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RESUMO 
 

O presente estudo enfoca questões sobre Burnout em docentes envolvidos na 

inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais na rede pública. O 

objetivo deste trabalho foi analisar o estresse ocupacional que acomete os 

profissionais envolvidos nesta tarefa. Sobretudo analisar como os professores da 

rede pública percebem a inclusão escolar no cotidiano do fazer pedagógico. O 

desenvolvimento do trabalho se deu a partir da análise de material cientifico, bem 

como as leis que preconizam sobre a inclusão. Para a realização do trabalho optou-

se pela pesquisa qualitativa, cujo instrumento utilizado foi a entrevista realizada com 

seis professores em uma escola pública na cidade de Santana do Paraíso- MG. A 

contribuição dessas reflexões possibilitou analisar sobre os processos de trabalhos 

docente frente a inclusão escolar. Sem pretender uma resposta pronta e definitiva 

espera-se que este trabalho monográfico seja instrumento de pesquisa que 

proporcione aos professores e aos interessados no assunto informações sobre o 

estresse que acomete a profissão docente.   

 

Palavras-Chave: Burnout, docentes, alunos com necessidades educacionais 

especiais. 
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APRESENTAÇÃO 
  

O Burnout é uma síndrome que se refere ao estresse ocupacional crônico. O 

meu interesse em pesquisar sobre Burnout no trabalho docente se deu na 

graduação de psicologia no ano de 2004, quando ouvi pela primeira vez sobre o 

assunto, a partir de então busquei pesquisar sobre a síndrome. Também durante o 

curso realizei estágios em escolas e abrigos de menores e pude observar que o 

estresse é um adoecimento que afeta muitos professores e é um dos principais 

motivos de afastamento do trabalho. Isto ficou mais claro a partir de uma experiência 

vivenciada em escola pública como professora das séries iniciais do ensino 

fundamental, onde pude perceber que vários professores que trabalhavam em salas 

de aulas com uma população muito diversificada demonstravam sinais de estresse, 

sendo que alguns acabavam se afastando do trabalho.  

Entretanto, durante o cursar da Especialização em “Desenvolvimento 

Humano, Educação e Inclusão Escolar” conheci mais profundamente sobre as 

políticas de inclusão da pessoa com NEE, o que me fez pensar ainda mais sobre a 

situação do professor em sala de aula inclusiva sem o preparo e os recursos 

garantidos por lei à escola e aos educandos. 

 O professor, portanto é cobrado a protagonizar a tarefa da inclusão de forma 

contundente e às vezes se sentindo responsável pela permanência do aluno na 

escola e pela eficácia do aprendizado de conhecimentos que o habilite a uma 

inserção satisfatória nas dimensões econômica, política, social e cultural da 

sociedade. O que muitas vezes pode levá-lo a um esgotamento emocional e a 

sentimento de frustração diante de uma demanda que ele não se sente preparado, 

tendo em vista, a falta de capacitação para trabalhar de forma inclusiva em sala de 

aula com várias demandas.  

 A educação inclusiva surgiu como uma forma de proporcionar o 

desenvolvimento e a aprendizagem às pessoas com situações diferenciadas de 

desenvolvimento nas escolas comuns. Sendo que o princípio fundamental consiste 

em que todos os alunos devem aprender juntos, visando garantir o acesso e a 

participação de todas as crianças, adolescentes jovens e adultos, em todas as 

possibilidades ofertadas pela escola e em uma educação de qualidade. De forma 
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que o aluno não seja somente matriculado, mas que possa ter a oportunidade de 

desenvolvimento de suas capacidades e potencialidades.  

  No entanto, será que é isto que acontece na prática das escolas públicas? A 

inclusão escolar implica que os professores tem o direito de receber preparação 

apropriada, na formação inicial em educação e na formação continuada. No entanto, 

muitos docentes nunca tiveram nenhuma orientação em relação às especificidades e 

possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos com Necessidades 

Educativas especiais - NEE em seus cursos de formação, ou talvez só tenham visto 

algo superficialmente. E assim, ao receberem esses alunos em suas salas de aula, 

se apavoram e sentem-se impotentes diante deles.  

 E desta forma, a falta de capacitação profissional para lidar com esta 

demanda, pode repercutir tanto no fracasso escolar, quanto no sentimento de 

impotência dos professores diante do desenvolvimento de seus alunos com NEE.   

 Constantes indagações permeiam o assunto e valem ser investigadas e 

analisadas mais precisamente, principalmente no que tange ao Burnout nos 

docentes envolvidos no trabalho de inclusão de alunos especiais no ensino regular 

da rede pública.  

 Frente ao exposto, percebo que a problemática da inclusão escolar sem os 

recursos e preparos necessários tanto das escolas quanto dos docentes, acaba se 

traduzindo num problema de saúde pública que precisa ser investigado e analisado.  

 Com o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema a 

organização desta monografia se dará da seguinte forma: primeira parte apresenta-

se a fundamentação teórica do estudo, sendo que, a mesma será subdividida em 

três partes: 

 Na primeira parte traz de inicio o tema: da Educação Especial à Inclusão 

Escolar, mais precisamente, da inserção escolar de alunos com necessidades 

educacionais especiais na rede regular de ensino, baseando em textos científicos e 

legais e nas ações políticas dos últimos anos. 

  Na segunda parte é apresentado o docente na prática inclusiva, os desafios e 

os impasses enfrentados por este no cotidiano do fazer pedagógico. 

 E na terceira parte da fundamentação teórica, a partir do tema “a síndrome do 

Burnout e sua relação com a inclusão escolar mal sucedida”, apresenta-se as 
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implicações das dificuldades enfrentadas pelos docentes frente à inclusão sem 

recursos e formação necessária e os reflexos sobre a sua relação com sua saúde, 

sobretudo sobre o estresse ocupacional crônico.  

  Posteriormente apresento os objetivos que foram propostos para o 

desenvolvimento deste trabalho, a metodologia que foi utilizada e a discussão dos 

resultados obtidos na pesquisa de campo, finalizando com as considerações finais. 
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I- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

1.1. Da Educação Especial à Inclusão Escolar 
 

  A educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento 

educacional especializado visando substituir o ensino comum  e durante séculos, o 

mundo tratou as crianças com deficiência como doentes que precisavam de 

atendimento médico, não de Educação.  

 Nesta perspectiva Glat (2007, p. 19) descreve que: 

 
A educação especial tradicionalmente se configurou como um 
sistema paralelo e segregado de ensino, voltado para o atendimento 
especializado de indivíduos com deficiências, distúrbios graves de 
aprendizagem e ou de comportamento, altas habilidades ou 
superdotação. Foi caracterizando se como serviços especializados 
por agrupar profissionais, técnicas, recursos e metodologias 
especificas para cada uma dessas áreas.  
 
