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“Inclusão é sair das escolas dos diferentes e promover a escola das 

diferenças.” (Mantoan). 

 



 
 

 

RESUMO 
 

O objetivo do estudo foi investigar as principais causas de adoecimento ocupacional dos 

professores de educação infantil na rede pública de ensino que estão inseridos no processo de 

inclusão escolar de crianças com necessidades educacionais especiais. Este estudo justifica-se 

devido à necessidade de modificação na formação destes professores para lidar com o 

processo de inclusão escolar e ter um profissional da área da saúde como apoio, buscando um 

entendimento acerca dessa vivência em sala de aula. Tem como base uma investigação 

metodológica qualitativa com delineamento descritivo, que ocorreu por meio de um Roteiro 

de Entrevista Semiestruturado, os participantes da amostra são professores da Secretária 

Educacional do Distrito Federal que atuam na educação infantil de um Jardim de Infância da 

região administrativa do Gama. Foi utilizado a Análise de Conteúdo do Tipo Categorial e o, 

software Word Clouds, onde foi possível observar graficamente as informações coletadas nas 

entrevistas. Obteve-se como resultado deste estudo, a identificação dos principais desafios que 

os professores enfrentam no processo de inclusão escolar e como isto acarreta consequências 

em sua saúde. Levantando as reais necessidades e demandas para subsidiar intervenções que 

contribuam para o bem-estar e saúde desses trabalhadores. 

 

Palavras-chave: Inclusão. Educação Infantil. Terapia ocupacional. Saúde do trabalhador. 

Saúde ocupacional. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the study was to investigate the main causes of occupational illness of the 

kindergarten teachers in the public school system that are inserted in the school inclusion 

process of children with special educational needs. This study is justified due to the need to 

modify the training of these teachers to deal with the process of school inclusion and to have a 

health professional as support, seeking an understanding about this experience in the 

classroom. It is based on a qualitative methodological research with a descriptive design, 

which occurred through a Semistructured Interview Roadmap, the participants of the sample 

are teachers of the Education Secretary of the Federal District who work in the kindergarten 

of a Kindergarten in the Gama administrative region. The Content Analysis of the Categorical 

Type and the Word Clouds software were used, where it was possible to graphically observe 

the information collected in the interviews. As a result of this study, we identified the main 

challenges that teachers face in the process of school inclusion and how this has consequences 

on their health. Raising the real needs and demands to subsidize interventions that contribute 

to the well-being and health of these workers. 
 

Key-words: Inclusion. Child Rearing. Occupational Therapy. Occupational Health. 

Occupational Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

O termo inclusão está associado com o atendimento educacional para garantir que 

todos os alunos, independente de suas capacidades, alcancem todo seu potencial em local 

escolar apropriado (ALVES; DUARTE, 2014). 

A inclusão escolar proporciona que o Aluno com Necessidades Educativas Especiais 

(ANEE), esteja em uma escola de ensino regular juntamente com outras crianças. Neste 

ambiente é necessário o convívio social entre os alunos, professores e a participação familiar.  

A Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001, Artigo 5º define ANEE 

aqueles que: 

 

Durante o processo educacional, apresentarem: I – dificuldades 

acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 

desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades 

curriculares, compreendidas em dois grupos: a) aquelas não 

vinculadas a uma causa orgânica específica; b) aquelas relacionadas a 

condições, disfunções, limitações ou deficiências; II- dificuldades de 

comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, 

demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis; III- altas 

habilidades/ superdotação, grande facilidade e de aprendizagem que 

os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes.  

 

O direito ao acesso à educação de forma igualitária e a garantia da inclusão de pessoas 

com deficiência na rede regular de ensino é assegurado na Constituição Federal de 1998 

(BRASIL, 2005). Esta certifica que a educação seja direito de todos e dever do Estado e que 

todos tenham a liberdade de aprender e ensinar. 

O art.23 da Convenção dos Direitos da Criança da ONU (1989), já assegurava que a 

criança deficiente tivesse o acesso efetivo à educação, cultura, integração social e lazer. 

Em 1994, foi elaborado um documento nomeado de Declaração de Salamanca, este 

trata os princípios da educação especial e reafirma que a educação é para todos e que as 

escolas regulares que contemplem a inclusão, podem atuar como uma forma eficaz de 

combate a atitudes preconceituosas. Ela garante que “as escolas deveriam acomodar todas as 

crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 
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linguísticas ou outras” (BRASIL, 1994). O conceito de necessidades educacionais especiais 

passa a ser amplamente disseminado a partir desta Declaração.  

