individual, enfoca o modelo 

existencial de Pines (1993); na abordagem interpessoal, o modelo de sobrecarga 

emocional de Maslach (1993); na abordagem organizacional, o modelo de falta de 

reciprocidade de Schaufeli et al. (1996) e do desajuste pessoa-trabalho de Maslach 

& Leiter (1997). Fica evidente que ambas as classificações buscam associar 

explicações dos níveis individuais, interpessoais e organizacionais para explicar a 

síndrome. 

 Na classificação de Gil-Monte e Peiró (1997) aparece a Teoria sócio-

cognitiva, que explica a etiologia da síndrome baseada nos seguintes pressupostos 

do trabalho de Bandura: 1) as cognições influenciam a percepção e o 

comportamento; 2) as cognições são modificadas pelas ações e pelas 

consequências das ações de outras pessoas e 3) a crença e a confiança que um 

sujeito possui na sua capacidade determinam: o esforço a ser empregado para o 

alcance de seus objetivos, a percepção do grau de dificuldade e suas reações 

emocionais. 

 A Teoria da troca social, de acordo com Schaufeli e Buunk (1993) 

defende que a etiologia da Síndrome de Burnout estaria na percepção da falta de 

equidade nos processos de troca social com os clientes (o equilíbrio entre o que é 

investido e o que recebem de retorno nas suas relações), e na comparação social 
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com os colegas (a tendência que os profissionais possuem em se comparar), o que 

pode resultar em não compartilhar as situações geradoras de tensão com os 

colegas, por receio de ser julgado como incompetente e desse modo, perdem a 

possibilidade de contar com o suporte social do grupo de trabalho ou no “contágio”, 

situação em que por comparação os sujeitos adotam os sintomas de Burnout 

percebidos nos colegas. 

As teorias do estresse ocupacional, para Tamayo (2002), enfocam o 

modelo de conservação de recursos de Hobfoll e Freedy 1993, que diz que “os 

indivíduos se esforçam para manter aquilo que os motiva (recursos)” (p. 15) e o 

estresse surge quando o sujeito percebe que algo ameaça a obtenção ou 

manutenção desses recursos. Para estes, o surgimento da Síndrome de Burnout 

estaria relacionado às estratégias de Coping utilizadas (enfrentamento do estresse), 

o uso de estratégias passivas favoreceria o surgimento da Síndrome e sugerem 

como medida de prevenção à ênfase na obtenção de recursos que permitam um 

desempenho eficaz e mudanças na percepção e cognições individuais.  

Os modelos organizacionais explicam a síndrome como resposta à 

exposição do sujeito a estressores ocupacionais e como resultado de conflitos entre 

a pessoa e a organização do trabalho (TAMAYO, 2008). 

Na classificação de Schaufeli e Enzmann (1998), organizada por Tamayo 

(2002) aparece no enfoque individual o modelo existencial de Pines e Aronson, 1988 

e Pines, 1993, que considera a Síndrome de Burnout como resultado de um 

processo gradativo de desilusão, quando há uma discrepância entre as expectativas 

do indivíduo e a sua vivência no trabalho, o que resulta numa incapacidade do 

sujeito derivar do trabalho um sentido existencial. Acreditam que a motivação 

pessoal influencia na Síndrome de Burnout, em função dos altos objetivos pessoais 

e expectativas relacionadas ao trabalho. Também acreditam que o trabalho tanto 

pode ser fonte de suporte como de estresse e que a Síndrome de Burnout seria a 

presença ou ausência de equilíbrio entre esses fatores. 

No enfoque interpessoal, surge o modelo de Maslach e Jackson (1986) e 

Maslach (1993), que explica a Síndrome de Burnout pela sobrecarga emocional 

resultante das relações interpessoais no trabalho. Esta abordagem enfoca as 

profissões assistenciais, tendo em vista que a natureza das relações e a carga 
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emocional no vínculo desses profissionais com seus usuários são bastante intensas. 

A exaustão seria resultante das demandas emocionais da relação interpessoal com 

os clientes, em consequência disso, o sujeito para se proteger, começa a adotar 

atitudes de frieza, indiferença e distanciamento dos clientes, afetando negativamente 

o trabalho, o que por sua vez afeta a imagem que o trabalhador tem de si mesmo. 

Por fim, no enfoque organizacional, surgem dois modelos: 1)Falta de 

reciprocidade de Schaufeli, Van Dierendock & Gorp (1996) e 2) Desajuste pessoa-

trabalho de Maslach e Leiter (1997). A primeira se baseia na reciprocidade 

(expectativa de retorno dos beneficiários dos serviços); na equidade (o equilíbrio 

entre o que é investido e o que recebem de retorno nas suas relações) e no contrato 

psicológico (expectativa de retribuição da organização proporcional à dedicação 

dispensada ao trabalho) e 2) Desajuste pessoa-trabalho de Maslach e Leiter (1997). 

A segunda considera a Síndrome de Burnout como um processo de erosão 

psicológica decorrente da exposição crônica a estressores ocupacionais contínuos, 

que tem efeito cumulativo e pouco a pouco vai minando as defesas dos indivíduos 

(MASLACH, 2007).  

Para Maslach e Leiter (1997) os principais estressores organizacionais 

são: a Sobrecarga de Trabalho quando há uma clara incompatibilidade entre a 

exigência da tarefa e o tempo ou o recurso para poder realizá-la; Falta de Controle, 

o sentimento de falta de autonomia e de liberdade para fazer o que sabe; 

Recompensas Insuficientes, quando existe a crença de não ter o reconhecimento 

devido para o seu desempenho; Ruptura de Comunidade, falta de apoio e 

confiança na liderança e nos colegas e a existência de conflitos não resolvidos; 

Falta de Justiça, o sentimento de injustiça e desigualdade, o que gera raiva e 

hostilidade e o Conflito de Valor, quando as crenças entram em choque e o sujeito 

fica em conflito entre o que quer fazer e o tem de fazer.  

Maslach (2007 p.54) defende, que “Burnout é um problema do ambiente 

social em que as pessoas trabalham. Para ela, a estrutura e o funcionamento do 

local de trabalho moldam a forma pela qual as pessoas interagem entre si e como 

realizam seu trabalho”. A autora não desconsidera que existem variáveis pessoais e 

situacionais que podem desencadear Burnout, mas para ela a exposição contínua 

aos estressores, inevitavelmente desencadeará Burnout. Maslach (2007) diz ainda 
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que, as organizações precisam estar atentas a esse processo de erosão, pois este 

pode ter custos muito altos, tanto para as organizações, quanto para os funcionários; 

além de predizer piores desempenhos, insatisfações com o emprego, baixo 

comprometimento organizacional, absenteísmo, problemas de relacionamentos em 

geral e problemas de saúde. 

Considerando todas essas abordagens Schaufeli e Enzmann (1998) 

propõem um modelo integral para a compreensão da Síndrome de Burnout e 

consideram que três aspectos são indispensáveis para compreender a síndrome: 1) 

sujeitos que possuem um conjunto de objetivos, expectativas, intenções e 

aspirações associado a um forte entusiasmo, idealismo, comprometimento e 

envolvimento, correm maiores riscos de desenvolver a Síndrome de Burnout. 2) A 

confrontação  com um processo gradual de frustração e exaustão, resultante da 

discrepância entre as expectativas e a realidade no ambiente de trabalho, 

influenciam no desenvolvimento da síndrome e 3) O uso de estratégias de 

enfrentamento inadequadas contribuem para a perpetuação do problema. 

 

2.1.4 Facilitadores da Síndrome de Burnout 

 

Benevides-Pereira (2002) apresenta uma sistematização dos diversos 

facilitadores da Síndrome de Burnout, em quatro categorias: características 

pessoais, do trabalho, organizacionais e sociais, conforme Quadro 3. Essas 

categorias também são encontradas nos estudos de Tamayo e Tróccoli (2002), 

Maslach et al. (2001) e Codo e Vasques-Menezes (1999).  

Em relação às características individuais, serão priorizadas as relações 

das dimensões da Síndrome de Burnout com a idade, o gênero, a escolaridade e o 

estado civil, por serem tratadas nesse estudo. 

Quanto à idade, Maslach et al. (2001), afirmam que existe uma maior 

incidência nos sujeitos mais jovens com idades abaixo de 30 anos.  

Em relação ao gênero, de acordo com Benevides-Pereira (2002), não 

existe unanimidade. Alguns estudos apontam maior relação entre a exaustão 
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emocional em mulheres e maior desumanização nos homens. Justificando os 

achados, acredita-se que as mulheres por possuírem dupla jornada de trabalho (a 

profissão e a casa), bem como a capacidade de expressão dos sentimentos, 

apresentam exaustão, mas aliviam suas tensões através do choro e da fala. Já os 

homens, expressariam suas emoções de forma inadequada, apenas quando os 

limites já estão ultrapassados, favorecendo assim as atitudes de cinismo 

(BENEVIDES-PEREIRA, 2002; MASLACH et al., 2001; SCHAUFELI E ENZMANN, 

1998). 

Em relação ao nível educacional, os estudos apontam que os sujeitos 

que possuem níveis elevados estão mais propensos a Síndrome de Burnout. 

Maslach et al. (2001) encontraram incidências mais altas das três dimensões nos 

sujeitos com nível superior do que nos sujeitos de nível educacional mais baixo.  

Em relação ao estado civil, os estudos também não são conclusivos. 

Benevides-Pereira (2002) chama a atenção para a qualidade das relações em 

detrimento de ter ou não um parceiro. De todo modo, Maslach et al. (2001), afirmam 

ter encontrado valores mais elevados nas dimensões de Burnout em indivíduos sem 

parceiros, do que naqueles que têm um relacionamento afetivo estável. 

Serão apresentadas as relações das dimensões da Síndrome de Burnout 

com as seguintes características do trabalho: tipo de ocupação, tempo na profissão 

e tempo na atual empresa. 

É consensual na literatura que, apesar do estresse estar presente em 

qualquer atividade ocupacional, o tipo de ocupação dos profissionais prestadores 

de serviço, sobretudo os de cuidado do outro e que estão em interação direta com 

os usuários do serviço, estão mais propensos a Síndrome de Burnout (BENEVIDES-

PEREIRA, 2002; MASLACH, 2007). 

Os resultados quanto ao tempo de profissão são semelhantes aos de 

tempo no local de trabalho atual. Shaufeli (1999) afirma que o pouco tempo é 

gerador de insegurança e choque da realidade do trabalho com as expectativas; já 

Codo e Vasques-Menezes (1999) defende que os anos de função são geradoras de 

adoecimento e desgaste e que por volta dos 10, 15 anos de atuação no trabalho, 
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possa surgir Burnout. Schaufeli (1999) afirma ainda que os sujeitos que sofrem 

Burnout acabam por abandonar a carreira logo no início. 

Quadro 3 – Facilitadores da Síndrome de Burnout 

Características Pessoais Características do trabalho 
 
Idade* 
Gênero* 
Nível Educacional* 
Filhos 
Sentido de coerência 
Motivação 
Idealismo 
 Personalidade 
 Hardness – personalidade resistente ao 
estresse 
Locus de controle 
Padrão de personalidade tipo A 
Variáveis do self 
Coping 
Neuroticismo 
Tipo emocional 
Otimismo x Pessimismo 
Perfeccionismo 
 

 
Tipo de ocupação* 
Tempo de profissão* 
Tempo na instituição* 
Trabalho por turnos ou noturnos 
Sobrecarga de trabalho 
Relacionamento entre os colegas de trabalho 
Relação profissional-cliente 
Tipo de cliente 
Conflito de papel 
Ambiguidade de papel 
Suporte organizacional 
Satisfação 
Controle 
Responsabilidade 
Pressão 
Possibilidade de progresso 
Percepção de inequidade 
Conflito com os valores pessoais 
 Falta de feedback 
 

Características Organizacionais Características Sociais 

 
Ambiente físico 
Mudanças organizacionais 
Normas institucionais 
Clima 
Burocracia 
Comunicação 
Autonomia 
Recompensas 
Segurança 

 
Suporte social 
Suporte familiar 
Cultura 
Prestígio 

Fonte: (BENEVIDES-PEREIRA, 2002 p. 69) 
* Variáveis utilizadas no estudo. 
 

2.1.5 Intervenções na Síndrome de Burnout 

 

Na literatura, as intervenções para a Síndrome de Burnout, encontram-se 

sistematizadas em três categorias: individuais, organizacionais e na interação 

contexto organizacional-indivíduo, as chamadas estratégias combinadas (individuais 

e organizacionais), conforme Moreno-Jimenez et al. (1997) e Benevides-Pereira 

(2002). A seguir cada uma das estratégias serão apresentadas. 
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2.1.5.1 Estratégias individuais 

 

De acordo com Moreno-Jimenez et al. (1997), as estratégias individuais 

consistem na aprendizagem de estratégias de enfrentamento adaptativas para lidar 

com agentes estressores, o que preveniria as respostas negativas associadas aos 

efeitos do estresse. Para Murta e Troccoli (2007) as estratégias focadas no indivíduo 

são baseadas em habilidades comportamentais e cognitivas de coping, meditação, 

educação em saúde e atividade física. 

O coping é uma das intervenções amplamente utilizadas para o estresse 

e Burnout, seja na modalidade de psicoterapia ou no ambiente organizacional. 

Lazarus e Folkmann (1991) definem o coping como: esforços cognitivos e 

comportamentais dirigidos para gerenciar as demandas internas e externas que são 

percebidas como excessivas frente aos recursos da pessoa. Esses esforços mudam 

constantemente em função de contínuas avaliações e reavaliações das relações que 

a pessoa estabelece com seu ambiente.  

O modelo de Coping de Latack (1986) apresenta três categorias: 1) 

controle – envolve ações e reavaliações cognitivas proativas voltadas para a 

resolução de problemas; 2) Esquiva – inclui ações e reavaliações cognitivas, 

envolvendo um modo escapista de lidar com as situações e 3) Manejo dos sintomas 

– que se refere a estratégias para lidar com os sintomas, de formas popularmente 

aceitas como o relaxamento ou a prática de exercícios físicos.  

Uma outra compreensão do coping, tratam-no em duas categorias 

funcionais: o coping focalizado na emoção e o coping focalizado no problema. No 

primeiro, as estratégias derivam de processos defensivos, como evitar a fuga e 

reconhecer aspectos positivos em eventos negativos, como forma de diminuir a 

importância emocional do estressor. Já o coping focalizado no problema, a pessoa 

busca definir a dificuldade vivenciada, procurando soluções alternativas e escolhe a 

mais adequada entre elas (CAMPOS, 2005).  

A escolha do tipo de coping é algo muito particular e está relacionada ao 

histórico de vida e personalidade do indivíduo, além disso, como afirmam Pinheiro et 

al. (2003), existem evidências empíricas, que as estratégias de controle e de manejo 
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são mais adaptativas do que as de esquiva. Desse modo, a intervenção no sentido 

de ensino e treino dessas habilidades pode ser útil para os indivíduos lidar melhor 

com os estressores.  

2.1.5.2 Estratégias Organizacionais 

 

As estratégias organizacionais enfatizam a necessidade de modificar o 

contexto em que se desenvolve o trabalho, estas focam no processo de trabalho, 

sendo assim, não depende da avaliação do sujeito e comumente fogem ao controle 

deste, dependem diretamente dos processos de gestão, como afirma Levi (2007). 

Seriam as iniciativas organizacionais de controle dos agravos à saúde e de 

promoção da qualidade de vida no trabalho.  