 

  De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (2008) no Brasil o atendimento as pessoas com deficiências 

iniciou na época do império: 

 Em 1854 foi criado o imperial instituto dos meninos cegos que é atualmente o 

instituto Benjamin constante-IBC e o instituo dos surdos mudos.  

 E em 1857 o atual Instituto Nacional da Educação dos Surdos - INES.  

 E século no XX foi criado outras instituições: 

 1926 o instituto Pestalozzi especializado no atendimento às pessoas com 

deficiência mental; 

 1954 a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE; 

 E em 1945 é criado por Helena Antipoff na sociedade Pestalozzi o primeiro 

atendimento educacional especializado as pessoas com superdotação.  

 

Entretanto, em 1961 passa a ser regulamentado pela Lei de Diretrizes e bases 

da Educação Nacional o atendimento educacional as pessoas com deficiência. A “lei 
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4.024/61 art. 88 “aponta o direito dos “excepcionais” a educação, preferencialmente 

dentro do sistema geral de ensino”. (BRASIL, 2008). 

 Nas palavras de Glat (2007, p. 20): 

 
A educação inclusiva significa um novo modelo de escola que é 
possível o acesso e a permanência de todos os alunos, e onde os 
mecanismos de seleção e discriminação, até então utilizados, são 
substituídos por procedimentos de identificação e remoção das 
barreiras para a aprendizagem.  

 

 Em 1988 passa a ser previsto na Constituição da República o 

desenvolvimento dos cidadãos em perspectiva global, sem preconceito de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, garantindo o 

direito à escola para todos. Colocando como princípio para a Educação o “acesso 

aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um”. E, garantindo a todos o direito à escola, em qualquer nível 

de ensino, além de prever o atendimento especializado às crianças com 

necessidades educacionais especiais preferencialmente no ensino regular. 

 A Lei nº 7.853/89 declara que é crime recusar, suspender, adiar, cancelar ou 

extinguir a matrícula de um estudante por causa de sua deficiência, em qualquer 

curso ou nível de ensino, seja ele público ou privado.  

 E em 1990 o ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito à 

igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, sendo 

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular.  

 Glat (2007, p. 20) aponta que: 

 
Este processo vem acelerando, sobretudo, a partir dos anos 90, com 
o reconhecimento da Educação inclusiva como diretriz educacional 
prioritária na maioria dos países, entre eles o Brasil. A política de 
Educação Inclusiva diz respeito à responsabilidade dos governos e 
dos sistemas escolares de cada país com a qualificação de todas as 
crianças e jovens no que se refere aos conteúdos, conceitos, valores 
e experiências materializados no processo de ensino aprendizagem 
escolar, tendo como pressuposto o reconhecimento das diferenças 
individuais de qualquer origem. 
 
 

 Nesta perspectiva a educação inclusiva pode ser considerada mais do que 

uma nova proposta educacional, ela pode ser considerada uma nova concepção de 
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escola que visa o desenvolvimento educacional de todos os alunos, de forma que 

“uma escola ou turma considerada inclusiva precisa ser mais do que um espaço 

para a convivência, um ambiente onde ele aprenda os conteúdos socialmente 

valorizados para todos os alunos na mesma faixa etária”. (GLAT, 2007, p. 21) 

 Também é importante ressaltar, que a inclusão escolar indica a necessidade 

de alteração da estrutura física do ambiente escolar, antes que as crianças cheguem 

às escolas. No entanto, o que podemos perceber na prática é que quase todas as 

escolas, principalmente as públicas não estão preparadas para receber os alunos 

com qualquer necessidade especial. 

 Entretanto, a Lei nº 10.098 preconiza em seu Art.11 que: 

 
A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados 
destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que 
sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência 
ou com mobilidade reduzida. (BRASIL, 2000) 
 
 

 Facion (2008) argumenta que ainda não é possível oferecer um ensino de 

qualidade para todos, que atenda as diferenças e necessidades de cada aluno.  E 

salienta: “será que podemos falar de inclusão na forma em que foi pensada na 

Declaração de Salamanca”, em que propõe escola para todos? É preciso, portanto, 

uma mudança estrutural de toda a sociedade, para então tornar-se capaz de 

oferecer escolas para todos e também reduzir as desigualdades.  

 A este respeito Glat (2007, p. 38) diz: 

 
[...] a inclusão escolar de alunos com necessidades especiais 
demanda uma mudança radical na gestão do sistema educacional de 
modo amplo, e de cada escola especificamente, priorizando ações 
em todos os níveis de ensino, desde a Educação Infantil aos 
programas para formação de professores. Faz se prioritária, também 
a adequação arquitetônica dos prédios escolares para a 
acessibilidade e a organização de recursos técnicos e de serviços 
que promovam a acessibilidade pedagógica e nas comunicações.  
 
 

 Diante do exposto, percebe que é preciso que a educação inclusiva signifique 

na prática não apenas o acesso e a permanência do aluno na classe comum do 

ensino regular, mas também o desenvolvimento escolar e social do aluno com NEE. 
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Sendo que, o ponto de partida deve ser o preparo tanto das escolas, quando dos 

docentes para receber os alunos. 

 

1.2. O docente na prática inclusiva 

 

 De acordo com Glat (2007) a maior dificuldade dos professores que trabalham 

com a inclusão de alunos com necessidades educacionais em turmas comuns se 

refere à ao cotidiano da sala de aula. Tendo em vista, que já tendo vários alunos que 

demandam sua atenção, parece ainda mais desafiador atender aos alunos que 

apresentam necessidades e características diversificadas e em sua maioria 

dificuldades acentuadas no processo de aprendizagem. 

 Carvalho (2008, p. 53) explicita o seguinte: 

 
Focando o olhar no espaço físico da sala de aula, constatamos que, 
em geral, as condições estruturais dessas classes como espaço de 
ensino aprendizagem ainda deixam muito a desejar. Poucos ou 
nenhum livro em estantes; materiais didáticos escassos, inexistentes 
ou incompletos; carência de murais adequados para receber as 
produções dos alunos; carteiras arrumadas uma atrás da outra; nem 
sempre há uma escrivaninha para a professora; pouco espaço livre 
para os professores se deslocarem ate perto dos alunos, 
individualmente; ruídos de várias procedências devido ao mau 
isolamento acústico; calor ou frio intensos, sem ajuda de ventiladores 
ou aquecedores e quando os há, costumam ser tão barulhentos que 
os professores desistem para não terem de elevar ainda mais o tom 
de suas vozes; luminosidade nem sempre atendendo aos requisitos 
ideais e quadros de giz desgastados, sem mencionar a ausência de 
computadores.  
 