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação inclusiva 

(MEC, 2008), afirma que a educação especial é uma modalidade de ensino que disponibiliza 

recursos, atendimentos e orientações quanto a sua utilização no processo de ensino e 

aprendizagem na classe regular. 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 

2001), afirma que a escola inclusiva deve propor em seu projeto pedagógico ações que 

favoreçam a interação social e sua opção por práticas heterogêneas. Com professores 

preparados e escolas organizadas e adaptadas para oferecer educação de qualidade para todos, 

incluindo os educandos com necessidades especiais. Assim sendo, inclusão não é apenas 

matricular os alunos com necessidades educacionais em uma classe regular, não levando em 

consideração suas especificidades, mas significa dar o suporte necessário ao professor e à 

escola para ocorrer sua ação pedagógica. 

Deste modo deve ser feito a inclusão do ANEE na escola regular e não a sua 

integração, já que estes são conceitos distintos e integrar não significa incluir. Na inclusão, a 

escola busca possibilidades de metodologias que favoreçam as potencialidades destes alunos, 

aceitando e valorizando as diferenças, respeitando suas diferentes formas de aprender. Como 

afirma Prioste, Raiça e Machado (2006, p.40): 

 

[...] a educação inclusiva tem sido caracterizada como um “novo 

paradigma”, que se constitui pelo apreço à diversidade como condição 

a ser valorizada, pois é benéfica à escolarização de todas as pessoas, 

pelo respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem e pela proposição 

de outras práticas pedagógicas, o que exige ruptura com o instituído 

na sociedade e, consequentemente, nos sistemas de ensino. 

(PRIOSTE, RAIÇA E MACHADO, 2006, p.40) 

 

Já na integração, os alunos devem se ajustar aos padrões escolares impostos. 

Necessitam ser capazes de acompanhar a metodologia tradicional, tolerar atos 

discriminatórios, desempenhar papéis de autonomia e lidar com os obstáculos encontrados 

(SASSAKI, 2005). 

No modelo inclusivo quem deve se submeter a ajustes é a sociedade como um todo, 

valorizando as diferenças, a participação e cidadania. O Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 
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2007 dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, 

onde objetiva abranger a população em geral para se ter melhorias na qualidade da educação 

básica e humanização quanto as formas de diversidade. 

Como afirma a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 

2014), a inclusão na escola em condições de igualdade e de aprendizagem contínua, prepara a 

criança para sua vida social e ativa. Assim também ocorre em relação a sua formação 

profissional, se esta for adequada irá garantir sua inserção no mercado de trabalho, 

proporcionando sua inclusão na sociedade e no pleno exercício de sua cidadania. 

De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015), é dever do Estado, da 

família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação, uma vez que a educação 

constitui um dos direitos da pessoa com deficiência. De forma a alcançar o máximo 

desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e 

sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. 

As escolas devem estar preparadas para saber lidar com esta população, sobre como 

deve ser ensinado, quais as metodologias, recursos e adaptações podem ser realizadas. Uma 

vez que, o processo de inclusão escolar tem como prioridade que todas as crianças aprendam 

juntas, independentemente da sua dificuldade, valorizando as potencialidades individuais. 

Como afirma Ide (2011), a inclusão escolar existe para ampliar o acesso das pessoas com 

necessidades especiais nas classes comuns e mostrar que as pessoas podem aprender juntas. 

O professor, nesse contexto, é tradicionalmente reconhecido como facilitador dos 

processos de aprendizagem, mediando às experiências escolares (RODRIGUEZ; 

BELLANCA, 2007). 

Porém este profissional tem cada vez mais se ressentido em seu cotidiano profissional. 

Sentimentos de desilusão, de desencantamento com a profissão são frequentemente relatados, 

evidenciando o quanto essa profissão está vulnerável ao estresse. A docência é uma das 

profissões que mais causam esse desgaste emocional (NAUJORKS, 2002). 

Stempien e Loeb (2002), ao observar professores do ensino regular e especial, 

identificaram a presença de maiores indicadores de insatisfação nos docentes que lidam com 

alunos especiais. Uma vez que, estes professores não possuem recursos pedagógicos e 

formação contínua para lidar com esses alunos. 