A literatura sobre as fontes ambientais de estresse e consequentemente 

Burnout no trabalho é bastante densa. Ferreira e Assmar (2008) sistematizaram 

essas fontes e intervenções para o estresse ocupacional e Burnout, em 

características intrínsecas ao trabalho (ambiente físico, sobrecarga de trabalho e 

controle sobre o trabalho), papéis organizacionais, relações interpessoais no 

trabalho, interface trabalho-família, desenvolvimento de carreira e fatores 

característicos da organização (estrutura, suporte e políticas organizacionais), 

conforme Quadros 4, 5 e 6, a seguir. 
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Quadro 4. Caracterização das fontes ambientais de estresse ocupacional e Burnout 

e estratégias de intervenção em relação às características intrínsecas ao trabalho. 

Fontes de estresse Caracterização Estratégias de intervenção 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 Í
N

T
R

IN
S

E
C

A
S

 A
O

 T
R

A
B

A
L

H
O

 

 

 

 

 

Ambiente físico 

Barulho excessivo; 

Ambiente pouco ou excessivamente 

iluminado; 

Locais sujeitos a vibração; 

Temperaturas muito altas ou baixas; 

Trabalho em condições que oferecem 

riscos à própria segurança. 

Realizar mudanças acústicas no 

ambiente físico; 

Realizar mudanças na iluminação 

do ambiente físico; 

Realizar mudanças estruturais; 

Reduzir a exposição a fatores 

físicos perigosos; 

 

 

 

 

Sobrecarga de 

trabalho  

Excesso ou falta de trabalho; 

Tempo inadequado para completar o 

trabalho de modo satisfatório para si 

mesmo e para os demais; 

Trabalho pesado com poucos períodos 

de descanso; 

Turnos longos de trabalho. 

Redefinição das tarefas de modo 

que o trabalhador possa dispor de 

tempo necessário para realizar seu 

trabalho satisfatoriamente; 

Prever um período de recuperação 

no caso de tarefas particularmente 

desgastantes do ponto de vista físico 

e/ou mental; 

 

Controle sobre o 

trabalho 

Ausência de autoridade para tomar 

decisões sobre suas próprias tarefas 

Permitir que os empregados 

realizem as adaptações necessárias 

em seus postos de trabalho. 

Fonte: (FERREIRA E ASSMAR, 2008 p. 25). 
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Quadro 5. Caracterização das fontes ambientais de estresse ocupacional e Burnout 

e estratégias de intervenção em relação aos papéis organizacionais, relações 

interpessoais no trabalho, interface trabalho-família e desenvolvimento de carreira.  

Fontes de estresse Caracterização Estratégias de intervenção 

P
A

P
É

IS
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N
A

IS
 

 

 

Conflito de papéis 

Obrigação de seguir ordens 

contraditórias; 

Obrigação de desempenhar ao mesmo 

tempo várias funções; 

Obrigação de fazer algo que vai contra 

seus próprios valores; 

Fornecer ao trabalhador uma 

descrição clara de seu trabalho; 

Definir claramente papéis e 

responsabilidades do empregado. 

 

 

Ambiguidade de 

papéis 

Ausência de uma descrição clara do 

trabalho a ser realizado;  

Falta de clareza sobre o alcance de 

suas responsabilidades; 

Falta de clareza sobre os objetivos 

específicos da função. 

Fornecer ao trabalhador uma 

descrição clara de seu trabalho; 

Definir claramente papéis e 

responsabilidades do empregado. 

Responsabilidade 

do papel 

Grau em que o indivíduo é responsável 

pela segurança de outras pessoas. 

Encontrar soluções negociando sobre 

a melhor forma de desempenho do 

papel. 

 

 

Relações interpessoais 

no trabalho 

 

Falta de oportunidade de expor seus 

problemas; 

Falta de apoio dos colegas, superiores 

ou subordinados. 

 

Criar mecanismos para que o 

trabalhador tenha oportunidade de expor 

suas queixas; 

Favorecer oportunidades de interação 

social; 

Favorecer oportunidade de ajuda 

mútua entre colegas de trabalho. 

 

 

Interface trabalho-

família 

Falta de tempo para se dedicar à 

família por causa do trabalho; 

Contaminação do comportamento em 

família pelo problema do trabalho. 

Implantar horários de trabalho 

flexíveis; 

Implantar o trabalho em tempo parcial. 

 

 

Desenvolvimento de 

carreira 

Falta de segurança no emprego; 

Pouca estabilidade na posição 

ocupada; 

Falta de oportunidade de explorar 

eficazmente as próprias capacidades; 

 

Capacitar os empregados a 

desenvolverem competências pessoais e 

ter maior acesso aos recursos 

tecnológicos; 

Promover a aprendizagem 

permanente, para facilitar a adaptação 

das competências dos trabalhadores às 

inovações. 

Fonte: (FERREIRA E ASSMAR, 2008 p. 34). 
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Quadro 6. Caracterização das fontes ambientais de estresse ocupacional e Burnout 

e estratégias de intervenção em relação aos fatores característicos da organização. 

Fontes de estresse Caracterização Estratégias de intervenção 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 Í
N

T
R

IN
S

E
C

A
S

 A
O

 T
R

A
B

A
L

H
O

  

 

Estrutura 

Organizacional 

 

Não participação na tomada de 

decisão; 

Regras e procedimentos muito 

formalizados. 

 

Favorecer a participação dos 

empregados na fixação de metas e 

normas a serem adotadas; 

Clarificar os objetivos e a filosofia da 

empresa e procurar adaptá-los aos 

objetivos e ideais do trabalhador.  

 

Suporte 

Organizacional 

Falta de reconhecimento e 

valorização do empregado por 

parte da organização; 

Ausência de recompensas pela 

realização de um bom trabalho. 

Promover mudanças que respeitem as 

necessidades, valores e metas dos 

empregados; 

Dar aos trabalhadores recompensas 

compatíveis com o esforço realizado. 

 

Políticas 

organizacionais 

Uso do poder para a satisfação 

dos interesses pessoais; 

Sabotagem dos colegas em 

benefício próprio. 

Desenvolver um clima de confiança 

entre os trabalhadores; 

Fomentar a tolerância, a segurança e a 

justiça no ambiente de trabalho. 

Fonte: (FERREIRA E ASSMAR, 2008 p. 49). 

 

Maslach et al. (2001) propõem que ao invés das organizações envidarem 

esforços para prevenir a Síndrome de Burnout,  devem mudar o foco de atenção 

para a promoção do engajamento no trabalho. Justifica dizendo que a adoção de 

estratégias para eliminar os estressores ou para reduzir o impacto negativo destes, 

ajuda os trabalhadores a ter um Coping mais eficiente, o que já tem sido dito pela 

literatura a algum tempo, já que o Coping é uma estratégia-padrão já encontrada na 

literatura, no entanto, se o ambiente de trabalho é projetado para apoiar o 

desenvolvimento das características de engajamento (Quadro 7), a promoção do 

bem-estar e da produtividade é mais bem sucedida, o que Maslach et al. (2001), 

caracteriza como sendo algo novo. Os programas devem considerar a pergunta: o 

que fazer para promover o engajamento no trabalho? E não simplesmente como 

prevenir a Síndrome de Burnout? O que pode ter efeito mais motivador sobre os 

funcionários, gerando energia, envolvimento e eficácia (MASLACH et al., 2001; 

MASLACH, 2007). 

Maslach e Leiter (1997) organizaram a vasta literatura sobre os fatores 

organizacionais capazes de desencadear a experiência de Burnout em seis 
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características, já citadas anteriormente, e expostas no Quadro 7. Para a autora, a 

falta de políticas adequadas sobre essas características desencadeiam a falta de 

energia, de envolvimento com o trabalho e sentimento de eficácia, desse modo, 

estruturar políticas focadas nessas seis características, favoreceriam o engajamento 

no trabalho, que é considerado por ela o contrário da Síndrome de Burnout e traria 

como consequências saúde, menos absenteísmo, melhor qualidade de vida, 

satisfação dos clientes, bem como eficácia econômica. Maslach (2007) considera 

que esses desencadeadores podem ser utilizados como instrumento de avaliação 

organizacional e apresentar diretrizes para estratégias mais personalizadas para 

redução da Síndrome de Burnout e promoção do engajamento.  

Quadro 7 - Modelo de engajamento no trabalho. 

Características para o engajamento Consequências  

para os indivíduos 

Resultados  

Organizacionais 

Políticas adequadas de:  

 

Saúde dos funcionários; 

Menos Absenteísmo; 

Menor rotatividade; 

Melhor qualidade do trabalho; 

Satisfação do cliente; 

Eficácia econômica. 

Carga de trabalho; 

Controle sobre o trabalho; 

Recompensas; 

Comunidade; 

Justiça; 

Valor. 

Fonte: Adaptado de Maslach (2007). 

2.1.5.3 Estratégias combinadas (Individuais e Organizacionais) 

 

As estratégias combinadas associam dois ou mais tipos de intervenção 

com focos distintos, evidenciariam os pressupostos de que, como afirma Tamayo 

(2008) a tensão nos ambientes organizacionais são produtos da interação entre 

fatores ambientais, condições de trabalho, percepções e comportamentos dos 

indivíduos. Desse modo, essa modalidade de intervenções busca de forma integrada 

modificações das condições de trabalho, da percepção do trabalhador e do modo de 

enfrentamento dos trabalhadores diante das situações de tensão que permeiam a 

organização, já que essas manifestações não residem isoladamente no ambiente 

organizacional ou intimamente nos indivíduos, mas são resultantes das transações 

Energia 

Envolvimento 

Eficácia 
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dinâmicas que ocorrem entre esses elementos (GARROSA, et al., 2002; 

BENEVIDES-PEREIRA, 2002). 

A implementação dessas estratégias, de acordo com Fernandes (2006), 

pode ocorrer através de ações preventivas, com reuniões com as equipes de 

trabalho, para discussão e reflexão dos problemas, através de programas que 

informem aos profissionais sobre os riscos a que estão expostos, ajudem-nos a 

identificar a sintomatologia, manifestações e prevenções da síndrome, como 

recomenda Carlotto e Palazzo (2006), através de reuniões que busquem o relato 

das vivências subjetivas dos trabalhadores acerca dos sentimentos e ansiedades 

vivenciadas, o que contribui para união do grupo e minimização do sofrimento, como 

afirma Dejour (1993) e reforcem as estratégias coletivas de enfrentamento da tensão 

gerada pelo trabalho. 

Por fim, cabe ressaltar que embora não se tenha uma unanimidade 

conceitual, a maior parte dos estudos converge no sentido de caracterizar a 

Síndrome de Burnout, como um construto multidimensional que envolve exaustão 

emocional, desumanização e diminuição ou afetação da realização pessoal. Em 

relação à etiologia, os vários modelos explicativos culminaram numa integração dos 

enfoques: individuais, interrelacionais e organizacionais, como forma de obter uma 

compreensão mais ampla do fenômeno, e assim poder adotar estratégias de 

intervenção eficazes, considerando os graves prejuízos que podem ser decorrentes 

desse adoecimento seja para o próprio sujeito, para as organizações, para as 

famílias e até para a sociedade como um todo. 

2.2 O trabalho do Guia de Turismo 

2.2.1 Definições 

 

Apesar de recentemente regulamentada, sob a Lei 8.623/93 de 28 de 

Janeiro de 1993, a atividade de Guia de Turismo pode ser considerada uma 

atividade muito antiga, afirmam Raposo et al. (2002). Raposo et al. (2002)  referem 

que nos escritos do historiador grego Heródoto de 440 a.C. já era possível encontrar 

atuações desse profissional. Guardadas as diferenças, já que os primeiros guias ao 

invés de conduzir turistas, guiavam exércitos em territórios inimigos, mas com 
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características semelhantes às ainda realizadas nos dias atuais, como: orientar 

pessoas em locais desconhecidos, servir de intérprete, arranjar acomodações, 

comida e transporte.  

Posteriormente, no século XVIII, os padres católicos irlandeses 

realizavam a atividade de “tutores” e tinham como objetivo guiar jovens ingleses nas 

atividades de estudo pela Europa. Atividade muito semelhante à dos Guias de 

turismo contemporâneos. 

O Ministério do Turismo do Brasil considera como Guia de Turismo, o 

profissional que exerce as atividades de “acompanhamento, orientação e 

transmissão de informações a pessoas ou grupos, em visitas, excursões urbanas, 

municipais, estaduais, interestaduais, internacionais ou especializadas”. 

Para o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), de acordo com a 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), os Guias de Turismo “executam 

roteiro turístico, transmitem informações, atendem passageiros, organizam as 

atividades do dia, realizam tarefas burocráticas e desenvolvem itinerários e roteiros 

de visitas” (p.2). Quanto à formação e experiência, o exercício dessa ocupação 

requer escolaridade mínima de ensino médio e domínio de línguas estrangeiras. 

Ainda para o MTE, referindo-se às condições gerais do exercício desses 

profissionais, descreve que o Guia:  

trabalha predominantemente em empresas de turismo e órgãos 

governamentais de fomento ao turismo, nas esferas municipal, 

estadual e nacional. Atuam de forma individual, sob supervisão 

ocasional, em diversos tipos de ambientes - fechado, em veículos e a 

céu aberto. No desempenho das atividades estão sujeitos a 

situações estressantes. 

Conforme a especialidade da formação profissional e atividades 

desempenhadas, os Guias poderão ser classificados nas seguintes classes: Guia de 

turismo de atrativo turístico, Guia de turismo regional, Guia de turismo de excursão 

nacional e Guia de turismo de excursão internacional.  

De acordo com Chimenti e Tavares (2007), cabe ao Guia de Turismo 

Regional, a recepção, o traslado, o acompanhamento, a prestação de informações e 

assistência a turistas, em itinerários ou roteiros locais ou intermunicipais de uma 

determinada localidade para visitar seus atrativos turísticos naturais ou culturais. 
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Essa categoria específica foi dividida pelas necessidades práticas do mercado em 

dois segmentos: Guia de Excursão (rodoviária ou não) e Guia local/receptivo. Ambos 

possuem diferentes funções, mas podem ser realizadas pelo mesmo profissional. O 

Guia de excursão encontra o grupo nos locais de saída da excursão, agenda 

encontros ou reuniões antecipadas com o prestador ou com o grupo para ajustar 

detalhes em relação à viagem e é responsável por todas as etapas e procedimentos 

da excursão. Já o Guia local, na maioria das vezes, não se desloca para outros 

destinos, acompanha o grupo dentro da cidade ou para proximidades em visitações. 

Ao contrário do Guia de excursão que acompanha em períodos e passeios ou 

serviços turísticos específicos.  

O Guia de Turismo especializado em atrativo turístico deve ser um guia 

regional que atua na recepção de turistas em locais específicos, como usinas, sítios 

históricos, museus, parques, monumentos históricos, atrativos naturais, dentre 

outros. Sua atividade é prestar informações técnico-especializadas acerca do 

atrativo turístico cultural ou natural em visitação, exemplo desse profissional na 

cidade é o Guia do Fortaleza dos Reis Magos e o do maior Cajueiro do mundo. 

As diversas especialidades do Guias de Turismo possuem atribuições 

semelhantes, no entanto, a medida que se conduz passageiros a maiores distâncias, 

exige-se maior habilitação. O Guia de turismo de excursão nacional possui 

atribuições similares às executadas pelo Guia regional. A diferença é que ele é 

habilitado a prestar serviço a grupos fora do seu estado de origem e por todo o 

âmbito nacional. Porém é de sua responsabilidade a contratação dos serviços do 

Guia local, quando desembarca com o grupo em determinada localidade. De acordo 

com a legislação (Decreto nº 946), o Guia de excursão não pode atuar como Guia 

local. Já o Guia de turismo de excursão internacional está autorizado a acompanhar 

grupos para outros países e além da obrigação de contratar os guia locais das 

cidades específicas, orienta trâmites alfandegários, trocas de moedas e 

necessariamente deve possuir fluência em mais de um idioma. 