  Ainda de acordo com Carvalho (2008), a maioria dos professores 

principalmente os que trabalham na rede pública de ensino se queixam destas 

condições. E acrescenta, se as condições materiais em que trabalham não são 

convidativas, some se a isto dos baixos salários que os obrigam a trabalharem 

também em outras atividades, ou em mais e um turno como professor.   

 
Muitas turmas, pouco apoio em termos de orientação pedagógica e 
de ajuda técnicas, muitas exigências curriculares e administrativas 
que vão gerando insatisfação e sentimento de desvalorização, 
somados a consciência de desatualização em que se encontram, 
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considerados os avanços das ciências da educação e das novas 
tecnologias. (CARVALHO, 2008, p.54) 
 
 

 Entretanto, a inclusão escolar implica que os professores tem o direito de 

receber preparação apropriada, na formação inicial em educação e na formação 

continuada. No entanto, muitos docentes nunca tiveram nenhuma orientação em 

relação às especificidades e possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento dos 

alunos com NEE em seus cursos de formação, ou talvez só tenham visto algo 

superficialmente. E, assim ao receberem esses alunos em suas salas de aula, se 

apavoram e sentem-se impotentes diante deles.  

 Machado (2005, p. 105) aponta que: 

 
[...] a educação inclusiva precisa de ações voltadas à formação dos 
profissionais da educação para que possamos construir propostas 
que avancem na ruptura da marginalização, da exclusão social e 
escolar das pessoas com necessidades educacionais especiais.  

 

 Sabemos, portanto o quanto é difícil realizar o novo, principalmente quando 

não se recebe preparação e instrumentação necessária para fazê-lo. Neste sentido, 

Glat (2007) aponta que o “currículo de formação de professores não prepara os 

futuros docentes para realizarem as adaptações curriculares de que necessitam 

para poder oferecer um ensino de qualidade a todos os seus alunos” como é 

assegurado na  Resolução CNE/CEB nº2 de 2001, que consta o seguinte:  

 
Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo 
às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com 
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições 
necessárias para uma educação de qualidade para todos. (Art. 2º) 
 
 

 Ainda na CNE/CEB nº2 de 2001 encontramos o seguinte:  

 
As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na 
organização de suas classes comuns: professores das classes 
comuns e da educação especial capacitados e especializados, 
respectivamente, para o atendimento às necessidades educacionais 
dos alunos. (Art. 8°). 
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 Assim, podemos perceber que a maiorias dos professores que trabalham na 

rede pública do ensino não se sentem suficientemente capacitados para trabalhar 

com uma clientela muito diversificada. Sobretudo porque não receberam o preparo 

necessário durante a graduação e ou não tiveram recursos para uma formação 

continuada, devido aos baixos salários e oportunidades, tendo que trabalhar em 

mais de um turno. 

 Nas palavras de Glat (2007, p. 42): 

 
[...] Nos cursos de formação de professores teoriza-se sobre 
Educação Inclusiva, em aulas comumente esvaziadas do “tom” e do 
teor didático-prático e político que é necessário, e não se mergulha 
seriamente no assunto. Ao lidar diretamente com os alunos, no 
cotidiano da escola, os docentes são invadidos por sentimentos que 
vão da perplexidade á frustração, da exaustão á impotência. Não 
sabem o que fazer, nem como ensinar a esses alunos.  
 
 

 E, desta forma, a falta de capacitação profissional para lidar com esta 

demanda, repercute tanto no fracasso escolar, quanto no sentimento de impotência 

dos professores diante do desenvolvimento de seus alunos com necessidades 

educacionais especiais incluídos.  E esta falta de preparo, poderá se traduzir em um 

estresse ocupacional crônico diante da demanda de inclusão. 

 

1.3. A síndrome Burnout e sua relação com a inclusão escolar mal sucedida. 

 

 A síndrome de Burnout é uma “resposta a um estado prolongado de estresse, 

que ocorre pela Cronificação deste, quando os métodos de enfrentamento falharam 

ou foram insuficientes” e que está relacionado ao trabalho e ao tipo de atividade 

desenvolvida pelo indivíduo. (BENEVIDES-PEREIRA, 2002 apud BARASUOL, 2004, 

p. 41) 

 Jbeili (2008) aponta que “os sinais e sintomas nos estágios iniciais da Burnout 

são praticamente os mesmos do estresse e da depressão”, no entanto, a síndrome 

só se efetiva nos estágios mais avançado da doença, em que apresenta 

peculiaridade que a diferencia do estresse e da depressão.  

 Ainda neste sentido Jbeili (2008, p.5) acrescenta que: 
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A síndrome se efetiva e se estabelece no estágio mais avançado do 
estresse, sendo notada primeiramente pelos colegas de trabalho, 
depois pelas pessoas atendidas pelo profissional e, em seu estágio 
mais avançado, pela própria pessoa quando então decide buscar 
ajuda profissional especializada.  

 

 Os estágios da Burnout descritos por Jbeili (2008, p.10 -12) são os seguintes: 

 
1º estágio: A vontade em ir ao trabalho fica comprometida; Ausência 
crescente e gradual de ânimo ou prazer em relação às atividades 
laborais; Surgem dores genéricas e imprecisas nas costas e na 
região do pescoço e coluna; Em geral, o profissional não se sente 
bem, mas não sabe dizer exatamente o que possa ser. 
2º estágio: As relações com parceiros e colegas de trabalho começa 
a ficar tensa, perdendo qualidade; Surgem pensamentos neuróticos 
de perseguição e boicote por parte do chefe ou colegas de trabalho, 
fazendo com que a pessoa pense em mudar de setor e até de 
emprego; As faltas começam a ficar frequentes e as licenças 
médicas são recorrentes, Observa-se o absenteísmo, ou seja, a 
pessoa recusa ou resiste participar das decisões em equipe. 
3º estágio: As habilidades e capacidades ficam comprometidas; Os 
erros operacionais são mais freqüentes; Os lapsos de memória ficam 
mais frequentes e a atenção fica dispersa ou difusa; Doenças 
psicossomáticas como alergia e picos de pressão arterial começam a 
surgir e a automedicação é observada; Inicia-se ou eleva-se a 
ingestão de bebidas alcoólicas como paliativo para amenizar a 
angústia e o desprazer vivencial; Despersonalização, ou seja, a 
pessoa fica indiferente em suas relações de trabalho culminando em 
cinismo e sarcasmo. 
4º estágio: Observa-se alcoolismo; Uso recorrente de drogas lícitas e 
ilícitas; Enfatizam-se os pensamentos de auto-destruição e suicídio; 
A prática laboral fica comprometida e o afastamento do trabalho é 
inevitável.  
 