É esperado que os professores tenham recursos pedagógicos e habilidades que 

conduzam para o sucesso do processo ensino-aprendizagem, para que o aluno tenha um 

desempenho adequado. Porém estes profissionais geralmente não estão preparados para lidar 

com estes alunos, apresentando maior vulnerabilidade ao estresse de forma mais intensa ao 
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lidar com essas crianças (MALAGRIS, 2007). A exaustão é frequente quando atuam 

juntamente com alunos especiais. 

O apoio motivacional é essencial para o aluno no âmbito escolar, sendo um facilitador 

do processo de aprendizagem, como afirma Santos (2011), os professores devem fornecer 

feedbacks para seus alunos com intenção de ajudá-los e incentivá-los em suas atividades 

escolares, para que estes desenvolvam autonomia e independência, acreditando em seu 

potencial, possibilidades e capacidades. 

Melo e Ferreira (2009) apresenta que movidos por vezes pela crença sobre a 

incapacidade do aluno, os profissionais tendem a reconsiderar a necessidade de investimento 

pedagógico e pensar se há mesmo necessidade de ensiná-lo. 

A princípio, o estresse do professor, no Brasil, parece estar relacionado a baixas 

remunerações, à precariedade das condições de trabalho, às funções burocráticas desgastantes, 

ao grande número de alunos por sala de aula, ao despreparo do professor diante de novos 

acontecimentos, às pressões realizadas pelos pais dos alunos e pela sociedade como um todo e 

à violência presente no ambiente escolar (ESTEVE, 1999; CODO, 2004). 

O adoecimento que acomete os professores ocorre devido à desarmonia entre as 

políticas públicas de ampliação de vagas nas escolas sem melhorar a qualidade do trabalho do 

docente (GASPARINI; BARRETO; ASSUNÇÃO, 2005). 

A promoção de ambientes de trabalho apropriada e agradável conduz a eficácia 

escolar. É necessário a análise e melhoria dos processos organizacionais para obter 

desempenhos significativos no âmbito da escola. 

Essas condições revelam que, em seu cotidiano de trabalho os professores lidam com 

situações que fogem ao seu controle e podem estar originando o estresse nestes profissionais 

(NAUJORKS, 2002). 

Segundo Gasparini (2005), o papel do professor extrapolou a mediação do processo de 

conhecimento do aluno, ampliando-se a sua missão para além da sala de aula, a fim de 

garantir uma articulação entre a escola e a comunidade. O professor além de ensinar, deve 

participar da gestão e do planejamento escolar, o que significa uma dedicação mais ampla, a 

qual se estende às famílias e à comunidade. 

Segundo Anjos, Andrade e Pereiro (2009), diante das dificuldades já citadas, os 

professores parecem não possuir uma postura positiva de enfrentamento dos desafios ligados 

ao ensino dos alunos com deficiência, ficando mais propensos ao adoecimento ocupacional. 

Como ressalta Baleotti (2006), sendo necessária uma parceria entre saúde e educação. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 O presente estudo visa à identificação dos desafios e dificuldades no processo de 

inclusão escolar, a existência do sofrimento e/ou adoecimento, a consequência destes na saúde 

dos professores e a minimização destes agravos por intermédio do Terapeuta Ocupacional. 

Uma vez que, este profissional possui atividades de apoio aos educadores voltados para os 

educandos com deficiência, de acordo com as reais necessidades de cada um, diagnóstico, 

comportamento, faixa etária e percepção de riscos de adoecimentos ocupacionais, podendo ser 

assim, um facilitador deste processo de inclusão. 

Os dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2013 (MEC/INEP) registram que 

no Brasil houve um aumento de 6,2 % quanto ao número de alunos incluídos em classes 

comuns do ensino regular na educação infantil, que passou de 40.456 matrículas em 2012 

para 42.982 em 2013. 

Porém no Distrito Federal esta realidade é distinta. Os Resultados Finais do Censo 

Escolar das Redes Estaduais e Municipais (INEP) publicados entre os anos 2010 e 2015, 

constatou que o número de matrículas em 2010 era de 2.357, passando para 1.031 em 2015. 

Tendo uma queda significativa. 

 A região administrativa selecionada para o estudo foi o sexto lugar em relação ao 

número total de matrículas efetuadas em Brasília, na educação infantil, como aponta o Censo 

Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (2015). 