Com o intuito de apresentar uma caracterização profissiográfica, a seguir, 

no quadro 8, serão descritas cada uma das atribuições do Guia e suas 

especificidades, apontadas pelo CBO: A – Execução de roteiro turístico; B – 

Transmissão de informações; C - Atendimento aos passageiros; D - Organização 

das atividades do dia; E - Realização das tarefas burocráticas; F – Desenvolvimento 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20946-1993?OpenDocument
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de itinerários e roteiros de visitas; Y – Comunicar-se e Z – Demonstrar competências 

pessoais necessárias. 
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Quadro 8 - Caracterização das atribuições do Guia de Turismo 

A  - EXECUTAR ROTEIRO 

TURÍSTICO 

B  - TRANSMITIR INFORMAÇÕES C  - ATENDER 

PASSAGEIROS 

D  - ORGANIZAR ATIVIDADES DO DIA 

A.1  - Recepcionar 
passageiro 

A.2  - Reunir grupo de 
passageiros 

A.3  - Cuidar da unidade do 
grupo pela lista de presença 
dos passageiros 

A.4  - Providenciar 
embarque e desembarque 
dos passageiros 

A.5  - Verificar apetrechos e 
indumentária dos 
passageiros para atividades 
do dia 

A.6  - Atender horários da 
programação do roteiro 

A.7  - Apresentar pontos 
visitados, percurso e local 

A.8  - Verificar restrições 
físicas dos passageiros para 

atividade do dia 

A.9  - Adequar programação 
estabelecida a imprevistos 

A.10  - Adaptar ritmo do 
roteiro à capacidade física 
do grupo 

A.11  - Organizar atividades 
de entretenimento ao longo 
da excursão 

A.12  - Supervisionar 
refeições inclusas ou não no 
roteiro 

A.13  - Apresentar 
atividades opcionais ao 
roteiro original 

 

B.1  - Informar programação geral 
aos passageiro 

B.2  - Explicar ao passageiro 
normas de conduta a serem 
observadas ao longo da excursão 

B.3  - Explicar normas e 
regulamentos dos locais visitados 
no roteiro 

B.4  - Informar passageiro sobre 
o câmbio de moeda no país 

B.5  - Salientar diferenças 
culturais existentes no local 
visitado 

B.6  - Orientar passageiro sobre 
apetrechos e indumentária para 
atividades do dia 

B.7  - Orientar passageiro sobre 
os procedimentos de segurança 

B.8  - Elucidar passageiro sobre 
os níveis de dificuldade das 

atividades de aventura 

B.9  - Informar sobre atrativos 
culturais e naturais 

B.10  - Informar sobre infra-
estrutura e facilidades do local 
visitado 

B.11  - Orientar sobre locais de 
compras 

B.12  - Traduzir textos e 
conversações 

B.13  - Divulgar outros roteiros 
turísticos aos passageiro 

 

C.1  - Intermediar relações 
entre passageiro e 

operadoras de turismo, 
hotéis e transportadora 

C.2  - Localizar turistas 
retardatários ou perdidos 

C.3  - Prestar primeiros 
socorros 

C.4  - Providenciar 
assistência médica 

C.5  - Auxiliar passageiro 
em trâmites legais nos 
casos de extravios de 
bagagens 

C.6  - Localizar objetos 
extraviados 

C.7  - Acompanhar turista 
junto às autoridades para 
resolver problemas 

C.8  - Verificar bagagens 

dos passageiros 

C.9  - Apoiar (check-in) em 
hotéis e aeroportos, e 

(check-out) em hotéis, do 
passageiro 

C.10  - Acionar seguro 

viagem 

C.11  - Cuidar de 
documentos e valores da 
criança desacompanhada 

 

D.1  - Despertar grupo 

D.2  - Checar equipamentos de 
transporte 

D.3  - Coordenar equipe de trabalho 

D.4  - Controlar programação do dia 

D.5  - Contactar guia regional e 
profissional especializado 

D.6  - Contratar guia regional 

D.7  - Examinar itinerário com o 

motorista 

D.8  - Organizar paradas técnicas 

D.9  - Providenciar serviços de bordo 

D.10  - Fazer serviços de bordo 

D.11  - Verificar documentação dos 
passageiros 

D.12  - Supervisionar atividades de 
eventos incluídas no roteiro 

 

E  - REALIZAR TAREFAS 
BUROCRÁTICAS 

F  - DESENVOLVER ITINERÁRIOS 
E ROTEIROS DE VISITAS 

Y  - COMUNICAR-SE 
 

Z  - DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS 
PESSOAIS 

E.1  - Recolher os vouchers 

E.2  - Analisar roteiro 

turístico a ser executado 

E.3  - Identificar as crianças 
desacompanhadas da 

excursão 

E.4  - Solicitar documentos 
de responsabilidades e 
seguro saúde do passageiro 

E.5  - Solicitar termo de 
responsabilidade para as  
atividades de aventura 

E.6  - Administrar ingressos, 
documentos e valores da 
excursão 

E.7  - Fazer confirmação e 

alterações de vo/os 

E.8  - Fazer reservas de 
atividades opcionais 

E.9  - Aplicar questionário de 
avaliação da excursão 

E.10  - Elaborar relatório 
diário e final e prestação de 
contas da excursão para 
agência de viagens 

 

F.1  - Pesquisar locais e 
itinerários 

F.2  - Levantar aspectos 
históricos, culturais e naturais dos 
itinerários 

F.3  - Avaliar potencial turístico 

F.4  - Identificar infraestrutura 
necessária para execução do 
novo roteiro 

F.5  - Verificar grau de  
dificuldade do local e do passeio 

F.6  - Consolidar informações do 
novo roteiro turístico 

F.7  - Apresentar os novos 
roteiros às operadoras 

 

Y.1  - Apresentar-se ao 
grupo 

Y.2  - Comunicar-se via 
correio eletrônico, telefone 
e rádio 

Y.3  - Elaborar as 
atividades do dia por 
escrito 

Y.4  - Utilizar recursos 

audiovisuais 

Y.5  - Utilizar internet 

Y.6  - Utilizar meios de 
comunicação alternativos 

Y.7  - Utilizar mensageiros 

Y.8  - Dialogar com o 
passageiro 

Y.9  - Expressar-se em 
outros idiomas 

Y.10  - Dominar a 
linguagem falada 

Y.11  - Ministrar palestras 

Y.12  - Dar boas vindas 
aos passageiros 

Y.13  - Utilizar bandeiras, 
crachás e placas para 
identificar o grupo 

 

 

Z.1  - Demonstrar responsabilidade 

Z.2  - Contornar situações adversas 

Z.3  - Zelar pela segurança do 
passageiro 

Z.4  - Demonstrar capacidade de 
atenção difusa (estar atento) 

Z.5  - Trabalhar em equipe 

Z.6  - Demonstrar capacidade de 
liderança 

Z.7  - Demonstrar flexibilidade 

Z.8  - Manter-se atualizado e informado 

Z.9  - Manifestar imparcialidade 

Z.10  - Promover integração do grupo 

Z.11  - Manifestar criatividade 

Z.12  - Ouvir passageiro 

Z.13  - Dar provas de pontualidade 

Z.14  - Transmitir segurança 

Z.15  - Evidenciar ética profissional 

Z.16  - Demonstrar cuidado com a 
aparência 

Z.17  - Demonstrar gentileza 

Z.18  - Manifestar capacidade de 
convivência com diferentes pessoas 

Z.19  - Demonstrar paciência 

Z.20  - Demonstrar capacidade de 
tolerância 

Z.21  - Tomar decisões rápidas 

Z.22  - Demonstrar tranquilidade 

Fonte: CBO. Disponível em: www.mtecbo.gov.br. 
 

http://www.mtecbo.gov.br/
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Falando especificamente sobre o Guia de Turismo Regional, pode-se 

afirmar que, é o profissional responsável pelo atendimento aos grupos de turistas 

dentro da localidade visitada, é responsável pela apresentação da cidade ou região, 

da cultura e dos aspectos sociais da localidade, como afirma Carvalho (2002). As 

atividades de trabalho do Guia regional, de forma sintética, desenvolvem-se em 

torno de quatro aspectos específicos: a realização do city tour, a atividade de 

receptivo e traslado e o acompanhamento a passeios e visitações. 

O City tour é considerado por Tavares (2002) como um passeio de 

reconhecimento em uma cidade e possui diversas especificidades. Pode ser 

realizado em veículos como ônibus, micro-ônibus e van, de acordo com o tamanho 

do grupo e motivação destes. São definidos vários tipos de City Tour: panorâmico, 

básico, monumental, motivacional, by night e a pé. Se for uma apresentação rápida 

não parando em nenhum atrativo, trata-se do city tour panorâmico, se parar em 

alguns pontos e apenas passar por outros é considerado o city tour básico, se parar 

para visitação em atrativos relevantes da cidade, denomina-se city tour monumental, 

se tiver sido adaptado para um determinado público-alvo,  pode ser chamado de city 

tour motivacional, se o objetivo for visitar pontos, à noite e terminar numa casa de 

show ou restaurante, por exemplo, é chamado city tour by night, e por fim podem 

também ser passeios a pé, o que permite um contato mais intenso dos visitantes 

com o local (TAVARES, 2002; HINTZE, 2007). 

 O Receptivo se refere à tarefa de recepção do turista ou grupos de 

turistas no local de desembarque. Comumente a agência de Turismo emissiva, já 

contactou previamente o guia ou agência de viagens e turismo receptivo, para fazer 

o receptivo e os traslados. Os traslados são procedimentos que consistem em levar 

o turista do local do desembarque para o hotel, ou para outro local especificado 

(transfer in) e do hotel para o embarque (transfer out). O traslado restringe-se ao 

transporte dos visitantes, é parte da atividade de receptivo (HINTZE, 2007). 

O acompanhamento a passeios e visitações, consiste em conduzir os 

turistas para os diferentes destinos turísticos, a programação, comumente já está 

definida e esse é o momento da execução. Um momento de contato intenso com os 

usuários dos serviços e com as dinâmicas do grupo (CHIMENTI E TAVARES, 2007). 
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2.2.2 Caracterização da atividade do Guia de Turismo 

 

Chimenti e Tavares (2007) afirmam que existem poucos estudos sobre o 

trabalho, a dinâmica e as funções desse profissional.  Os estudos encontrados são 

materiais teóricos, principalmente elaborados por professores para auxílio na 

capacitação profissional, os documentos de regulamentação da profissão, emitidos 

pela Embratur e Ministério do Turismo e os utilizados pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego no CBO. 

Para atuar como guia, faz-se necessária a capacitação técnica específica. 

O Guia de turismo é um profissional liberal, sem vínculo empregatício (SENAC, 

2004). A atividade do Guia de Turismo tem duas especificidades que podem ser 

geradoras de impacto na vida dos indivíduos: a primeira é, de ser prestador de 

serviço e a segunda, do Turismo ser uma atividade sazonal. A prestação de serviço 

caracteriza-se pelo predomínio de relações interpessoais, o que exige capacitação 

profissional daqueles que lidam com o cliente, além de características como: polidez, 

postura ética, humor, boa aparência e sorriso (PIMENTA, 2006). 

A sazonalidade no Turismo é caracterizada por possuir momentos de 

trabalho intenso, de sobrecarga aos trabalhadores, as chamadas altas estações e 

momentos onde pequena parte do contingente de trabalhadores têm possibilidades 

de trabalho, como afirma Pimenta (2006). Desse modo, trata-se de uma categoria 

que vivencia a instabilidade e insegurança no emprego, típicos da prestação de 

serviço, como afirma Antunes, (1999), com o agravante da sazonalidade. 

Além disso, é uma atividade profissional marcada por preconceitos, tanto 

no que se refere às atribuições, quanto ao grau de dificuldade de realização das 

tarefas. É comum o desconhecimento acerca do trabalho do guia e até a 

desvalorização, piadas do tipo: “sortudo! Só vive passeando”, são comuns. No 

entanto, é uma profissão que exige muita disciplina e autocontrole (CHIMENTI e 

TAVARES, 2007).  

Para Canani (1999) “ao contrário do que se imagina” (p. 35), o trabalho 

do Guia é meticuloso, demanda grande interesse e capacidade de adaptar-se às 

diferenças entre as pessoas, exige conhecimentos acerca do roteiro e dos 
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equipamentos a serem utilizados, conhecimentos de história e cultura, habilidade 

de comunicação interpessoal, de lidar com pessoas, de se apresentar (boa 

aparência, boas maneiras), além de atitudes como: paciência, tolerância, 

organização, pontualidade e responsabilidade.  

O Guia precisa lidar com a dificuldade que os viajantes ao chegarem a 

outra cidade têm, pois eles acabam levando consigo hábitos do cotidiano e não 

conseguem abdicar de alguns confortos e costumes do dia a dia, o que se torna um 

problema quando a localidade visitada apresenta grandes contrastes 

(KRIPPENDORF, 2000). 

A falta de reconhecimento social da profissão é clara, até por 

desconhecimento. Apelos demandando a valorização profissional são comuns, como 

o faz Chimenti e Tavares (2007 p. 14) 

“[...] para acompanhar esse desenvolvimento, é necessário 

reconhecer a importância do Guia de Turismo no produto turístico, 

tendo em vista que esse profissional é, antes de tudo, agente 

multiplicador do Turismo, que além de orientar o turista, zelar pela 

sua segurança e enriquecer sua cultura, também ajuda a cuidar do 

patrimônio natural e cultural do país”  

Os conflitos são uma constante no trabalho do Guia. Diariamente lida 

com hotéis lotados, passageiros atrasados ou desaparecidos, atraso de ônibus, 

engarrafamentos, assédio de passageiros, objetos esquecidos, perda ou extravio 

de bagagens, perda de documentos, adoecimentos ou morte de passageiros, 

assaltos, queixas e reclamações, condições climáticas, enfim uma infinidade de 

variáveis que o profissional precisa estar controlando a todo tempo.  

Além disso, esse profissional é submetido a uma série de exigências e a 

cada grupo, a cada turista, exigências novas, tais como: fluência em línguas 

estrangeiras, boa cultura geral, profundo conhecimento de atrativos e da cultura, 

conhecer as condições de trânsito, ter atenção às de clima, restaurantes, 

programações culturais, saber solucionar conflitos, ter capacidade de liderança e 

sociabilidade (CHIMENTI E TAVARES, 2007; TRIGO, 2004; SENAC, 2004). 
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Não é raro que os autores acerca do trabalho do Guia de Turismo façam 

referência a longas jornadas de trabalho e à falta de reconhecimento da atividade. 

Krippendorf (2000 p. 52) afirma que “no setor turístico a maioria dos empregos não é 

atraente, a carga horária é extensa, a remuneração é inferior à média e as opções 

profissionais são restritas e de pouco prestígio”.  Além disso, fazendo referência ao 

tempo de descanso e característica estressante do trabalho, Trigo (2004 p. 74), 

afirma que: “o guia passa longas horas trabalhando, dorme pouco, fala muito, fica 

nervoso e ainda acompanha o grupo numa noitada”, desrespeitando muitas vezes o 

ciclo de sono-virgília. 