 

 Maslach, Schaufeli e Leiter (2001) apud Carlotto (2002) definem três 

dimensões da síndrome Burnout:   

 

 Exaustão emocional, caracterizada por uma falta ou carência de 

energia, entusiasmo e um sentimento de esgotamento de recursos;  

 Despersonalização, que se caracteriza por tratar os clientes, colegas 

e a organização como objetos;  

 Diminuição da realização pessoal no trabalho, tendência do 

trabalhador a se auto-avaliar de forma negativa. As pessoas sentem-
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se infelizes consigo próprias e insatisfeitas com seu desenvolvimento 

profissional. 

 

 A síndrome Burnout, portanto é um tipo de estresse ocupacional que acomete 

profissionais envolvidos com qualquer tipo de cuidado com o outro e a partir de uma 

relação de atenção direta, contínua e altamente emocional. Sobretudo este é um 

adoecimento que atinge muitos profissionais da educação. 

 Dentre as causas do Burnout, Carlotto (2002) aponta que está a interação de 

fatores individuais, organizacionais e sociais. Essa interação pode produzir nos 

professores uma percepção de baixa valorização profissional, surgindo então a 

Burnout. 

 Sabemos, portanto que diversos estressores psicossociais são encontrados 

na prática docente. E, o estresse ocupacional ao se cronificar leva o professor 

adoecer e desenvolver a síndrome do Burnout. O profissional acometido por essa 

patologia apresenta diversas características como: mal estar interno, insatisfação 

pessoal desmotivação e desinteresse. A Síndrome de Burnout, portanto, é um 

adoecimento que afeta muitos professores nos dias de hoje. (CARLOTTO, 2002) 

 A tarefa de ensinar por si só já é complexa, pois para ensinar é preciso além 

de competência profissional, realizar pesquisas, refletir sobre a sua prática, ter 

comprometimento, ser tolerante, respeitar a individualidade e acima de tudo, querer 

bem aos educandos. Neste sentido, percebe-se que o fazer pedagógico tende a 

aumentar e ficar mais complexo à medida que o professor se depara com o aluno 

que não aprende, sobretudo, que apresentam limitações que dificultam o seu 

processo de aprendizagem. Pois nem sempre os conhecimentos acumulados serão 

o suficiente para dominar uma nova situação. O que pode fazer com que o professor 

duvide de sua capacidade profissional, sentindo se triste e impotente frente à 

situação. (BARASUOL, 2004) 

 De acordo com Jbeili (2008) os sintomas comportamentais da Burnout em 

professores são: o professor começa a evitar os alunos, “evita fazer contato visual; 

faz uso de adjetivos depreciativos; dá explicações breves e superficiais aos alunos; 

transfere responsabilidades; reage às provocações em papéis distintos do papel de 

educador; resiste à mudanças”. 
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 Segundo Carlotto (2002), a Síndrome de Burnout é uma patologia que afeta 

muitos professores nos dias de hoje, e as manifestações da Burnout nos professores 

vão desde o cansaço físico e emocional, a ansiedade, freqüentes irritações, até 

dores de cabeça, insônia, depressão, além de outros quadros mais graves como o 

abuso de álcool e medicamentos. 

 Facion (2008, p. 155) aponta que “em todo o mundo, os professores inseridos 

no processo de inclusão sofrem com os efeitos devastadores do Burnout, que os 

impossibilita de exercer suas funções”. E que, por ter sua saúde comprometida pelo 

cansaço excessivo relacionado ao trabalho, não consegue corresponder às 

demandas dos alunos de forma satisfatória.   

 Para Gonzalez (2007, p. 33): 

 
É um fato inegável que o professor, em seu exercício profissional, 
seja afetado pelos acontecimentos que ocorrem na sociedade. Ele 
está no centro da encruzilhada, das mudanças e exigências sociais; 
alguns pedem que ele seja um agente de manutenção, fiel reprodutor 
da ordem e do sistema social vigente; outros, ao contrário, exigem 
que sua função seja crítica que seja um revolucionário e um 
transformador da ordem dominante - funções contraditórias, 
simultaneamente exigida dele. Será que é possível dar uma resposta 
adequada a essas exigências? 

 

 Desta forma percebemos que é preciso que as ações de políticas públicas 

voltem o seu olhar também para professor e suas dificuldades frente à inclusão sem 

recursos e capacitação, pois a garantia de matrícula do aluno não garante uma 

educação de qualidade. E ainda pode se traduzir em outro problema, que é o 

adoecimento do professor frente às demandas em que ele não se sente preparado e 

acima de tudo cobrado a dar resultados positivos.   

 Argumentando a este respeito Facion (2008, p. 158)  afirma que: 

 
Tomando como base a escola inclusiva, a educação para todos, o 
professor deve ser considerado como uma peça fundamental desse 
movimento, já que é por intermédio de suas implicações educativas 
que a inclusão pode ser efetivada. Então, torna-se imprescindível 
aliar a ideologia da inclusão à prática docente, levando em 
consideração alguns aspectos, como capacitação profissional, 
melhorias das condições de trabalho, aumento de recursos de infra-
estrutura e implantação de ações políticas proativas que tem como 
objetivo o bem estar físico e mental dos profissionais de educação. O 
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estabelecimento dessas prerrogativas irá possibilitar o exercício 
pleno de suas funções, promovendo um trabalho de inclusão mais 
eficaz, com menor risco de erros em conseqüência de uma posição 
teórica equivocada e, portanto distante da realidade. 
 
 

 É preciso que o professor além de capacitado tenha instrumentação 

necessária e oportunidade para se preparar, pois um professor que tem que 

trabalhar em dois turnos devidos aos baixos salários e atender vários alunos com 

demandas específicas de desenvolvimento escolar, em uma sala de aula com 

quarenta ou mais alunos, não consegue elaborar cotidianamente vários planos de 

aulas para atender a todos, com a educação de qualidade que é garantida por lei a 

todos os alunos, independente de sua deficiência.  

 Neste sentido Facion (2008, p.140) aponta que: 

 
O exercício do magistério, a cada dia, vem se tornando uma tarefa 
árdua. Os professores enfrentam todo o tipo de adversidades, desde 
baixos salários, falta de recursos, até a violência em sala de aula. 
Esses fatores incidem diretamente sobre a qualidade de seu trabalho 
e em sua saúde física e mental. O movimento de inclusão de alunos 
com necessidades educativas especiais em nas salas de aula vem 
agravando esse quadro, pois o professor, diante de demandas ás 
quais nem sempre consegue responder, ou por lhe faltarem recursos, 
ou por não estar capacitado para isso, sente se sobrecarregado, 
incapaz e adoece.  
 