Segundo Mantoan (2008), para garantir a operacionalização do ensino de alunos com 

deficiência, é necessária a qualificação do professor, contudo seria mais coerente dar ênfase 

na formação inicial e continuada desses profissionais para que eles possam atender às 

necessidades educacionais de todos os alunos, na inclusão ou mesmo no ensino regular. 

De acordo com Naujorks (2002), a proposta de inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais nas classes regulares de ensino tem reforçado o quadro de professores 

despreparados para lidar com o aluno, sendo um profissional cada vez mais propenso ao 

processo de estresse e um aluno cada vez mais discriminado. 

 A ignorância sobre aspectos peculiares às deficiências e sobre as possibilidades de 

cada criança também gera situações de medo, de recusa, de preconceito em relação à presença 

do aluno deficiente. Temos assim, alunos impotentes, desmotivados e professores assustados 

e reativos, acreditando que o aluno deficiente é um grande problema, aliado aos outros já 

recorrentes da escola (ROCHA, 2003). 
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 Pereira (2001) acrescenta que os problemas de saúde psíquica encontram-se no topo 

da lista de preocupação dos professores, como o estresse, depressão e fadiga mental, como 

alguns dos males que os professores dizem estarem acometidos. 

Segundo Oliveira (2005), a escola tem se tornado um espaço gerador de tensões e 

sofrimentos para os trabalhadores envolvidos. 

As escolas normalmente não possuem materiais adaptados que contemplem todas as 

necessidades educacionais, não há um mobiliário adequado, uma capacitação profissional ou 

um auxiliar. 

Para Carlotto (2002), a presença de exaustão emocional nos docentes é alarmante, pois 

a mesma pode trazer danos na preparação e planejamento das aulas, ocasionadas pela 

desmotivação profissional, gerando diminuição ou perda de criatividade, empatia e 

distanciamento na sua relação com os alunos. 

Segundo um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da 

Administração- Consad (2012), em quatro estados, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Distrito Federal, indica que 58% dos professores do DF foram afastados por 

motivos de saúde pelo menos uma vez ao ano, liderando o ranking em relação aos outros 

estados. 

Por meio da reportagem assinada por Ramal (2015), obteve-se a informação que no 

Distrito Federal, só no primeiro semestre de 2014, foram emitidos 16,4 mil atestados médicos 

para professores da rede pública de ensino. 

 Dessa forma, a intervenção do profissional de Terapia Ocupacional no contexto 

escolar, parte da prevenção e promoção da reabilitação destes trabalhadores, visando à 

atenção integral. A Terapia Ocupacional tem o objetivo de promover a autonomia, a criação 

de espaços para o viver e expressar-se, considerando as relações sociais como parte 

fundamental do processo de reabilitação e/ou inserção no trabalho (GUTTERRES; 

BARKNECHT, 2005). 

 A proposta de ação da Terapia Ocupacional na Educação torna-se ainda mais difícil se 

considerarmos a complexidade da realidade educacional em nosso país, com professores 

muitas vezes despreparados, classes com um grande número de estudantes e uma falta crônica 

de infra-estrutura nas escolas (ROCHA, 2007). 

 A inclusão da criança com necessidades especiais na escola também é objetivo da 

Terapia Ocupacional, na medida em que o ambiente escolar permite à criança a 

experimentação de uma diversidade maior de atividades, as quais promovem o 

desenvolvimento global da criança, o aprimoramento de habilidades e capacidades, a 
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superação de dificuldades e a descoberta de que é parte integrante e atuante de uma sociedade. 

(IDE, 2011). 

 A meta da Terapia Ocupacional, no espaço escolar, é o fortalecimento da potência de 

pensar e agir dos sujeitos envolvidos, facilitar a construção de soluções para os impasses a 

partir do próprio grupo, redirecionando e alocando recursos tecnológicos, sociais e políticos 

dos equipamentos da comunidade (ROCHA, 2007). 

O conhecimento específico à formação do terapeuta ocupacional o permite elaborar 

estratégias para indicar soluções individualizadas aos alunos e auxiliar a escola e o professor, 

tendo como referência uma avaliação minuciosa dos fatores que dificultam a participação dos 

alunos (ABE,2009). 