Chimenti e Tavares (2007) afirmam que a jornada de trabalho é superior a 

oito, dez horas diárias e que o guia precisa estar 24horas à disposição do Turista 

para resolução de eventuais problemas. Afirma que “o profissional precisa ter 

disponibilidade para deixar a vida particular cotidiana normal de lado para „viver‟ a do 

turista” (Chimenti e Tavares, 200 p.36), o que é uma exigência que afeta a vida 

pessoal desse trabalhador. 

O trabalho do Guia também pode parecer ambíguo e contraditório. 

Chimenti e Tavares, 2007, afirmam que além das características pessoais de “ser 

sociável, simpático, alegre e divertido, possuir amplo conhecimento geral e 

específico, ser cordial, paciente e atencioso” (p.28), o Guia precisa ser “responsável, 

honesto, pontual, com capacidade de liderança e persuasão e bom vendedor” (p.28), 

de modo que possa atender às exigências dos turistas e das agências e operadoras, 

pois o Guia é o elo entre os turistas e os diversos serviços turísticos.  

O turismo, apesar de ser um forte gerador de benefícios para a 

comunidade e para a economia em geral, pode também ser muito vulnerável 

mediante às situações e momentos de crise. Os altos e baixos das crises 

econômicas, bem como dos acontecimentos como os atos de terrorismo assistidos 

recentemente, as mudanças climáticas, as catástrofes naturais, epidemias, dentre 

outros fatores, podem significar dificuldades ou mesmo graves prejuízos no 

crescimento do turismo. (VICECONTI; NEVES, 2000; KRIPPENDORF, 2000). 

Outra questão relevante é a qualificação profissional no setor turístico 

como um todo, Pimenta (2006) afirma que essa é uma questão bastante frágil e que 

precisa ser revista sob pena de trazer graves consequências ao desenvolvimento do 

setor. Tanto no que diz respeito à formação do Guia, de modo que esse possa ser 

um representante da cultura local, quanto da formação gerencial das organizações 
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turísticas. Pimenta (2006) afirma, ainda, que um grande número de empresas é 

criada por pessoas que não têm formação na área, dificultando assim o 

desenvolvimento de políticas de gestão adequadas ao trabalho e a saúde desse 

profissional. 

É importante considerar também, que o trabalho dos profissionais da 

área de lazer e entretenimento ocorre principalmente, em períodos de férias, nos 

finais de semana, feriados, e enquanto esse profissional trabalha fica longe de seus 

familiares e amigos, o que pode ir comprometendo os vínculos com o passar dos 

anos de serviço. 

Por fim, é possível observar a influência que as organizações e as 

características do trabalho desempenham sobre o bem-estar do trabalhador, o que 

torna necessário a compreensão e o lançar mão de conhecimentos e informações 

que possam ser úteis aos gestores nas tomadas de decisão e construção de 

políticas organizacionais que contemplem os diversos fatores potenciais 

desencadeadores de adoecimento causados pelo trabalho. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A seguir será apresentado o conjunto de procedimentos metodológicos 

utilizados para compreender a realidade pesquisada. 

3.1 Caracterização do Estudo 

 

Quanto à natureza da pesquisa, trata-se de um estudo quantitativo. Para 

Richardson (2008), o método quantitativo caracteriza-se pelo emprego da 

quantificação tanto nas modalidades de coleta, quanto no tratamento das 

informações por meio de técnicas estatísticas dos dados obtidos da realidade. É 

utilizado com o intuito de garantir a precisão dos resultados, poder realizar 

inferências, descobrir e classificar relações entre variáveis. 

Ainda para Richardson (2008), os estudos que visam investigar relações 

entre variáveis são fundamentais para as ciências sociais, porque permitem manejar 

um grande número de variáveis, simultaneamente, conhecer o grau de relação entre 

as diferentes variáveis e assim obter melhor compreensão do comportamento de 

diversos fatores que influem em determinado fenômeno. 

Os estudos quantitativos são mais adequados para apurar opiniões e 

atitudes explícitas e conscientes dos entrevistados, pois utilizam instrumentos 

padronizados (questionários), utilizados quando se sabe exatamente o que deve ser 

perguntado para atingir os objetivos da pesquisa, permitem que se realizem 

projeções para a população representada, testam as hipóteses levantadas para a 

pesquisa e fornecem índices que podem ser comparados a outros (RICHARDSON, 

2008). 

Sendo assim, como nesse estudo se busca verificar a incidência da 

síndrome baseada num instrumento que possui um conjunto de variáveis, justifica-se 

o uso do método quantitativo. Quanto à tipologia, trata-se de um estudo descritivo. 

Para Gil (2002), os estudos descritivos têm como objetivo a descrição das 

características da população ou fenômeno estudado ou o estabelecimento de 

relação entre variáveis. Estas pesquisas estudam as características de um grupo: 

sua distribuição por idade, gênero, escolaridade, entre outros. Além disto, elas 
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levantam opiniões, crenças, atitudes de uma população, bem como ajuda a 

descobrir associações entre as variáveis.  

3.2 População e Amostra 

 

Para Costa Neto (1977 p.36), “uma população é um conjunto de 

elementos com pelo menos uma característica em comum”. Os dados da população 

desta pesquisa, não são precisos, uma vez que se trata de prestadores de serviço, 

que embora a atividade seja reconhecida e que exija o nível técnico de capacitação, 

existem muitos trabalhadores no anonimato, seja por não terem realizado o 

cadastramento, seja pela não atualização do cadastro ou pelo exercício ilegal da 

profissão. As agências, no geral, informam que exigem a credencial daqueles Guias 

que prestam serviços exclusivos a ela, mas não dos que prestam serviços eventuais. 

Quem registra esses profissionais é o Ministério do Turismo e Secretaria 

de Turismo (SETUR/RN), através do CADASTUR. Neste documento constam que 

193 profissionais atuam como Guia de Turismo Regional em Natal – RN. Dado não 

confirmado pelo sindicato dos Guias de Turismo do RN (SINGTUR-RN). Segundo o 

presidente do sindicado, mais de quarenta dos profissionais que constam na lista do 

CADASTUR, não atuam mais como Guia e outros que atuam não constam na 

listagem. Desse modo, como se tratava de uma população pequena e indefinida, 

quanto ao número exato, foi considerado como população o número de 193 Guias e 

pretendeu-se abordar toda a população e realizar um estudo censitário. 

O objetivo inicial de abordar toda a população não obteve êxito. O 

movimento do Turismo dos últimos meses em Natal foi bastante lento, o que fez com 

que uma grande quantidade de Guias estivesse de folga no período de coleta de 

dados, dificultando assim, o acesso à população. Sendo assim, os sujeitos 

pesquisados foi por acessibilidade, procedimento aceitável quando ocorrem 

problemas durante a coleta, por ser a única alternativa viável e que também pode 

produzir resultados aceitáveis, como afirmam Cooper e Schindler, (2003); no 

entanto, pela falta de rigor, dificulta a possibilidade de fazer inferência estatística, 

mesmo que seja, como neste caso, onde a pesquisa conte com grande parte da 
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população, já que foi possível acessar 109 sujeitos, sendo esta a amostra do 

estudo. 

3.3 Coleta de Dados 

 

Para Lakatos e Marconi (1996), as técnicas de coleta de dados consistem 

na seleção de vários processos que vão fornecer base para que uma pesquisa 

científica possa atingir seu propósito. Nesta pesquisa, os dados foram coletados 

através de informações fornecidas pelos indivíduos de forma dirigida. O instrumento 

foi um questionário.   

O trabalho do Guia de Turismo não ocorre dentro de uma organização, e 

sim em diversos pontos da cidade e proximidades, onde o Guia realiza as suas 

atividades; desse modo, para realizar a coleta de dados, fez-se necessária a 

utilização de vários recursos tais como: o uso da internet, encontros marcados por 

telefone e visitas in loco. A coleta se deu entre os meses de Maio e Julho de 2011.  

O SINGTUR-RN enviou a todos os 193 Guias um e-mail convidando-os a 

participar da pesquisa, convite que também foi feito em evento dias antes do início 

da coleta de dados. Em seguida, a partir das listagens oferecidas pela SETUR/RN e 

SINGTUR-RN foi reenviado aos Guias o convite com o questionário, em anexo, 

exatamente igual ao impresso. O envio foi feito por duas vezes com 15 dias de 

intervalo entre um e outro. Após o primeiro envio apenas quatro sujeitos retornaram 

o instrumento respondido, desse modo, decidiu-se realizar um re-envio, 15 dias 

após, nessa ocasião, seis questionários retornaram. Sendo um retorno aquém do 

esperado. Apenas 10 questionários, foram obtidos com o auxílio da internet.  

Durante o tempo de espera do retorno, via e-mail, foram feitas visitas aos 

locais onde os Guias permanecem durante o seu trabalho, como: Aeroporto, Pontos 

de apoio nas visitações das praias, Fortaleza dos Reis Magos, Centro de Turismo e 

Marina Badauê, onde obteve-se a maior parte dos dados coletados, a maior parte 

dos sujeitos já sabiam sobre a pesquisa, por já terem sido contatados por email, o 

que facilitou o acesso aos respondentes, embora não tenha sido o suficiente para 

estimulá-los a responder a pesquisa.  
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Também foi solicitado às maiores agências de receptivo, permissão para 

realização da pesquisa e todas se mostraram bastante acessíveis. Deixou-se em 

cada uma delas instrumentos e foi cobinado o dia de retorno. Em cada agência, um 

Guia voluntário se responsabilizou em solicitar o preenchimento aos colegas. 

Mesmo assim, o retorno também foi pequeno, pois o tempo de permanência do Guia 

na agência é pequeno, pois se dá no momento de pegar as informações e seguir 

para encontrar o grupo ou no retorno, no fim do dia, quando estes já estão 

cansados, quase após 12 horas de trabalho. Assim, a pesquisadora combinou 

previamente uma visita às agências, onde permaneceu, no fim do dia, esperando 

que os Guias terminassem o preenchimento. Foram necessários vários dias para 

que grande parte dos Guias respondessem. Alguns sujeitos se negaram a 

responder, alegaram cansaço, esquecimento, dentre outras coisas, o que pareceu 

compreensível. 

Foi realizado, também, com os Guias rodoviários, aproximadamente 12, 

contato telefônico marcando encontros para preenchimento do instrumento. Só 

assim foi possível ter acesso a estes.  

 

3.4 Instrumento de coleta de dados 

 

3.4.1 Pré-teste 

 

 O pré-teste foi realizado com o objetivo de verificar a aplicabilidade da 

pesquisa utilizando as três escalas, objetivo inicial da pesquisa: uma de identificação 

dos riscos ocupacionais (46 itens), à luz da teoria de Maslach, a escala de 

caracterização do Burnout (46 itens) e uma escala de Coping no trabalho (29 itens). 

O objetivo inicial era verificar a relação entre fatores ocupacionais e individuais com 

as dimensões de Burnout, como é demonstrado pelo modelo integral de Schaufeli 

(1998) para compreender a Síndrome de Burnout. No entanto, o pré-teste 

demonstrou ser impraticável, por ser necessário um tempo superior a uma hora para 
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responder a pesquisa, desse modo optou-se por utilizar, para esse estudo, apenas 

uma das escalas: a Escala de Caracterização do Burnout. 

Outra decisão importante decorrente do pré-teste foi acerca da  

formatação do instrumento, o tamanho da letra e a proximidade entre as assertivas, 

cuidado importante para evitar a ausência de resposta ou erro nas marcações. 

Durante o pré-teste, realizado com cinco guias, em cada um dos questionários, pelo 

menos 3 ou quatro variáveis ficaram sem marcação e mais de oito foram marcadas 

errado. Depois da formatação, as primeiras aplicações foram supervisionadas e não 

houve mais omissões ou erros, mesmo que tenha ocorrido durante as etapas 

posteriores de aplicação. 

3.4.2 Instrumento 

 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário. O questionário foi 

composto por esclarecimentos sobre a pesquisa, perfil sócio-demográfico e 

profissional, pelo construto objeto da pesquisa, que objetiva verificar as 

características da síndrome de Burnout, além de uma questão aberta que visava 

obter informações adicionais sobre o trabalho do Guia se este desejasse expor.  

O questionário de perfil sócio-demográfico e profissional é composto por 

itens como: gênero, idade, estado civil, escolaridade, existência de filhos, tempo de 

atuação como guia e na agência atual, a realização de outras ocupações e a 

ocorrência de afastamento do trabalho por motivos de saúde. 

A incidência da síndrome de Burnout será verificada através da Escala de 

Caracterização do Burnout (ECB) criada e validada no Brasil por Tamayo e 

Tróccoli (2000). Para construção desse instrumento, os autores sistematizaram 

variáveis a partir da literatura e selecionaram outras do Inventário de Burnout de 

Maslach (Maslach & Jackson, 1986); da Staff Burnout Scale for Health Professionals 

(Jones, 1980, traduzida por Gil-Monte e Peiró, 1997); da Burnout Measure (Pines & 

Aronson, 1988) e do Cuestionario Breve de Burnout (Jimenez, Rodriguez, Alvarez & 

Caballero, 1997), as escalas mais frequentemente utilizadas para avaliar Burnout na 

literatura acadêmica.  
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O processo de validação desse instrumento já passou por duas etapas, 

realizadas pelos mesmos autores. Na primeira, o instrumento ficou composto por 46 

itens distribuídos em quatro dimensões: a exaustão emocional, a desumanização, a 

diminuição da realização pessoal e a decepção. Na segunda, o instrumento ficou 

composto por 35 itens distribuídos em três dimensões: a exaustão emocional, a 

desumanização e a decepção no trabalho. Conforme quadro 9. As escalas de 

respostas são do tipo likert de cinco pontos, sendo 1= nunca, 2= raramente, 3= às 

vezes, 4= frequentemente e 5= sempre.   

A escolha do instrumento se deu em virtude da ampliação das variáveis 

investigadas na população brasileira e à superação da confiabilidade, comparada 

aos demais instrumentos. A escala de caracterização do Burnout foi validada para 

pesquisa na população brasileira e apresentou confiabilidade superior a 0,70 (alpha 

de cronbach), atendendo assim às duas condições consideradas indispensáveis por 

Pasquali (1997): a validação e a confiabilidade. 

As questões que compõem o questionário foram revisadas e adaptadas 

às peculiaridades do estudo. As palavras „clientes‟, „pacientes‟ foram substituídas 

por „turistas‟ ou „passageiros‟.  