 

 Assim sendo, para que aconteça uma educação de qualidade para todos é de 

extrema relevância que o professor receba uma capacitação de forma continuada 

para lidar com os desafios da educação inclusiva. Pois, em meio a esta problemática 

muitas vezes o professor se sente cobrado a mostrar resultados e não sabe como 

fazê-lo, por não ter capacitação. O que pode resultar em uma exaustão emocional, 

que pode caminhar para uma despersonalização e diminuição da realização pessoal 

no trabalho, entrando em Burnout, ou seja, em estresse ocupacional crônico. 
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II – OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo geral  
 

 Investigar e analisar a problemática da inclusão escolar e do Burnout em 

professores da Rede Pública de Ensino. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Analisar a literatura científica relacionado ao Burnout docente na prática 

inclusiva. 

 Identificar os sentimentos dos educadores em relação a sua prática na 

inclusão escolar. 

 Investigar a relação entre Burnout docente e a prática da inclusão sem 

recursos e preparo necessário.  
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III- METODOLOGIA 
 

3.1. Fundamentação Teórica da Metodologia 
 

 A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho monográfico 

se deu a partir da pesquisa qualitativa. Demo (2008, p.101) descreve que “uma 

pesquisa qualitativa dedica-se mais a aspectos qualitativos da realidade, ou seja, 

olha prioritariamente para eles, sem desprezar os aspectos também quantitativos”. 

Portanto, a pesquisa qualitativa se preocupa em enfatizar a qualidade do objeto 

estudado.  

 Para proporcionar maior familiaridade com o problema foi realizada uma 

pesquisa utilizando o método qualitativo, sendo que, mesma foi desenvolvida a partir 

da literatura científica e uma pesquisa de campo. 

 Como fontes de pesquisa foram utilizados: documentos nacionais sobre o 

processo de educação inclusiva no Brasil; também foram consultados os autores 

Rosita Edler Carvalho e  Rosana Glat, com suas contribuições sobre o tema 

Inclusão Escolar; e sobre o Burnout utilizou-se das argumentações de Jose 

Raimundo Facion. 

 E, com intuito de buscar maiores informações sobre o Burnout nos docentes 

envolvidos na educação inclusiva foi desenvolvida uma pesquisa de campo através 

de entrevista semi-estruturada com professores, realizada por amostragem em uma 

escola pública na cidade de Santana do Paraíso, MG. 

  

3.2. Contexto da Pesquisa 
 

 A pesquisa foi realizada em uma escola da rede pública do município de 

Santana do Paraíso, Minas Gerais.  

  A escola tem por finalidade atender alunos do 4º ano do Ensino Fundamental 

ao 3º ano do Ensino Médio. Também atende à Educação de Jovens e Adultos - EJA 

com as séries finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio, totalizando em geral 

na época da pesquisa 940 alunos. Ela inicia suas atividades às 07h00min horas e 
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encerra às 22h20min, atendendo em três turnos: matutino com 11 turmas; 

vespertino 11 e o noturno com 7 turmas.  

 A escola conta com um diretor; 2 vices-diretores; 3 coordenadores 

pedagógicos; 46 professores efetivos e 15 professores contratados, 1 secretária, 4 

auxiliares administrativos, 2 escriturários, 2 zeladores, 5 cozinheiras, 5 auxiliares de 

limpeza. Os profissionais em sua maioria são concursados. 

 

Quadro 1- informação sobre o quadro de professores da escola 

Formação dos professores 

Total de professores efetivos e contratados na Escola 61 

Número de professores com pós-graduação: 12 

Número de professores com graduação: 49 

*Número de professores com capacitação para a educação 
inclusiva. 

15 

*Capacitação Projeto incluir do governo de Minas Gerais, no ano 2009. 
Fonte: dados obtidos com os gestores da escola. 

 
 

 Com relação ao espaço físico da escola é importante ressaltar, que se 

observa na escola a necessidade de uma reforma em sua infra-estrutura, pois a 

mesma não atende aos critérios de acessibilidade garantidos por lei aos alunos com 

necessidades especiais. Mesmo sendo esta uma escola de referência inclusiva na 

cidade, em seu interior existem vários ressaltos o que impossibilitaria, por exemplo, 

a locomoção de um cadeirante de forma autônoma para acessar as salas de aulas. 

Somente na entrada da escola que tem uma rampa para facilitar o acesso. Com 

relação aos banheiros eles também não são adaptados e apresenta a mesma 

dificuldade para um cadeirante acessá-los devido a ressaltos na porta. 

 Entretanto, segundo informações dos gestores, a escola tem uma planilha de 

reforma para atender a acessibilidade. Porém, a verba aguardada há dois anos 

referente à planilha de reforma ainda não foi disponibilizada pelo governo do Estado. 
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3.3. Participantes  

 

 Participaram da pesquisa seis professores, sendo que cinco são graduados e 

um é pós-graduado e dois participaram de capacitação em educação inclusiva. 

Todos os entrevistados trabalham no ensino fundamental e são do sexo feminino.  

 

 Quadro 2- Informações sobre os profissionais participantes da pesquisa 

Identificação 
dos 

professores 
Idade Formação Tempo de 

Magistério 

Experiência 
com alunos 
com NEE de 

forma 
inclusiva 

Formação/ 
capacitação para 

educação 
inclusiva 

P1 
 51 Pedagogia 24 anos Sim Não 

P2 
 43 Letras 20 anos Sim *Sim 

P3 
 33 História 15 anos Sim *Sim 

P4 47 Normal 
superior 30 anos Sim Não 

P5 34 Ciências 
Biológicas 14 anos Sim Não 

P6 
 33 Pedagogia 10 anos Sim Não 

*capacitação de 120 h/ Projeto incluir do governo de Minas Gerais no ano 2009. 
 Fonte: dados obtidos a partir da entrevista realizada com professores. 

 
 
3.4. Materiais 

 

 Recursos materiais utilizados: computador, impressora, lápis, canetas azuis e 

folhas tamanho A4. 