 Sendo assim, é possível observar o quanto é essencial à inserção do profissional de 

Terapia Ocupacional no contexto escolar, uma vez que este procura amenizar as dificuldades 

encontradas no processo de inclusão escolar, promovendo soluções, informações aos 

docentes, adaptações para os alunos e o fortalecimento do relacionamento destes com a 

proposta de inclusão. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivos gerais 

Compreender os principais desafios encontrados sob a percepção dos professores de 

educação infantil na rede pública de ensino que estão inseridos no processo de inclusão 

escolar e como estes geram influências nos aspectos de saúde. 

3.2 Objetivos específicos 

 Investigar e descrever a percepção dos professores em relação à sua atividade de 

trabalho. 

 Verificar a existência de propostas de cursos e capacitações para a formação de 

professores no ensino dos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (ANEE) 

no Distrito Federal. 

 Descrever os conceitos de deficiência e inclusão de acordo com a compreensão 

individual dos professores. 

 Identificar possíveis atuações da Terapia Ocupacional no contexto escolar. 
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4. MÉTODO 

4.1 Abordagem Metodológica  

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa. Para Minayo (2001), a 

pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

Flick (2004) argumenta que a pesquisa qualitativa evita números, lida com 

interpretações da realidade social. Já para Marques (2006), a abordagem qualitativa 

corresponde aos dados que não são passíveis de ser mensurados matematicamente, 

compreendendo a realidade por meio da subjetividade dos sujeitos-participantes da 

investigação. 

De acordo com Turato (2005, p. 509) “No contexto da metodologia qualitativa não se 

busca estudar o fenômeno em si, mas entender seu significado individual ou coletivo para a 

vida das pessoas”. 

4.2 Amostra e Critérios de Inclusão e Exclusão 

Foram selecionados para a realização da entrevista, 12 professores de crianças com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE), de educação infantil, de uma escola do Jardim de 

Infância Número 02 do Distrito Federal, já que esta contempla a inclusão e já havia sido feito 

um contato prévio com a diretora da escola, facilitando a entrada na instituição. Foi 

considerado como critério de seleção os docentes terem no mínimo dois anos de experiência 

com estes alunos. Foi considerado como critério de exclusão, professores com experiência 

menor que a supracitada e substitutos. 

4.3 Procedimentos e Instrumentos de Pesquisa 

Para a coleta de dados foi realizado um Roteiro de Entrevista Semiestruturado, 

elaborado pelas pesquisadoras, com questões sobre os desafios e dificuldades encontradas no 

processo de inclusão escolar, a formação dos professores, capacitações, quais os benefícios, as 

melhoras significativas destes alunos, o que poderia ser modificado, o adoecimento 

ocupacional. Além disso, pretendeu-se fazer uma caracterização dos professores com questões 

sociodemográficas, envolvendo as variáveis: gênero (feminino e masculino), faixa etária, 

escolaridade, características étnicos raciais (branca, parda, preta e outros), condição 

socioeconômica e categorias sobre a percepção do professor em relação à inclusão escolar e 

ao conceito da deficiência. A entrevista foi realizada em uma sala da própria escola, no turno 
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contrário ao que o docente ministra a aula. Esta foi gravada e posteriormente transcrita na 

íntegra. 

4.4 Análises de Dados 

 Para a análise de dados, utilizou-se a Análise de Conteúdo do tipo Categorial 

(BARDIN, 1977). Ocorreu uma organização e preparação destes, para posterior transcrição, 

visando um sentido para estas informações, codificação dos dados, descrição detalhada do 

material coletado, finalizando com a interpretação dos significados dos dados. Foi utilizado o 

software Word Clouds, site de domínio público, que possui um sistema de manipulação de 

dados onde é possível enxergar graficamente as informações e as categorias elencadas. 

4.5 Aspectos Éticos 

Após a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da 

Saúde (CEP/FS) da Universidade de Brasília, CAAE 61613516.3.0000.0030, que se ampara 

na Resolução CNS n 466/12, realizou-se o contato com a escola por meio de telefone para 

marcar a data da entrevista e entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), para convidar os participantes para a pesquisa, onde foram expostos os objetivos e 

demais informações sobre o estudo, para verificar se estes estavam de acordo com sua 

participação e, também, ocorreu à entrega do Termo de Autorização para Uso de Imagem e 

Som de Voz, garantindo que estes dados fossem usados somente para a realização do estudo e 

houve a entrega do Termo de Concordância a escola, para que esta compreendesse os 

objetivos da pesquisa e permitisse a entrada na instituição. 

 

 

 

 

 