 

Quadro 9 – Distribuição de itens por fator da ECB dos estudos de validação 

Fatores Variáveis – Estudo 1 Variáveis – Estudo 2 

 

 
 
 

 
Fator 1 

 

Exaustão Emocional 

Sinto-me esgotado ao final de um dia de trabalho  

Eu me sinto desgastado com o meu trabalho  
Meu trabalho me faz sentir emocionalmente exausto   
Eu me sinto sugado pelo meu trabalho   

Acho que estou trabalhando demais no meu 
emprego  
Sinto que este trabalho está me destroçando  

Quando me levanto de manhã, sinto cansaço só de 
pensar que tenho 
que encarar mais um dia de trabalho 

Eu me sinto saturado com meu trabalho  
Meu trabalho afeta negativamente meu bem estar 
psicológico 

Eu me sinto desanimado com meu trabalho 
Eu me sinto desiludido com meu trabalho  
 Meu trabalho me exige mais do que posso dar 

Eu me sinto deprimido com meu trabalho 
Eu me sinto frustrado com meu trabalho  
Trabalhar diretamente com pessoas me deixa muito 

estressado 
Sinto-me infeliz com meu trabalho 
Meu trabalho afeta negativamente minha saúde 

física 
Sinto que a carga emocional do meu trabalho é 
superior àquela que 

posso suportar 
Meu trabalho me faz sentir como se estivesse no 
limite das minhas 

Eu me sinto desgastado com meu trabalho  

Eu me sinto sugado pelo meu trabalho 
Meu trabalho me faz sentir como se 
estivesse no limite das minhas 

possibilidades 
Meu trabalho me exige mais do que posso 
dar 

Meu trabalho me faz sentir emocionalmente 
exausto 
Meu trabalho afeta negativamente minha 

saúde física 
Sinto-me esgotado ao final de um dia de 
trabalho 

Sinto que a carga emocional do meu 
trabalho é superior àquela que 
posso suportar 

Acho que estou trabalhando demais no meu 
emprego 
Meu trabalho afeta negativamente meu bem-

estar psicológico 
Sinto que meu trabalho está me destroçando 
Eu me sinto saturado com meu trabalho 
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possibilidades 

Sinto-me emocionalmente vazio com meu trabalho 

Fator 2 

 
Desumanização,  

Perco a paciência com alguns Turistas 

Eu me sinto rejeitado por alguns Turistas 
Trato alguns Turistas com indiferença, quase de 
forma mecânica 

Sinto que desagrado a alguns passageiros 
Enfureço-me com alguns passageiros 
Fico de mau humor quando lido com alguns Turistas 

Trato alguns passageiros com frieza 
Trato alguns passageiros com distanciamento 
Trato alguns passageiros com cinismo 

Sinto que os passageiros me culpam por alguns dos 
seus problemas 
Sinto que alguns Turistas são “meus inimigos”  
Evito o trato com alguns passageiros 

Trato algumas passageiros com frieza 

Perco a paciência com algumas Turistas 
Fico de mau humor quando lido com alguns 
Turistas 

Enfureço-me com alguns passageiros 
Trato algumas vítimas com indiferença, 
quase de forma mecânica 

Trato alguns passageiros com 
distanciamento  
Sinto que alguns Turistas são “meus 

inimigos”  
Sinto que desagrado a alguns passageiros 
Trato alguns passageiros 
com cinismo 

Evito o trato com alguns passageiros 

Fator 3 

 
Realização pessoal  

 

 
 

Trabalhar em parceria com os turistas me estimula  

Acho que trato adequadamente os problemas dos 
meus passageiros 
Compreendo facilmente os sentimentos dos meus 

passageiros 
Eu me identifico com meu trabalho 
Acho que as coisas que realizo no meu trabalho 

valem a pena 
Eu me sinto cheio de energia para trabalhar  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fator 4 

 
Decepção no trabalho 

Acho que meu trabalho parece sem sentido 

Sinto vontade de me isolar no ambiente de trabalho  
Meu trabalho me faz sentir como se estivesse “num 
beco sem saída” 

Sinto-me desesperado com meu trabalho  
Eu me sinto inútil no meu trabalho 
Evito o relacionamento com a chefia 

Evito o relacionamento com meus colegas de 
trabalho 
Acho que realizo meu trabalho inadequadamente 

Sinto-me emocionalmente vazio com meu 

trabalho 
Eu me sinto desiludido com meu trabalho 
Eu me sinto identificado com meu trabalho 

Acho que meu trabalho parece sem sentido 
Eu me sinto desanimado com meu trabalho  
Acho que as coisas que realizo no meu 

trabalho valem a pena 
Eu me sinto frustrado com meu trabalho 
Meu trabalho me faz sentir como se 

estivesse num beco sem saída 
Sinto-me desesperado com meu trabalho 
Eu me sinto inútil no meu trabalho 

Quando me levanto de manhã sinto cansaço 
só de pensar que tenho 
que encarar mais um dia de trabalho 

Eu me sinto cheio de energia para trabalhar 
Sinto-me infeliz com meu trabalho 

Fonte: Adaptado de Tamayo e Troccóli (2009). 

 

3.5 Análise dos dados 

 

A análise de dados, de acordo com Gil (2002) tem o objetivo de organizar 

e sumarizar os dados a fim de possibilitar o fornecimento de respostas ao problema 

proposto para investigação. Após a digitação dos dados, foi realizada uma 

exploração nos dados para compreender o comportamento das diversas variáveis 

do estudo, bem como verificar erros provenientes da entrada de dados, bem como 

para verificar se os dados coletados atendiam às exigências que precedem as 

análises multivariadas (análise da relação entre mais de duas variáveis): a 

normalidade, homocedasticidade e linearidade (TABACHNICK E FIDEL, 2001; 

CORRAR et al., 2007).  
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Para proceder às análises foi utilizado o pacote estatístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Foram utilizadas as estatísticas 

paramétricas, quantitativas e descritivas, medidas de tendência central, análise 

fatorial exploratória e confirmatória, análise de confiabilidade (alpha de Cronbach), 

análise de cluster, análise discriminante múltipla (MDA) e análise de correlação de 

Spearman. 

Inicialmente, foram realizadas as distribuições de frequência, as 

estatísticas de medida de tendência central (média e desvio padrão), curva e testes 

de normalidade, heterocedasticidade e linearidade, com o objetivo de conhecer o 

comportamento das diversas variáveis envolvidas no estudo. Em seguida, foi 

observada a confiabilidade do instrumento, para então proceder às análises 

estatísticas. 

A primeira análise realizada foi a fatorial - técnica que busca através de 

um conjunto de variáveis, identificar padrões não observáveis, de modo que se 

possam agrupar as variáveis em um conjunto, chamado de fator (CORRAR et al., 

2007). Para verificar a adequação da utilização da análise fatorial dos dados, 

utilizou-se a observação de dois critérios: 1) A avaliação das correlações da matriz 

fatorial, dada pelos testes: KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) e esfericidade de Bartlett 

(PASQUALI, 1998; HAIR, et al., 2009) e 2) A avaliação das correlações parciais 

entre as variáveis da matrix, de cada variável, dada pela matriz de correlação anti-

imagem e pelas comunalidades (HAIR, et al., 2009). De acordo com Hair et al. 

(2009), os índices adequados de explicação das correlação dada pelo KMO devem 

superar  0,50; do teste de esfericidade deve apresentar um p valor inferior a 0,05 

para ser significativo e as variáveis devem apresentar MSA e comunalidades 

extraídas superior a 0,50. 

Com base nos fatores encontrados na análise fatorial foi realizada a 

análise de cluster ou agrupamento, com o objetivo de agrupar os sujeitos, baseando-

se nas similaridades e dissimilaridades das respostas dadas pelos mesmos (HAIR et 

al, 2009; CORRAR et al., 2007). Para Corrar et al.(2007), “cabe à teoria a definição a 

priori do número de clusters” (p.326). Esperava-se nesse estudo a formação de três 

grupos, onde pudessem ser observados os comportamentos dos fatores com os 

sujeitos da pesquisa. Considerando o construto Burnout, esperava-se poder separar 
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os sujeitos de acordo com as dimensões da síndrome para realizar a classificação e 

identificar a incidência da Síndrome de Burnout e responder ao objetivo da pesquisa.  

Posteriormente foi realizado o cluster não hierárquico para definir quem 

são os sujeitos que fazem parte de cada grupo, método também conhecido como 

partição, por possuir duas premissas básicas: coesão entre os elementos que estão 

no mesmo grupo e isolamento em relação aos demais grupos (CORRAR et al., 

2007). 

Após a identificação dos grupos, foi realizada a análise discriminante 

múltipla. Como diz Malhotra (2006), a análise discriminante deve ser utilizada 

quando o estudo envolver uma variável dependente categórica e variáveis 

independentes métricas. Essa técnica foi escolhida, considerando que o problema 

de pesquisa envolve uma variável dependente categórica com mais de dois grupos e 

variáveis métricas. Os três grupos serão considerados a variável dependente e os 

fatores, as variáveis independentes. Para Hair et al. (2009) “a análise discriminante é 

útil para compreender as diferenças entre os grupos (...) pois permite discernir o 

papel de variáveis individuais, bem como definir combinações entre as diversas 

variáveis” (p. 236). 

Por fim, considerando o quadro 10, foram realizadas análises de 

correlações com todas as variáveis sócio-demográficas e profissionais com o intuito 

de testar a existência de algum grau de associação entre as variáveis e as 

dimensões de Burnout, para tanto foram utilizadas as análises não-paramétricas, o 

coeficiente de Spearman, pela não exigência do critério de normalidade da amostra, 

como afirma Siegel e Castellan (2006).  Esse coeficiente analisa as correlações 

baseadas nos postos ocupados pelas variáveis. O critério solicitado é que estas 

estejam apresentadas pelo menos numa escala ordinal, critério atendido nesse 

estudo. 
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        Quadro 10 - Variáveis utilizadas nas correlações. 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES VARIÁVEIS DEPENDENTES 

- Gênero; 
- Idade; 
- Estado civil; 
- Escolaridade; 
- Existência de filhos. 

- Tempo de serviço; 
- Atividade de 
trabalho; 
- Tipo de contrato de 
trabalho; 
- Outras atividades; 

 
- Exaustão; 
- Decepção; 
- Desumanização; 
- Evitação. 
 

       Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2011). 

 

A seguir será apresentada toda a análise estatística realizada na amostra e os 

resultados obtidos. Inicialmente, foram caracterizados os sujeitos da pesquisa, 

utilizando-se os dados sócio-demográficos e profissionais. Posteriormente, as 

variáveis que compõem a escala de caracterização do Burnout e as análises 

estatísticas utilizadas.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nas análises preliminares verificou-se a existência de casos extremos, 

que foram avaliados e mesmo assim optou-se por deixar no estudo, já que se 

pensou ser possível que o nível alto de Burnout fosse encontrado como desvio da 

média da população. Em relação às exigências que precedem as análises, quanto à 

normalidade, homocedasticidade e linearidade, foram encontrados problemas em 

algumas variáveis, para resolver, algumas transformações foram realizadas, 

logaritimizando, potencializando e extraindo a raiz quadrada, com o objetivo de 

atender a essas especificações, mesmo assim, algumas das transformações não 

foram suficientes para garantir os três pressupostos de todas as variáveis. Desse 

modo, decidiu-se seguir com as análises e verificar sua adequação, o que pareceu 

ser satisfatório, mesmo que isso suscite a necessidade de cautela com alguns dos 

resultados encontrados. 

 

4.1 Caracterização da Síndrome de Burnout 

 

4.1.1 Identificação das dimensões da Síndrome 

 

Inicialmente, as 46 variáveis do instrumento de caracterização do Burnout 

foram submetidas à análise fatorial. Para determinar a adequação da amostra à 

análise fatorial, foram utilizados os testes de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) e de Bartlett 

de esfericidade, que evidenciaram a boa adequação e a significância do ponto de 

vista estatístico, conforme Tabela 1, o KMO foi de 0,808 e Bartlett (p<0,0001). 

           Tabela 1 – Medida de adequação da amostra. 

Medida de Adequação da Amostra (KMO) 0,880 

Teste de 

Esfericidade 

de Bartlett 

Chi-quadrado 

aproximado 
1307,121 

Significância 0,000 

              Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2011). 
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Após averiguar os testes, observou-se a matriz de correlação anti-imagem 

e as comunalidades, para verificar os índices mínimos de 0,50 em cada variável do 

modelo. Hair et al. (2009) afirma que deve-se omitir da análise fatorial as variáveis 

que apresentam índices inferiores, por estarem no domínio inaceitável. Desse modo, 

todas as variáveis que apresentaram índices abaixo do recomendável, na matriz 

anti-imagem e na comunalidade extraída foram excluídas do modelo. As 

comunalidades e medidas de adequação das variáveis que permaneceram no 

modelo se encontram no quadro 11. 

 

Quadro 11 – Comunalidades e Medidas de Adequação das variáveis à Análise 

fatorial 

Variáveis Comunalidade MAS 

 Eu me sinto sugado pelo meu trabalho. 0,676 0,913 

Eu me sinto desgastado com meu trabalho. 0,666 0,940 

Meu trabalho afeta negativamente minha saúde física. 0,660 0,803 

Sinto-me esgotado ao final de um dia de trabalho. 0,647 0,891 

Meu trabalho me faz sentir emocionalmente exausto. 0,656 0,934 

Meu trabalho afeta negativamente meu bem-estar psicológico. 0,503 0,859 

Acho que meu trabalho parece sem sentido. 0,661 0,917 

Sinto que meu trabalho está me destroçando. 0,652 0,923 

Sinto-me emocionalmente vazio com o meu trabalho. 0,583 0,929 

Meu trabalho me faz sentir como se estivesse no limite das minhas 

possibilidades. 
 

0,694 

 

0,890 

Eu me sinto saturado com o meu trabalho. 0,680 0,920 

Eu me sinto deprimido com meu trabalho. 0,582 0,887 

Trato alguns passageiros com cinismo. 0,742 0,826 

Trato alguns passageiros com frieza. 0,673 0,871 

Fico de mau humor quando lido com alguns passageiros. 0,583 0,892 

Perco a paciência com alguns Turistas. 0,575 0,852 

Evito o relacionamento com a chefia. 0,732 0,783 

Meu trabalho me exige mais do que posso dar. 0,668 0,839 

Sinto-me feliz com meu trabalho. 0,633 0,720 

Evito o trato com alguns passageiros. 0,520 0,889 

Trato alguns passageiros com indiferença, quase de forma mecânica 0,628 0,719 

Quando me levanto de manhã, sinto cansaço só de pensar que tenho que 

encarar mais um dia de trabalho 
0,520 0,865 

Sinto-me desanimado com meu trabalho. 0,617 0,918 

Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2011). 
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A solução fatorial final apresentou vinte e uma variáveis que se 

agruparam em quatro fatores, esses fatores juntos explicam 58,3% da variância 

total. O método de análise de componentes principais com rotação ortogonal 

varimax foi o que melhor adequou a solução fatorial ao modelo teórico. Foram 

considerados os índices de carga fatorial acima de 0,40.  

A variância encontrada supera os valores encontrados nos estudos de 

Tamayo (2009) como o ECB e nos demais estudos com outras escalas de Burnout 

como o de Carlotto e Câmara (2004) e Gil-Monte e Peiró (1999). 

Utilizou-se a medida de Alfa de Cronbach, com o objetivo de avaliar a 

consistência do instrumento e dos fatores, o alfa do instrumento foi de 0,918, 

considerada uma excelente consistência. Todos os fatores também obtiveram 

índices superiores a 0,70, o limite inferior aceitável.  A distribuição de variáveis por 

fator, as cargas fatoriais, os índices de confiabilidade e a variância explicada por 

fator estão especificadas na Tabela 2.  

Tabela 2 – Cargas fatoriais das variáveis do ECB. 