 

3.5. Instrumentos de Construção de Dados 
 

 Para realização da coleta de dados foi construído o termo de consentimento 

livre e esclarecido (Apêndice A) com o propósito de apresentar aos professores o 

objetivo e a finalidade da pesquisa, bem como solicitar o consentimento dos 

mesmos em participar da pesquisa de forma voluntária.  
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 Para a realização da pesquisa foi utilizado como instrumento entrevista semi-

estruturada (Apêndice B) com o objetivo de verificar como os professores 

compreendem a educação inclusiva na escola; quais os sentimentos que os eles 

tem com relação à sua prática na inclusão escolar; quais os recursos disponíveis na 

escola que contribui para efetivar a inclusão escolar; bem como o preparo 

acadêmico dos mesmos para trabalhar de forma inclusiva. 

 

3.6. Procedimentos de Construção de Dados 
 

 O primeiro passo para a realização da pesquisa foi a escolha da escola. 

Neste caso a mesma foi escolhida pelo fato de ser uma escola da rede pública e ser 

inclusiva.  

 E, com o consentimento dos gestores para a realização do trabalho foi 

entregue a carta de apresentação (Anexo A). Em seguida, os professores foram 

convidados em uma reunião realizada para apresentar a pesquisa, os objetivos e os 

procedimentos da mesma, bem como, para convidá-los a participarem do estudo.  

Na presente pesquisa optamos por utilizar entrevistas semi- estruturadas com 

os professores. As entrevistas foram realizadas individualmente com os professores 

colaboradores a partir do roteiro de entrevistas (Apêndice B), contendo questões 

relacionadas à prática docente na educação inclusiva. 

O roteiro da entrevista foi estruturado em vinte perguntas com objetivo de 

analisar como os professores da rede pública percebem a inclusão escolar no seu 

dia a dia, sobretudo sobre as condições de trabalho e suas repercussões na saúde 

dos professores.  

As entrevistas com os professores foram realizadas no mês de fevereiro 

2011, sendo que, as datas e horários foram definidos mediante a disponibilidade das 

participantes. As respostas obtidas foram registradas por escrito nas entrevistas com 

seis professores, após lerem e concordarem com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE. 
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3.7. Procedimentos de Análise de Dados 

 

 Para analisar os dados obtidos nas entrevistas foi transcrito na íntegra para o 

roteiro as falas e reflexões dos professores colaboradores. Os dados foram 

confrontados com a literatura científica referente à educação inclusiva e sobre o 

Burnout. Também foi consultada a legislação nacional referente à educação 

inclusiva.  
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IV- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste item, serão apresentados e destacados os principais resultados obtidos 

nas entrevistas com os professores, com o intuito de formular uma reflexão sobre a 

inclusão escolar no contexto educacional público e sua relação com o Burnout 

docente. 

 A discussão encontra-se fundamentada a partir do material teórico centrado 

em CARVALHO, Rosita Edler (2008) e GLAT, Rosana (2007), e na legislação 

nacional sobre as políticas públicas para a educação na perspectiva da Educação 

Inclusiva, bem como em Facion (2008) sobre o Burnout docente no contexto 

educacional público inclusivo.  

 Entretanto, o resultado será subdividido em três categorias de análises, as 

quais são:  

 O preparo do educador para Educação inclusiva; 

 Dificuldades enfrentadas pelos docentes frente à Educação Inclusiva; 

 Sentimentos dos professores com relação ao seu cotidiano na prática 

inclusiva. 

 
4.1. Categoria 1: O preparo do educador para Educação Inclusiva 
 

 No roteiro de entrevista as perguntas do número nove ao treze estão voltadas 

para saber qual o conceito que o educador tem de inclusão escolar; se ele acredita 

na inclusão escolar e se ele se sente capacitado para trabalhar na modalidade 

inclusiva.   

 Constatou-se que a maioria dos professores demonstrou entender o termo 

inclusão escolar como é preconizado nas leis referentes a inclusão, pois quando 

indagado sobre o significado de inclusão do aluno com necessidades educacionais 

especiais, apontaram, por exemplo:  

 

P5: É a oportunidade de proporcionar igualdade nas oportunidades do dia a 

dia, prepará-lo para o mercado como todos os outros, ajudando os desenvolver 

as suas potencialidades.  
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 Assim, descrevem como um direito do aluno com NEE ter uma educação de 

qualidade como é garantido tanto na constituição federal, quanto na resolução 

CNE/CEB nº2 de 2001. 

Carvalho (2008, p. 98) explicita que:  
 

A proposta inclusiva diz respeito a uma escola de qualidade para 
todos, uma escola que não segregue, não rotule e não “expulse” 
alunos com “problemas”; uma escola que enfrente, sem adiamentos, 
a grave questão do fracasso escolar que atenda à diversidade de 
características de seu alunado. 
 
 

 Entretanto, os professores demonstraram não acreditar que realmente 

aconteça uma educação de qualidade, principalmente nas escolas públicas diante 

da falta de recursos financeiros, materiais e capacitação dos docentes e isto pode 

ser constatado na fala de uma das entrevistadas quando diz: P2: acredito na 

educação inclusiva a longo prazo, porque dentro da realidade que conheço das 

escolas públicas de Minas Gerais falta tudo.  

 Outras entrevistadas também explicitaram a descrença na educação inclusiva 

da forma que acontece na prática das escolas públicas e expuseram o seguinte: 

 
P3: Sim, acredito na educação inclusiva. Porém, da maneira que vem 

acontecendo o aluno é simplesmente inserido nas classes regulares, sem 

nenhum acompanhamento que o faça progredir na aprendizagem. Está 

faltando mais investimento por parte dos governos para que a inclusão 

realmente aconteça e não seja discurso político.  

 

P4: Acredito se o professor regente for acompanhado do professor especialista. 

Pois, o que precisa para melhorar a inclusão escolar são as leis saírem do 

papel e acontecer de fato com recursos, envolvendo mudanças em todo o 

sistema educacional.  

  

P5: Eu acredito na educação inclusiva, porém está faltando muitas coisas para 

trabalhar de forma inclusiva: capacitação dos profissionais; condições melhores 



 

 

31 

 

como espaço e materiais pedagógicos para alunos com NEE; também está 

faltando ajuda de outros profissionais na escola como, por exemplo, o 

psicólogo.  
 
 

 Podemos perceber que a falta de capacitação dos docentes e de serviços de 

apoio pedagógico especializado, como proposto nas leis dificulta muito o trabalho do 

professor, tornando suas atividades estressantes. 

 Na resolução CNE/CEB Nº 2/2001 art. 8 como já discutido na fundamentação 

teórica aponta que “as escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na 

organização de suas classes comuns” professores capacitados e especializados 

para trabalhar na modalidade inclusiva.  Também é preconizado no inciso IV do art. 