Variáveis 

  

Fatores 

1 2 3 4 

Eu me sinto sugado pelo meu trabalho. 
0,751    

Meu trabalho afeta negativamente minha saúde física. 
0,743    

Eu me sinto desgastado com meu trabalho. 
0,721    

Sinto que a carga emocional do meu trabalho é superior 
àquela que posso suportar. 0,694    

Meu trabalho me faz sentir emocionalmente exausto. 
0,613    

Sinto-me esgotado ao final de um dia de trabalho. 
0,518    

Meu trabalho afeta negativamente meu bem-estar 
psicológico. 0,469    

Acho que meu trabalho parece sem sentido. 
  0,764   

Sinto-me emocionalmente vazio com o meu trabalho. 
  0,679 

  

Sinto que meu trabalho está me destroçando. 
 0,612   

Meu trabalho me faz sentir como se estivesse no limite das 
minhas possibilidades.  0,584   

Eu me sinto saturado com o meu trabalho. 
 0,562   
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Eu me sinto deprimido com meu trabalho. 
  0,543 

  

Trato alguns passageiros com frieza. 
    0,778  

Trato alguns passageiros com cinismo. 
    0,712  

Fico de mau humor quando lido com alguns passageiros. 
    0,626  

Perco a paciência com alguns Turistas. 
    0,624  

Evito o relacionamento com a chefia. 
      0,767 

Meu trabalho me exige mais do que posso dar. 
      0,709 

Evito o trato com alguns passageiros. 
      0,572 

Trato alguns passageiros com indiferença, quase de forma 
mecânica       0,569 

 
Alpha de Cronbach 0,873 0,848 0,750 0,718 

 
Variância Explicada 38,992% 7,215% 6,745% 5,319% 

Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2011). 

Os fatores foram nomeados de acordo com o conteúdo dos itens que se 

agruparam no fator e tomando como base os achados de pesquisa de Burnout, 

sobretudo dos estudos de validação do instrumento do ECB, feito por Tamayo e 

Tróccoli (2009).  

O primeiro fator agrupou sete itens que estão relacionados ao sentimento 

de exaustão física e emocional, compatível com a literatura, desse modo foi 

nomeado de Exaustão. Os sete itens agrupados nesse fator, também se agruparam 

no fator nomeado de exaustão emocional no estudo de Tamayo e Tróccoli (2009). O 

fator apresentou um alto índice de confiabilidade, confirmado pelo teste de alfa de 

Cronbach de 0,873. 

O fator exaustão, assim como nos estudos de Tamayo e Troccóli (2009), 

revelou-se como o fator mais consistente da Escala de Caracterização do Burnout. 

Resultado também verificado na versão original do Inventário de Burnout de Maslach 

(Maslach & Jackson, 1986), nas versões Brasileiras do MBI (Carlotto & Câmara, 

2004; Tamayo 1997, 2002) e no Cuestionario Breve de Burnout (Moreno-Jimenez et 

al., 1997). Tamayo e Troccóli (2009) apontam que é provável que isso ocorra em 

virtude da exaustão, relaciona-se diretamente com aspectos do estresse individual e 
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ser mais fácil reconhecer e admitir sentimentos de desgaste provocado pelo 

trabalho, do que atitudes de descaso e indiferença no relacionamento com os 

clientes ou sentimentos de inadequação, ineficácia e desesperança característicos 

das dimensões desumanização e decepção com o trabalho. 

O segundo fator associou seis variáveis relacionadas com os sentimentos 

de avaliação de falta de sentido no trabalho, de vazio, de ter chegado ao limite, de 

afirmações que enfocam o sentir-se deprimido, saturado e destroçado. Apenas uma 

variável coincidiu com o fator nomeado de decepção por Tamayo e Tróccoli (2009), 

mas, mesmo assim, optou-se por manter essa denominação, pelo conteúdo dos 

itens, que parece a atribuição de um significado existencial ao trabalho, que guarda 

relação com o modelo de Burnout de Pines e Aronson (1988) e Pines (1993). O 

índice de confiabilidade apresentado nesse fator foi de 0,848, semelhante ao fator 1. 

Nos estudos de Gil-Monte (2005) e Tamayo e Tróccoli (2009) a dimensão decepção 

aparece como um componente do fator falta de realização pessoal e é justificado, 

dentre outras razões, em função do sentido negativo ou positivo das assertivas no 

instrumento.  

O terceiro fator relacionou quatro variáveis referentes a atitudes negativas 

frente aos turistas. O fator coincide com o fator encontrado no estudo de Tamayo e 

Tróccoli (2009), nomeado de desumanização, terminologia mantida aqui. 

Apresentou índice de confiabilidade, inferior aos outros dois fatores, no entanto 

manteve-se no nível aceitável com 0,750 e é superior à confiabilidade de outros 

instrumentos. 

O quarto fator relacionou quatro variáveis. Considerando o modelo de 

Tamayo, três dos itens fazem parte do fator desumanização, pois enfoca a relação 

interpessoal, no entanto, nesta análise agrupou-se separadamente, dois itens que 

fazem referência a um comportamento evitativo, um dos itens evidencia a evitação 

da chefia, é o que possui carga fatorial mais alta, e o outro a evitação dos turistas. A 

segunda carga fatorial mais alta, diz respeito à avaliação de que o trabalho como 

Guia, exige mais do que o sujeito pode dar e um dos itens se refere a uma atitude de 

indiferença na relação interpessoal com os turistas. O fator será nomeado de 

Evitação, como uma reação às exigências do trabalho e às dificuldades nas 

relações. A denominação será dada principalmente em função da carga fatorial mais 

alta, mesmo que talvez não seja a mais adequada.  É um fator não encontrado nos 
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demais estudos, desse modo, precisa ser melhor compreendido. Apresentou índice 

de confiabilidade aceitável, semelhante ao índice encontrado no fator 

desumanização 0,718.  

Sendo assim, a análise fatorial, nesse estudo confirma em partes as 

análises obtidas nos estudos com o ECB anteriores de Tamayo e Troccóli (2009), 

que definem a exaustão emocional, a desumanização e a decepção no trabalho, no 

entanto, além de terem se agrupado de modo diferente, surge um quarto fator. 

Vale salientar que não apareceu neste modelo a dimensão da realização 

pessoal, como aparece nos estudos anteriores de Burnout, as variáveis relacionadas 

à eficácia do sujeito, bom desempenho e satisfação, não apresentaram cargas 

fatoriais satisfatórias, de modo semelhante ao que aconteceu no estudo de Tamayo 

e Troccóli (2009). Ainda em relação a essa dimensão, foi encontrada apenas uma 

variante, denominada de decepção, encontrada também nos estudos de Tamayo e 

Troccóli (2009). 

 Além disso, houve o surgimento de um quarto fator, fator nomeado, aqui, 

de Evitação, assim como ocorreu uma variação na realização pessoal, surgindo a 

decepção, esse fator pode ser considerado uma variante da dimensão 

desumanização, até pelo seu conteúdo (evitação da chefia e dos turistas). O que 

corrobora essa afirmação é o fato de na análise de agrupamento eles terem se 

agrupado na mesma categoria, além disso, o conteúdo é compatível com os 

achados teóricos nomeados como desumanização, a diferenciação pode ter sido 

devida, a uma maior incidência de atitudes de evitação pelos Guias, talvez por ser 

uma estratégia mais “eficiente” ou adequada no contexto de trabalho, do que as 

demais atitudes consideradas de desumanização, como por exemplo: tratar os 

passageiros com frieza e cinismo, ficar de mau humor e perder a paciência, até 

porque, seria incoerente com as exigências do trabalho do Guia, que precisa ser 

simpático, sorridente e bem educado, como afirma Chimenti e Tavares, (2007). 
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4.1.2 Verificação da incidência da Síndrome  

 

Após a análise fatorial realizou-se a análise de agrupamento com os 

quatro fatores encontrados. O objetivo da análise de cluster foi de agrupar os 

sujeitos considerando as dimensões: exaustão, decepção, desumanização e 

evitação. Inicialmente, os fatores foram analisados de acordo com o gráfico do 

dendograma, que evidenciou três grupos, grupos estes também esperados do ponto 

de vista conceitual. Posteriormente, foi realizada a análise não hierárquica com 

esses três grupos formados. 

 Apenas um fator não apresentou significância nesta análise, como 

mostra a Tabela 3. Desse modo, o fator 1 exaustão, não serviu como critério de 

diferenciação entre os grupos. O primeiro cluster agrupou 19 sujeitos, o segundo 58 

e o terceiro 32. O primeiro grupo apresentou correlações positivas quanto às 

dimensões exaustão, decepção, desumanização e evitação; o segundo grupo 

apresenta correlação negativa com todas as dimensões e o terceiro apresenta 

correlação positiva com a exaustão, desumanização e evitação e correlação 

negativa com a decepção.  

 

Tabela 5 – Centro dos grupos finais, valor F e significância 

Fatores 

 

Grupos 
F Significância 

1 2 3 

Exaustão 
0,36490 -0,17848 0,10683 2,434 0,093 

Decepção 
1,78388 -0,36985 -0,38883 111,642 0,000 

Desumanização 
0,05370 -0,49142 0,85881 28,380 0,000 

Evitação 
0,03809 -0,42609 0,74967 19,038 0,000 

Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2011). 
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Figura 1 - Distribuição dos grupos por sintomatologia 

 

                          Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2011). 

Analisando a constituição dos grupos por sintomatologia, decidiu-se por 

nomear os grupos, considerando estes como sendo a incidência da síndrome. 

Assim, tem-se que a incidência alta seria quando há a afetação do sentido 

existencial do indivíduo, sobretudo a crença na impossibilidade de continuar a 

realizar um trabalho vazio e sem sentido; a moderada, a afetação da dimensão 

relacional, principalmente a dificuldade com os turistas e as chefias e a leve, a que 

não aparece sintomatologia significante.  Essa definição se faz baseada nas 

considerações de Codo e Vasques-Menezes (1999),Tamayo (1997) e Maslach et al. 

(2001), que afirmam que a síndrome não deveria ser avaliada como uma variável 

dicotômica (presente ou ausente) e sim como variável contínua que apresenta níveis 

diferenciados na população. 

Desse modo, encontrou-se que 19 pessoas estão no nível alto, 32 no 

moderado e 58 no leve, o que pode ser considerada uma alta incidência, já que em 

torno de 47% da população pesquisada encontra-se nos níveis moderado e alto. O 

que sugere uma necessidade de intervenção. 

4.1.3 Confirmando a incidência da síndrome, através da Análise Discriminante 

Múltipla (MDA) 

 

A análise discriminante foi realizada com o objetivo de confirmar os 

resultados encontrados na análise de cluster. Os três grupos foram considerados, a 

19

32

58

Exaustão e 
Decepção com o 
trabalho

Exaustão, atitudes 
de Desumanização 
e Evitação

Nenhum dos 
sintomas são 
significantes
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variável dependente e os quatro fatores, as variáveis independentes. No teste de 

igualdade de médias dos grupos, foi possível identificar as variáveis que são 

melhores discriminadoras.  

De acordo com Corrar et al. (2007), quanto menor o índice apresentado 

pelo Lambda Wilks, melhor a discriminação feita pela variável entre os grupos. 

Desse modo, o fator decepção é a variável que melhor discrimina os sujeitos entre 

os grupos; o fator desumanização é o segundo e o fator evitação, o que menos 

discrimina.  

O teste F-ANOVA, apresenta o nível de significância de cada variável do 

estudo, as que estão abaixo de (p<0,05) indica diferença significativa entre as 

médias dos grupos. Desta forma, o intervalo de confiança de 95% desejado foi 

averiguado para os três fatores: Decepção, Desumanização e Evitação, apontando 

que estes são bons discriminantes.  Corroborando com a análise de cluster, a 

variável exaustão foi a única que não apresentou significância estatística, apresenta 

significância superior a 0,05 apontando, diferentemente, que não serve como 

discriminante para estes grupos, conforme especificado na Tabela 4.  

              Tabela 4 – Testes de igualdade de médias dos grupos 

Fatores 

Lambda 

Wilks F Sig. 

Exaustão 
0,956 2,434 0,093 

Decepção 
0,322 111,642 0,000 

Desumanização 
0,651 28,380 0,000 

Evitação 
0,736 19,038 0,000 

    Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2011). 

O teste M Box, que verifica a igualdade da matriz de covariância, indicou a 

violação da premissa de normalidade multivariada (p<0,05), um pressuposto para o 

uso da MDA. O que já era esperado nesse estudo, já que até certo ponto para 

confirmar o construto teórico, as mesmas dimensões precisariam aparecer nos três 

grupos, o que se esperava era que em intensidades diferentes, por essa razão, 

decidiu-se observar o desempenho da função e os índices de classificação, como 

sugere Corrar et al.(2007), para avaliar se não atender essa premissa inviabilizaria o 
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estudo. Constatou-se que apesar da violação, as duas funções discriminantes 

encontradas foram consideradas significantes (p<0,001). Utilizou-se o método 

stepwise para gerar a função discriminante e Lambda Wilks para inserir as variáveis 

na função. 

Analisando os auto-valores, a correlação canônica e a matriz 

discriminante, é possível observar quanto as variáveis contribuem para a 

discriminação entre os grupos  e afirmar que a função 1, que tem como variável mais 

importante a decepção, explica 68% da variância entre os grupos e a função 2, que 

tem como variáveis mais importantes as variáveis desumanização e Evitação, 

explicam 61%. Conforme Tabela 5 e 6. 

 

Tabela 5 - Funções discriminantes, correlação e teste de significância. 

Função Auto 
valores 

Correlação 
canônica  

Variância Wilks' 
Lambda 

Qui-
quadrado Sig. 

1 2,154 0,826 68% 0,124 218,984 0,000 

2 1,552 0,780 61% 0,392 98,373 0,000 

           Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2011). 

 

          Tabela 6 – Matriz Discriminante 

Fatores 

Function 

1 2 

Decepção 0,960(*) -0,281 

Desumanização 0,136 0,565(*) 

Evitação 0,108 0,464(*) 

                             Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2011). 

A análise discriminante consiste em obter funções matemáticas capazes 

de classificar indivíduos, minimizando a probabilidade de classificar erroneamente 

um indivíduo em uma população, quando este pertence a outra. Nesse estudo, as 

funções discriminantes foram adequadas, pois, 98,2% dos casos originais foram 

corretamente classificados, depois de submetidos ao teste de Lachembruch, que 

verifica a capacidade de classificação, os mesmos 98,2% foram corretamente 

classificados, o que demonstra que o modelo pode ser utilizado para predizer 

classificações. 

O principal objetivo do uso da discriminante neste estudo foi obter a 

confirmação dos resultados encontrados na análise de cluster, procedimento bem 

sucedido. Apesar de não ser objetivo da pesquisa e mesmo com limitações, com os 
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dados da pesquisa é possível classificar outros Guias que não sejam respondentes 

da pesquisa, com a aplicação do instrumento, em um dos três grupos encontrados, 

fazendo uso das funções discriminantes, análises dos pontos de corte e centróides, 

é possível também identificar os sujeitos que representam cada um dos grupos e se 

for desejado realizar pesquisas posteriores para compreender de uma outra 

perspectiva metodológica a síndrome de Burnout e os possíveis desencadeadores 

da mesma. 

 

4.1.4 Encontrando relações significativa entre as dimensões da Síndrome de 

Burnout e a caracterização sócio-demográfica e profissional.  

 

 Foram realizadas estatísticas de correlação, utilizando o coeficiente de 

Spearman para verificar as relações entre as diversas variáveis sócio-demográficas 

e profissionais com as características da síndrome de Burnout.  

Foram encontradas poucas correlações significativas e estas podem ser 

consideradas correlações fracas por estarem mais próximas a 0 do que a 1. 

Não foram encontradas correlações significantes entre a dimensão 

desumanização com as variáveis sócio-demográficas e profissionais. A dimensão 

exaustão se correlacionou positivamente com a variável afastamento do trabalho por 

problemas de Saúde, já a dimensão decepção se relacionou positivamente com a 

variável tempo de atuação e a dimensão evitação correlacionou-se negativamente 

com as variáveis idade e tipo de atividade atual. Conforme quadro 12. 

 

Quadro 12 – Correlações entre as dimensões da Síndrome de Burnout e as 

variáveis sócio-demográficas e profissionais 

 Fatores 

Variáveis Exaustão Decepção Evitação 

Idade   - 0,278** 

Atividade Atual    - 0,277 ** 

Afastamento do trabalho por motivo de saúde 0,198*   

Tempo de atuação  0,226*  

      * Correlações significativas ao nível de 0,05 
        ** Correlações significativas ao nível de 0,01 

      Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2011). 
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Buscou-se verificar a relação entre as diversas variáveis sócio-

demográficas e profissionais com as dimensões de Burnout encontradas, que 

ajudassem a compreender o que ocorre com essa categoria.  

O afastamento do trabalho por motivo de saúde se correlacionou de forma 

significativa com a dimensão exaustão, o que parece coerente, já que parte dos 

principais problemas que desencadearam o afastamento guardam relação com 

sintomas de Burnout, como já citado anteriormente. 

Sobre a relação entre o tempo de atuação e a decepção, neste estudo se 

confirma a concepção de Codo e Vasques-Menezes (1999) de que a incidência da 

síndrome está relacionada ao maior tempo de atuação, em consequência de um 

processo de desgaste contínuo. 

Já a dimensão evitação parece estar mais relacionada aos sujeitos 

jovens, o que sugere ser uma estratégia utilizada por estes para lidar com os 

estressores; no entanto, considerando a relação entre tempo de atuação e 

decepção, ao que parece os sujeitos jovens desenvolvem a evitação, mas com o 

passar do tempo, os sujeitos que não aprendem estratégias mais eficientes, acabam 

por se decepcionar, o que evidencia o caráter adoecedor do trabalho. Aparece 

também um maior índice de evitação nos Guias que atuam como Guias receptivos, 

talvez em função da amostra ser maior nessa classe, ou mesmo pelas 

características específicas do trabalho desse profissional. 

4.2 Caracterização sócio-demográfica  

 

Os dados sócio-demográficos são considerados na literatura como 

possíveis preditores de Burnout, por essa razão considerou-se relevante abordá-los 

nessa pesquisa, embora não se tenha a intenção de buscar relações de causalidade 

e sim conhecer possíveis relações existentes entre estas e as dimensões da 

Síndrome de Burnout. As questões abrangeram os seguintes dados: gênero, idade, 

estado civil e nível de escolaridade. Conforme especificado na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Características sócio-demográficas (n = 109) 

 Frequência Absoluta Frequência Relativa 
(%) 

Gênero   

Masculino 
Feminino 

Total 

57 
51 

109 

52,3 
46,8 
100 

Faixa Etária   

Menos de 20 anos  
De 21 a 25 anos  
De 26 a 30 anos  
De 31 a 35 anos  
De 36 a 40 anos  
De 41 a 45 anos  
De 46 a 50 anos 
 De 51 a 55 anos  
Mais de 55 anos 
Não respondeu 

Total 

1 
11 
14 
25 
21 
15 
12 
5 
2 
 

106 

9,0 
10,1 
12,8 
22,9 
19,3 
13,8 
11,0 
4,6 
1,8 
2,8 
100 

Estado Civil   

Solteiro 
Casado 

Divorciado/separado 
Viúvo 

União estável 
Não respondeu 

Total 

53 
32 
12 
1 
9 
 

107 

48,6 
29,4 
11,0 
0,9 
8,3 
1,8 
100 

Nível de escolaridade   

Até Ensino Médio 
Superior Incompleto 
Superior Completo 

Pós-graduação Incompleta 
Pós-graduação Completa 

Não respondeu 
Total 

38 
38 
28 
1 
3 
 

108 

34,9 
34,9 
25,9 
0,9 
2,8 
0,9 
100 

Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2011). 

 

Em relação à primeira variável abordada, o gênero, 52,3% dos 

respondentes são do sexo masculino e 46,8% feminino, onde não se pôde verificar a 

predominância de um gênero em detrimento do outro. 

Quanto à idade, 46% da amostra concentrou-se entre a faixa de 31 e 40 

anos, demonstrando haver um número de profissionais numa idade mais madura.  

Acerca do estado civil, pode-se observar que 48,6% dos respondentes 

são solteiros. Considerando os que se disseram casados e com união estável, têm-

se 37,7% dos respondentes. Observou-se uma predominância de Guias solteiros, o 

que é curioso em função da faixa etária apresentada da maior parte dos 
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pesquisados. Somando-se aos solteiros o número de divorciados e viúvos, quase 

60% da população de Guias não possuem companheiros estáveis.  

Em relação ao nível de escolaridade, 34,9% dos Guias respondentes da 

pesquisa possuem até o nível médio, considerando que o curso técnico de Guia 

exige o ensino médio, espera-se que pequena parte dos Guias tenham nível inferior 

de escolaridade, por essa razão esses níveis não foram contemplados na pesquisa. 

34,9% estão cursando ensino superior ou cursaram por um tempo e abandonaram, o 

que pode ter ocorrido em função da longa jornada de trabalho. 25,9%, afirmaram ter 

concluído o ensino superior, esse também é um dado relevante nesse estudo, em 

virtude de envolver as motivações e expectativas profissionais de um indivíduo, já 

que se trata de uma atividade técnica que exige nível médio. 

Como já dito anteriormente, poucas e fracas foram as correlações 

encontradas entre as dimensões da síndrome e os dados sócio-demográfico. 

 

4.3 Caracterização profissional 

 

Foram abordadas questões referentes à profissão, como: tempo de 

atuação profissional, tipo de contrato de trabalho, a especificação da função 

realizada como Guia, seja: receptivo, rodoviário ou motoguia e a realização de 

outras atribuições profissionais além da de Guia, bem como a existência de 

afastamento do trabalho por adoecimento. Conforme Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Características Profissionais (n = 109) 

 Frequência 

Absoluta 

Frequência Relativa (%) 

Atividade   

Receptivo 
Rodoviário 
Moto-Guia 

Receptivo e Rodoviário 
Receptivo, rodoviário e Motoguia  

Total 

75 
6 
17 
7 
4 

 

68,8 
5,5 

15,6 
6,4 
3,7 
100 

Tipo de contrato de 
Trabalho 

  

Prestador de serviço vinculado a 
uma única agência 

Prestador de serviço vinculado a 

 
80 
 

 
73,4 
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várias agências 
Trabalhador com carteira 

assinada 
Total 

21 
8 

19,3 
7,3 
100 

Tempo de atuação como 
Guia 

  

Até 1 anos 
De 2 anos a 7 anos 

De 8 anos a 13 anos 
De 14 anos a 19 anos 
De 20 anos a 25 anos 

De 26 a 31 anos 
Não informou 

Total 

8 
17 
39 
31 
10 
2 
 

107 

7,3 
15,6 
35,8 
28,4 
9,2 
1,8 
1,8 
100 

Tempo na atual agência   

Até 1 anos 
De 2 anos a 7 anos 

De 8 anos a 13 anos 
De 14 anos a 19 anos 
De 20 anos a 25 anos 

De 26 a 31 anos 
Não informou 

Atua em várias agências 
Total 

 
20 
39 
30 
11 
2 
1 
 

103 

 
18,3 
35,8 
27,5 
10,1 
1,8 
0,9 
5,5 
100 

Realização de outra 
atividade além da de Guia 

  

Não 
Sim  

Não respondeu 
Total 

82 
26 
 

75,2 
23,9 
0,9 
100 

Afastamento do trabalho 
por motivo de doença 

  

Nenhum 
Entre 1 e 3 vezes 
Mais de 3 vezes  
Não respondeu 

Total 

65 
38 
5 
 

108 

59,6 
34,9 
4,6 
0,9 
100 

Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2011). 
 

Em relação ao tipo de atividade, 68,8% dos Guias atuam diretamente com 

as atividades de receptivo em atendimento a grupos de turistas. O motoguia é uma 

classe ainda não reconhecida pelos órgãos de regulamentação, no entanto foi 

incluído dessa forma no questionário em virtude do reconhecimento da atividade 

pelo respondente, pois os mesmos, atuam também como Guias de receptivo. A 

maior parte deles realizam as mesmas atribuições dos demais, no entanto 

acumulam as atribuições de recepcionar o Turista e conduzir o traslado, comumente 

em carros de menor porte, como doblôs e vans. Apenas 3,6% realizam apenas 

atividade de traslado e não receptivo, por ser uma prática da organização em que 
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estes trabalham. Sendo assim, 80,8% da amostra são Guias vinculados a agências 

de Receptivo e atuam como tal. 

O tipo de contrato de trabalho foi uma questão que gerou viés de 

resposta, já que a grande maioria não possui vínculo formal de trabalho, desse 

modo o termo vinculação foi mal interpretado, o que buscava-se era saber se o Guia 

prestava serviço para uma única agência ou às várias agências da cidade; mesmo 

assim, a grande maioria afirmou prestar serviço apenas a uma agência , 73,4%. Os 

trabalhadores com carteira assinada são os que também realizam a atividade de 

motoguia, eles possuem carteira assinada como motorista e são comissionados ao 

prestarem serviços como Guia. 

Outra variável analisada foi o tempo de prestação de serviço para a 

empresa atual e percebe-se que a grande maioria presta serviço a mesma empresa 

a mais de 8 anos, o que faz pensar em duas hipóteses, considerando a literatura, ou 

esses Guias desenvolveram estratégias eficientes para lidar com o trabalho, como 

afirma Schaufeli (1999) ou estão no processo de desgaste que evidencia Codo e 

Vasques-Menezes (1999). Uma vez que se trata de profissionais com longa 

permanência nas organizações, corroborando com a faixa etária apresentada pela 

amostra.  

Apesar de ser um trabalho sazonal, onde existe um período de intenso 

trabalho e outro sem trabalho, o que traz a esses profissionais insegurança quanto a 

sua própria condição de sobrevivência, 75,2% não realizam outra atividade e 

prestam serviço para apenas uma agência, ou seja, sua renda advém daquele 

trabalho. Apenas 23,9% realizam outras atividades, foram citadas as atividades de: 

empresário (locação de carros), professor, gestor, fotógrafo, doceira, funcionário 

público, massagista, cantor, agente de viagens, desenvolvedor de software, 

advogado e promotor de eventos. Algumas que envolvem uma carreira e outras que 

estão mais relacionadas à obtenção de uma outra fonte de renda. Em função do 

Guia ser um prestador de serviço, esperava-se que estes profissionais oferecessem 

seu serviço de forma autônoma às diversas agências da cidade, no entanto, como 

pode-se perceber a grande maioria, presta serviço para uma única agência, o que 

pode ser gerador de todas essas consequência, no entanto, “favorece” a 

possibilidade de intervenção também em nível organizacional. 
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Em relação ao afastamento do trabalho, por motivo de doença, 59,6% dos 

respondentes afirmaram não ter se afastado nenhuma vez, 34,9% disseram ter se 

afastado de 1 a 3 vezes no período de 3 anos e 4,9% disseram ter se afastado mais 

de três vezes, dentre as principais razões mencionadas estão: problemas de coluna, 

acidentes com imobilização de um membro (no trabalho ou não), problemas de 

garganta, incluindo a isso câncer de garganta, sinusite, alergias, asma, pneumonia, 

fadiga, estresse, defesas baixas, paralisia facial, problemas gastro-intestinais, 

retocolite, e picos de hipertensão. Fazendo uma análise, a grosso modo, grande 

parte das patologias citadas, possuem relação com a tensão emocional, retomando 

a caracterização feita por Benevides-Pereira (2002) apresentada anteriormente, 

aparece em comum com a aqui encontrada as perturbações gastro-intestinais, a 

imunodeficiência e os distúrbios do sistema respiratório. Vale salientar, ainda, que a 

atividade do Guia, assim como do professor, exige do profissional o uso da voz, é 

através da comunicação que grande parte do trabalho é realizado, desse modo, 

parece haver relação entre os problemas com a garganta, os respiratório e de 

alergia com a atividade de trabalho realizada, o que precisa ser melhor averiguado. 

Dos respondentes, 26,1% complementaram suas respostas com 

observações acerca da atividade de Guia de Turismo. As respostas foram 

organizadas em um quadro síntese, em blocos para melhor compreensão. Os blocos 

foram nomeados considerando o conteúdo das respostas, no bloco 1 – procurou-se 

classificar os aspectos que foram considerados relevantes para que o Guia realize 

um bom trabalho e parecem fugir ao controle dos profissionais, seriam questões 

mais gerais, que se referem à gestão da organização ou mesmo das políticas de 

Turismo; no bloco 2 - competências necessárias, foram consideradas algumas 

competências ditas pelo guia que precisam ser desenvolvidas para que o Guia seja 

um bom profissional; e o Bloco 3 – foram agrupadas todas as respostas 

relacionadas as queixas que os Guias fazem, que pensou-se estarem relacionadas 

às suas percepções e sentimentos em relação ao trabalho. Conforme Quadro 13. 
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Quadro 13 – Quadro síntese das observações feitas pelos Guias 

Bloco 1 

Aspectos 

relevantes 

Bloco 2 

Competências 

necessárias 

Bloco 3 

Percepções e Sentimentos 

 

Considerar a 
sazonalidade; 
Melhor 
planejamento do 
setor; 
Melhoria na 
infra-estrutura 
turística para 
atender melhor os 
passageiros e 
realizar melhor o 
trabalho; 
União da classe; 
É necessário ter 
boa relação com a 
chefia* 
 

 
Respeitar a 
cultura dos 
passageiros; 
Dedicação ao 
trabalho; 
Esforço; 
Atenção; 
Responsabilidade; 
Compromisso; 
Precisa estar 
preparado a todo 
tempo para 
situações adversas. 
 

 
Gostar do que faz; 
Falta de reconhecimento do profissional por parte 
das empresas contratantes*; 
Falta de reconhecimento por parte dos outros 
profissionais do setor*;  
Competição com outros profissionais pelo 
atendimento do turista; 
Falta de reconhecimento social*; 
Incoerência entre exigências e reconhecimento*; 
Existência de conflitos interpessoais e fofocas; 
Desequilíbrio entre trabalho e família*; 
Insatisfação quanto à exigência de vendas de 
pacotes em detrimento do atendimento ao turista; 
Consequencias emocionais que afetam aos colegas 
e familiares em função do insucesso com a venda de 
pacotes* 
O uso de terminologias pejorativas para se referir ao 
turista que não compra o pacote; 
Me sinto incompetente quando não vendo; 
Indignação relacionadas à necessidade de vender 
para dar continuidade ao trabalho...”A atribuição mais 
importante do Guia Receptivo é a venda de pacotes”*; 
 Carga horária extensa; 
Sobrecarga física e emocional; 
Tratamento do prestador de serviço como 
funcionário, sem reconhecer seus direitos. 

* aspectos mencionados por mais de três Guias. 

Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2011). 
 

Os Guias apontam para uma série de variáveis que comparadas a 

literatura da Síndrome de Burnout, reforçam a ideia de que seja uma categoria 

suscetível ao adoecimento. A referência à sobrecarga de trabalho e à falta de 

trabalho “quando estes não vendem” ou em função da própria sazonalidade; a 

reação física, emocional e inter-relacional em decorrência do trabalho; a falta de 

controle sobre o dia a dia de trabalho, sempre presente; o que fica evidente com a 

afirmação: “é preciso estar preparado a todo tempo para situações adversas”; a 

dificuldade com os conflitos no trabalho; o sentimento de falta de reconhecimento, 

dentre muitos outros fatores. 