8º da mesma resolução que as escolas devem prever e prover: 

 
Serviços de apoio pedagógico especializado, realizado, nas classes 
comuns, mediante: a) atuação colaborativa de professor 
especializado em educação especial; b) atuação de professores- 
intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis; c) atuação de 
professores e outros profissionais itinerantes intra e 
interinstitucionalmente; d) disponibilização de outros apoios 
necessários à aprendizagem, à locomoção e à comunicação. 
  

 Os resultados também apontaram que os educadores não se sentem 

capacitados para trabalhar de forma inclusiva. Nesta perspectiva, destacam-se 

algumas falas das entrevistadas que apontam para esta questão:  

 

P1: Apesar de teoricamente ter me especializado em psicopedagogia não me 

sinto capacitada para trabalhar especificamente com a “Inclusão Escolar”. 

P2: não tenho capacitação para trabalhar, principalmente, com alunos com 

deficiência mentais. Sinto-me totalmente sem ação; 

P3: não fui capacitada de maneira eficiente e adequada;  

P4: Desconheço as metodologias específicas e formas de avaliação para 

trabalhar com alunos com NEE; 

P5: Não tenho capacitação. 
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 Podemos perceber que os professores não sentem preparados para lidar com 

as várias demandas que a inclusão escolar impõe como, por exemplo, as 

metodologias para trabalhar com determinadas necessidades educativas especiais e 

as formas de avaliação.  

 Assim sendo, percebe-se a importância da formação continuada visando uma 

capacitação do professor para trabalhar na modalidade inclusiva. 

 

4.2. Categoria 2: Dificuldades enfrentadas pelos docentes frente à Educação 
Inclusiva  
 

 A questão de número quatorze na entrevista com os professores pretende 

analisar quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelo docente na sala de aula. 

E, constatou-se o seguinte: 

 

P1: As maiores dificuldades estão na falta de apoio e o acompanhamento dos 

serviços pedagógicos de apoio à Instituição e dos próprios pais que deveriam 

ser os maiores interessados por essa clientela; 

P5: A dificuldade maior é o desinteresse tanto da família, quanto do aluno com 

NEE devido à indisciplina;  

P6: A maior dificuldade é o desinteresse da família. 

  

Podemos notar as angustias dos professores frente à falta de participação 

dos pais, no desenvolvimento escolar dos filhos, sobretudo, por negar a deficiência 

do filho, ou por descuido, entretanto para González. (2007, p. 434) 

 
A participação dos pais no processo educacional dos filhos, além de 
repercutir de forma benéfica sobre a criança com necessidades 
especiais, oferece grandes vantagens para os próprios pais, pois 
estes precisam se sentir uteis diante de seu filho, capazes de 
enfrentar o problema, competentes para trazer soluções, e isso é 
provavelmente, um dos sistemas de apoio mais eficazes para eles 
próprios.  
 

 

 Sabemos, portanto que para alcançarmos uma educação inclusiva de 

qualidade é preciso à contribuição de todos, é preciso da intervenção do professor 
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na sala de aula, dos pais em casa, dos gestores, da equipe de orientação 

pedagógica, da escola como um todo e da sociedade, pois uma criança com 

necessidades especiais, precisa como qualquer outro aluno, desenvolver suas 

potencialidades e capacidades. 

 Também podemos perceber que a falta de capacitação e a falta de recursos 

se traduz em entraves que dificultam o trabalho docente no dia a dia do fazer 

pedagógico frente à inclusão escolar. E, isto se verifica mais precisamente a partir 

das falas dos entrevistados, quando se referem às maiores dificuldades para lidar 

com as diferenças:  

 

P2: Enfrento dificuldades em trabalhar com alunos com problemas mentais;  

P3: As dificuldades que tenho são relacionadas às condições de trabalho e com 

a falta de investimento;  

P4: A falta de recursos técnicos e materiais e recursos humanos.  

  

É importante salientar, que torna um desafio ao sistema educacional evitar a 

contradição entre os princípios teóricos e a prática. Tendo em vista, a falta de 

recursos e a falta de capacitação dos professores e de todos os atores envolvidos 

no processo, para trabalhar na perspectiva inclusiva, capacitação esta, que precisa 

ser de forma continuada.   

  Como argumentado na fundamentação teórica pelos autores: Glat (2007)  e 

Carvalho (2008) a maior dificuldade dos professores que trabalham com a inclusão 

de alunos com NEE no ensino regular se refere  ao cotidiano da sala de aula, tendo 

em vista, salas de aulas superlotadas, com poucos recursos didáticos e a falta de 

capacitação dos professores para lidar com aos alunos que apresentam dificuldades 

acentuadas no processo de aprendizagem. 
 

4.3. Categoria 3: Sentimentos dos professores com relação ao seu cotidiano na 
prática inclusiva 
 

 As perguntas do número quinze ao número vinte buscam saber os 

sentimentos do educador com relação ao cotidiano de sua prática na inclusão 

escolar. E constatou-se o seguinte: 
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P1: Apesar da insegurança nos dias atuais de como enfrentar o dia a dia 

diferenciado de cada um destes educandos, sinto-me responsável pelo 

resultado absorvido e que contribuiria futuramente no dia a dia dos mesmos. 

Quando trabalhamos com pessoas portadoras de necessidades especiais, o 

sentimento varia de acordo com o resultado alcançado por cada um delas no 

final de cada atividade e no final de cada dia. Porém me sinto frustrada quando 

a própria família demonstra desinteressada e ou alheia ao desenvolvimento 

escolar do aluno.  

 

 
 Observa-se entre os professores que trabalham com alunos com NEE, 

aqueles que possuem um elevado nível de auto-exigência em seu cotidiano do fazer 

pedagógico, se consideram perfeccionistas, não gostam de nada desorganizado e 

esperam que os alunos sejam organizados e atinjam certo grau de perfeição. No 

entanto, nem sempre o aluno com NEE vai conseguir corresponder a essa 

expectativa e o professor pode se sentir impotente e frustrado, o que pode levá-lo a 

um estresse. 

 Com relação a esta problemática Carlotto (2002) apud Barasuol (2004, p.41) 

aponta o seguinte:  

 
Os professores sofrem as consequências de estar expostos a um 
aumento de tensão no exercício de seu trabalho, cuja dificuldade 
aumentou, fundamentalmente pela fragmentação da atividade do 
professor e o aumento de responsabilidades que lhe são exigidas 
sem que em muitas situações, tenham os meios e condições 
necessários para responder adequadamente.  
 