O sentimento de falta de reconhecimento e valorização profissional foi 

mencionado por 45% dos Guias que escreveram observações sobre o seu trabalho, 

o que chama atenção, e pode justificar os achados da Síndrome de Burnout nessa 



75 
 

população. Para Maslach, et al. (2001), a falta de reconhecimento é um dos seis 

fatores considerados desencadeadores da Síndrome de Burnout.   

Um outro aspecto que surge nos comentários feitos pelos trabalhadores, 

e que está relacionado com a síndrome, é a ambiguidade de papéis, um dos sujeitos 

expressa de forma enfática a incoerência sentida, quanto ao atuar como Guia e vê-

se obrigado a vender pacotes, ele escreve: “a atribuição mais importante do Guia 

Receptivo é a venda de pacotes”. Parece ser que “vender” não faz parte da 

competência do Guia ou não deveria ser sua atividade principal, mas ao mesmo 

tempo é o que define o trabalho ou o não trabalho, o que é um fator gerador de 

sofrimento. Apesar de parecer contraditório, Chimenti e Tavares (2007) afirmam que 

faz parte das atribuições desse profissional atender tanto aos interesses do Turista, 

quanto os das agências e operadoras e a venda dos pacotes é a parte das 

exigências feitas por estas para atuar como Guia, mas talvez não esteja no conjunto 

de expectativas dos indivíduos quando estes escolhem atuar como tal, o que precisa 

ser melhor compreendido e talvez enfocado nas escolas de formação. 

Essa é uma questão geradora de conflitos e que desencadeia uma série 

de reações, soma-se à insegurança do trabalho desse profissional, pela natureza da 

prestação de serviço, da sazonalidade, a necessidade da venda dos pacotes para 

dar continuidade à atividade de Guiamento. Ainda sobre essa questão duas 

afirmações são relevantes, porque são indícios de atitudes de desumanização. Uma 

delas é a afirmação de que o insucesso com as vendas afeta a relação com os 

colegas e familiares; a outra é que quando os turistas não compram os pacotes, os 

guias fazem uso de terminologias pejorativas para se referirem aos Turistas.  

Outro dado que corrobora as análises quantitativas é o sentimento de 

gostar de trabalhar como Guia de Turismo, gostar do que faz, já que a dimensão 

realização pessoal como comumente é encontrada nos outros estudos, não aparece 

nessa população.  

Se no primeiro momento parece incoerente a presença das atitudes de 

ironia e cinismo e do sentimento de vazio com o trabalho e respostas positivas a 

itens, tais como: eu me identifico com o meu trabalho, compreendo e trato 

adequadamente os problemas dos passageiros, me sinto com energia e 

entusiasmado para trabalhar; no segundo momento, é possível compreender que 
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apesar de todas as condições adversas e geradoras de sofrimento vivenciadas, 

parece que os sentimentos de satisfação e competência continuam mantidos, talvez 

porque haja uma clara distinção entre atividades de Guia de Turismo e as exigências 

das organizações de trabalho como a realização de vendas, por exemplo, o que 

corrobora as afirmações de Maslach et al.(2001) quando afirma que a Síndrome de 

Burnout é um problema das organizações de trabalho, embora esteja relacionada a 

um conjunto de características dos indivíduos, podendo ser citadas nesse caso, as 

expectativas. 
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CONCLUSÃO 

 

O propósito principal deste trabalho foi verificar se as dimensões 

características da Síndrome de Burnout (exaustão, desumanização e falta de 

realização pessoal), se evidenciavam na categoria ocupacional de Guia de Turismo. 

Para tanto, foram realizadas análises fatoriais, objetivando encontrar a solução 

fatorial mais adequada ao estudo. Concluiu-se, assim, que tanto a 

multidimensionalidade do construto, quanto a estrutura proposta por Maslach, e 

pelos autores do ECB, o instrumento utilizado, são verificadas nessa categoria, com 

índices de confiabilidade satisfatórios para todos os fatores. Evidenciaram-se, no 

entanto, características próprias ao estudo. As variáveis se agruparam de modo 

diferente e decidiu-se pela manutenção de um quarto fator no modelo. 

A dimensão da realização pessoal se apresentou de modo diferente ao 

que ocorre nos estudos de Maslach (1993, 1997, 2001), mas confirma os resultados 

encontrados por Tamayo e Troccóli (2009). As variáveis relacionadas à eficácia do 

sujeito, bom desempenho e satisfação, não apresentam cargas fatoriais 

satisfatórias, no entanto um dos fatores agrupou itens que foi considerado por 

Tamayo e Troccóli (2009), uma variante da realização pessoal, denominado de 

decepção.  

Além disso, houve o surgimento de um quarto fator, nomeado de 

Evitação, assim como ocorreu uma variação na realização pessoal, surgindo a 

decepção, esse fator pode ser considerado uma variante ou uma divisão da 

dimensão desumanização, considerando o seu conteúdo (evitação da chefia e dos 

turistas). Na análise de Cluster, os dois fatores se agruparam na mesma categoria, 

além disso, o conteúdo é compatível com os achados teóricos nomeados como 

desumanização, a diferenciação pode ter sido devida a uma maior incidência de 

atitudes de evitação pelos Guias, talvez por ser uma estratégia mais “eficiente” ou 

possível no contexto de trabalho desses profissionais. 

Ainda sobre a síndrome, foi proposto como objetivo específico verificar 

em que medida essas dimensões apareciam na população estudada. Para tanto, 

foram realizadas análises de agrupamento entre os indivíduos e realizadas análises 

do que diferenciaria esses grupos, através da análise de discriminante, o resultado 
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encontrado foi a constituição de três grupos distintos. A exaustão apareceu em dois 

dos grupos, não servindo assim para diferenciá-los, o que é esperado do ponto de 

vista teórico. No primeiro deles, surge a decepção no trabalho como variável mais 

forte, desse modo os sujeitos desse grupo apresentam a exaustão e a decepção; no 

segundo, as dimensões desumanização e evitação possuem pesos maiores, embora 

também exista a exaustão e, no terceiro as três dimensões não aparecem de forma 

significativa.  

Dessa forma na população de Guias de Turismo encontram-se sujeitos 

nos três níveis de Burnout: leve, moderado ou alto.  58 indivíduos compõem o nível 

leve; 32, o moderado e 19, o alto, o que sugere a necessidade de intervenção seja 

individual, organizacional ou combinadas, o que seria mais efetivo. 

Considerando a severidade do adoecimento por Burnout, esse estudo se 

presta a tornar público a necessidade de intervenções, seja aos sujeitos afetados 

para que busquem ajuda e/ou para as organizações empregadoras dos Guias de 

Turismo para que atentem aos desencadeadores e avaliem que estratégias 

poderiam ser adotadas para tornar os ambientes mais saudáveis e nesse caso, já 

intervir nos adoecimentos e evitar danos maiores aos seus trabalhadores, ao próprio 

desempenho da empresa, aos Turistas, operadoras, as famílias e a sociedade como 

um todo. 

Quanto à relação entre as variáveis sócio-demográficas e profissionais 

com as dimensões de Burnout encontradas, o que atende ao segundo objetivo 

específico, foram encontradas relações significativas entre poucas variáveis e com 

fraco poder de explicação, as correlações encontradas foram entre a dimensão 

exaustão e a variável afastamento do trabalho por motivo de saúde e entre a 

dimensão evitação e a idade dos respondentes, bem como com a dimensão 

evitação e o exercício com Guia de Turismo vinculados às agências de receptivo. 

Podem ser consideradas contribuições científicas decorrentes desse 

estudo, portanto, a ampliação da compreensão do Burnout na categoria de Guia de 

Turismo e alguns dos fatores considerados desencadeadores; a ampliação de 

pesquisas utilizando a Escala de Caracterização de Burnout, inclusive sendo 

possível classificar outros Guias que não fizeram parte do grupo pesquisado e 

reconhecer se estes experimentam o Burnout; a obtenção de informações acerca 
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dos riscos a saúde do Guia de Turismo, que podem ser utilizados pelas escolas de 

formação da categoria profissional, de modo que os conhecimentos dos cuidados da 

saúde no trabalho sejam incorporados aos currículos para que as informações se 

disseminem e com o esclarecimento, estratégias de prevenção e intervenção sejam 

conhecidas e adotadas, bem como ao próprio poder público, que pode utilizar a 

pesquisa para pensar em políticas públicas que visem proteger a saúde desse 

trabalhador. 

Além disso, após esse estudo é possível demonstrar que trabalhar com 

lazer, não é por si só um gerador de saúde, como se pensa no senso comum, que 

se faz necessário que as exigências e dificuldades do trabalho do Guia sejam 

reconhecidas e é possível que possa ajudar a desfazer as crenças de que se trata 

de um trabalho fácil e de diversão como aponta Chimenti e Tavares, 2007.  

Por fim, cabe ressaltar algumas limitações desse estudo. Uma delas diz 

respeito à modelagem. Alguns dos estressores possuem natureza subjetiva. Dessa 

forma, muitos sujeitos pareciam não ter consciência de que determinado estressor 

estava presente no trabalho (não percebiam a existência do estressor), mesmo que 

esses pudessem ser observados claramente do ponto de vista objetivo pela 

pesquisadora. Como solução, talvez fosse necessário nos estudos seguintes a 

adoção de medidas objetivas de avaliação e/ou a utilização de uma metodologia 

onde os sujeitos pudessem ao mesmo tempo ser respondentes da pesquisa e 

construir conhecimentos de forma coletiva, por exemplo. 

Outras limitações dizem respeito à técnica de amostragem utilizada, que 

não garante a generalização dos achados a toda a população de Guias de Turismo; 

a ausência de variáveis profissionais mais específicas como jornada de trabalho 

diária e o número de clientes atendido por dia, esses dados daria uma visão mais 

ampla nas análises; a observação parcial dos critérios de homocedasticidade, 

linearidade e normalidade e distorções em função da desejabilidade social 

(tendência que os sujeitos possuem de responder aquilo que ele acha que se espera 

dele, como afirmam Crowne e Marlowe (1960), ficou claro que muitos Guias, 

respondiam o que achavam que um sujeito “normal” deveria responder, até em 

função do peso negativo das assertivas.  
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Prezado Guia de Turismo, estamos

desenvolvendo uma pesquisa sobre o

Guia de Turismo e sua relação com o

seu trabalho e gostaríamos de contar

com sua participação respondendo a

este questionário. Sua colaboração é

de fundamental importância para o

êxito deste trabalho.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO

Pesquisadora Responsável

Rayssa Soares de Souza

Mestranda

APENDICE  A – Instrumento de coleta de Dados 
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Instruções: 

 
Seja sincero! 

Responda a todos os itens! 

Asseguramos que todas as informações serão processadas com o máximo sigilo.  

Essa pesquisa destina-se apenas a fins científicos.  

 

Marque um X a alternativa que melhor corresponde ao modo como você se sente 

em relação ao seu trabalho, utilizando a escala abaixo. 
 

 Nunca  Raramente  Às Vezes  Frequentemente  Sempre 

 

Eu me sinto frustrado com o meu trabalho.      
      

Trato alguns passageiros com distanciamento.      
      
Eu me sinto cheio de energia para trabalhar.      
      
Meu trabalho me faz sentir como se estivesse “num beco sem saída”.      
      
Sinto-me emocionalmente vazio com o meu trabalho.      
      
Trato alguns passageiros com indiferença, quase de forma mecânica      
      
Trabalhar com os Turistas me estimula.      
      
Eu me sinto inútil no meu trabalho.      
      
Quando me levanto de manhã, sinto cansaço só de pensar que tenho 
que encarar mais um dia de trabalho 

     

      
Acho que estou trabalhando demais no meu trabalho.      
      
Sinto que alguns passageiros são “meus inimigos”.      
      
Acho que trato adequadamente os problemas dos passageiros.      
      
Sinto-me desesperado com meu trabalho.      
      
Sinto que a carga emocional do meu trabalho é superior àquela que posso 
suportar. 

     

      
Meu trabalho afeta negativamente meu bem-estar psicológico.      
      
Meu trabalho me exige mais do que posso dar.      
      
Sinto que desagrado a alguns passageiros.      
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Compreendo facilmente os sentimentos dos passageiros.      
      
Acho que meu trabalho parece sem sentido.      
      
Eu me sinto sugado pelo meu trabalho.      
      
Eu me sinto desgastado com meu trabalho.      
      
Sinto que os passageiros me culpam por alguns dos seus problemas.      
      
Acho que as coisas que realizo no meu trabalho valem a pena.      
      
Trato alguns passageiros com cinismo.      
      
Eu me sinto deprimido com meu trabalho.      
      
Trabalhar diretamente com pessoas me deixa estressado.      
      
Enfureço-me com alguns passageiros.      
      
Eu me identifico com o meu trabalho.      
      
Evito o relacionamento com a chefia.      
      
Sinto-me feliz com meu trabalho.      
      
Meu trabalho afeta negativamente minha saúde física.      
      
Trato alguns passageiros com frieza.      
      
Sinto-me desanimado com meu trabalho.      
      
Acho que realizo meu trabalho adequadamente      
      
Sinto-me esgotado ao final de um dia de trabalho.      
      
Fico de mau humor quando lido com alguns passageiros.      
      
Eu me sinto saturado com o meu trabalho.      
      
Sinto vontade de me isolar no meu ambiente de trabalho.      
      
Meu trabalho me faz sentir emocionalmente exausto.      
      
Perco a paciência com alguns Turistas.      
      
Sinto que meu trabalho está me destroçando.      
      
Meu trabalho me faz sentir como se estivesse no limite das minhas 
possibilidades. 
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Para finalizar, por favor, preencha os seguintes campos, com seus dados: 
 

 
1. Gênero 
 
1. (  ) Masculino 
2. (  ) Feminino 
 
 

 
2. Estado civil 
 
1. (   ) Solteiro 
2. (   ) Casado 
3. (  ) Divorciado 
4. (   ) Viúvo 
5. (   ) União estável  
6. (  ) Outro. Qual?  
 
______________________ 
 

 
3. Escolaridade 
 
1. (  ) Até Ensino Médio 
2. ( ) Superior 
Incompleto 
3. (  ) Superior  
Completo 
4. (  ) Pós-graduação 
Incompleta 
5. (   ) Pós-graduação 
Completa 
 

 
4. Idade 
 
____________ 
 

 
5. Tipo de contrato de 
trabalho 
1. (  ) Prestador de serviço 

vinculado a uma única 

agência 

2. (  ) Prestador de serviço 

vinculado a várias 

agências 

3. (  ) Carteira assinada 

4. (  ) Outro, qual? 

_____________________ 

 
9. Você realiza outra 
atividade além da de Guia 
de Turismo? (se sim, 
qual?) 
 
_____________ 
 
Atividade atual 
1. (  ) Guia de Receptivo 

2. (  ) Guia Rodoviário 

3. (  ) Motoguia 

 

 
7. Tempo de prestação 
de serviço para a 
agência atual: 
 
 
_____________ 
 

 
 
 11. Afastamento 
do trabalho por 
problema de 
saúde em 
2009/2010/2011:   
1. (   ) Nenhum     
2. (  ) Entre 1 e 3  
Vezes        
3. (   ) Mais de 3 
vezes 
 
Qual?___________
________________  

 
8. Tempo de serviço 
como Guia de Turismo  
 
_____________ 
 

Existe algo que você considera importante que seja dito para que possamos 
compreender a realidade do guia de turismo na sua relação com seu trabalho? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Muito obrigada por sua colaboração! 

 

      
Evito o trato com alguns passageiros.      
      
Eu me sinto desiludido com meu trabalho.      
      
Eu me sinto rejeitado por alguns Turistas.      
      
Evito o relacionamento com meus colegas de trabalho.      