 

 Também constatou nas falas dos educadores sentimentos que apontam 

elementos estressores, referentes ao cotidiano do docente frente à inclusão escolar, 

os quais são apresentados a seguir: 
 

P2: Quando eu entro na sala de aula, às vezes me sinto desesperada e sem 

nenhum “amparo” por parte do governo (estado) [...], com relação a minha 

prática na inclusão escolar me sinto triste constantemente, porque o 
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investimento é muito pouco. Já me afastei do trabalho com licença médica de 

15 dias por motivo de estresse.  

 

P3: Gosto da minha profissão, porém muitas vezes me sinto desmotivada com 

a educação. E me sinto impotente quando me deparo com turmas superlotadas 

e sinto que não tenho condições de mudar sozinha a educação.  

P4: [...] gosto do que faço, mas, me sinto esgotada quando não alcanço os 

meus objetivos [...] sinto impotente, sempre que me defronto com alunos com 

NEE, pois quero ajudar, mas faltam recursos materiais, humanos e estou 

despreparada para lidar com alunos com NEE. 

P5: Geralmente no inicio do ano me sinto impotente, porém depois a gente 

acostuma a lidar com situação e segue. Eu me sinto exausta e estressada 

quando não consigo alcançar os objetivos de aprendizagem e disciplina. Já me 

afastei do trabalho por motivo de estresse em anos anteriores, em torno de dois 

anos somando todos os afastamentos.  
 
 

 Além das licenças médicas, podemos constatar nas falas das entrevistadas 

vários indicadores que apontam um caminho para o estresse relacionado ao 

trabalho: “me sinto desesperada”; “triste”; “exausta”; “estressada”; “desmotivada”; 

“despreparada”; “esgotada” “incapaz” e “impotente”. 

 Com relação a esta problemática, Facion (2008, p.147) assinala: 

 
É fato que o despreparo dos professores é um fator que vem 
colaborando, a cada dia, com o aumento significativo do número de 
professores que se afastam das salas de aula por motivo de doença.  

 

 Esta questão foi abordada na fundamentação teórica a partir dos autores 

Jbeili (2008) e Carlotto (2002) quando descrevem os vários estágios e dimensões do 

burnout. E, nesta mesma perspectiva, Facion (2008, p.153) citando Guimarães e 

Cardoso apud McCrneell (1982) descreve um esquema de sintomas da síndrome de 

Burnout: 

 
Sintomas físicos: são similares aos do estresse ocupacional. São 
eles: fadiga, sensação de exaustão (cansaço crônico), indiferença, 
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frieza, sensação de baixo rendimento profissional, frequentes dores 
de cabeça, distúrbios gastrintestinais, alterações do sono (insônia) e 
dificuldades respiratórias. 
Sintomas de conduta: Revelam-se sob a forma de graves alterações 
no comportamento que usualmente afetam os colegas, os alunos e, 
até mesmo seus familiares. 
Sintomas psicológicos: Podem aparecer mudanças de 
comportamento, tais como: trabalhar de forma mais intensa, 
sentimento de impotência perante situações da rotina de trabalho, 
irritabilidade, falta de atenção, aumento do absenteísmo, sentimento 
de responsabilidade exagerado, atitude negativa, rigidez, baixo nível 
de entusiasmo, consumo de álcool e drogas, como forma de 
minimizar os efeitos do cansaço e do esgotamento.  
 

 
 Podemos perceber vários destes sintomas físicos e psicológicos descritos por 

Facion nas falas dos entrevistados, como já citado anteriormente. 

 Observa-se ainda nas falas das entrevistadas um fato relevante:  

 

P4: Já me senti exausta e estressada muitas vezes [...] Não tirei licença 

médica, mas já estive mal, pois, me sinto incapaz de trabalhar com tantas 

diversidades;  

P3: Já me senti  estressada por causa do meu trabalho, mas não me afastei da 

escola.  

 

É importante ressaltar, que o mesmo acontece com muitos professores, que 

por algum motivo prefere não se afastar do trabalho, mesmo estando doente, o que 

pode prejudicar não só o desenvolvimento do seu trabalho, como também dos 

alunos e colegas, por estar ao lado de uma pessoa estressada.  

 Quando comparamos a legislação educacional relacionada à inclusão, com a 

realidade escolar, o que se constata é um sentimento de impotência dos professores 

em fazer cumprir a proposta inclusão com uma educação de qualidade.  

 Facion (2008, p.147) ao se referir sobre o estresse entre os professores que 

atuam na educação inclusiva aponta que a: 

 
[...] formação, equipamentos específicos, acessibilidade, entre outros 
fatores, são temas de extrema relevância neste contexto, porque, 
entre outros aspectos para administrar situações diversas [...] está 
diretamente relacionada ao surgimento do mal- estar docente.  
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 Esses resultados nos fazem concluir que na visão dos professores a inclusão 

escolar ainda não ocorre de forma efetiva. E que é preciso caminhar muito para 

conseguimos uma educação de qualidade e que não interfira na qualidade de vida e 

saúde do professor.  

 Nas palavras de Facion (2008, p, 159): 

 
No cotidiano escolar, existe uma dissociação entre o ideal docente e 
a realidade da escola, para minimizar essa discrepância, o professor 
tenta superar as péssimas condições de trabalho, por meio de seus 
esforços físicos e psicológicos. Mas apesar de seu empenho, não 
alcança chegando ao stress.  
 
 

Assim sendo, percebemos que a falta de capacitação dos educadores para 

Educação inclusiva e a falta de recursos materiais e pedagógicos se traduzem em 

dificuldades no cotidiano do fazer pedagógico, o que pode repercutir diretamente na 

saúde dos docentes. Portanto, o cansaço excessivo dos professores diante do 

trabalho que não se sente capacitado e instrumentado para realizar, pode se 

transformar em um estresse ocupacional crônico, ou seja, em Burnout, o que trará 

consequências não só ao docente, mas a todo o ambiente escolar e inclusive aos 

alunos com NEE. 
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V- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  O resultado da pesquisa nos leva a concluir que o magistério é uma profissão 

que apresenta vários riscos de desencadear o Burnout, pois com a falta de 

condições ideais para o desenvolvimento de seu trabalho o professor é conduzido 

ao estado de constante ansiedade. E este quadro tende a se agravar quando o 

professor se vê inserido no modelo educacional inclusivo sem recursos, formação e 

materiais adequados para se orientar sobre o atendimento dos alunos com NEE, 

sobrecarregando ainda mais esse profissional. 

 Constatou-se também que o educador que trabalha na rede pública de ensino 

não se sente capacitado para Educação Inclusiva. E ao compararmos a legislação 

educacional relacionada à inclusão com a realidade escolar, o que se verifica é um 

cansaço excessivo, e sentimentos de angustia e impotência dos professores em 

fazer cumprir a proposta inclusão com uma educação de qualidade,  tendo em vista, 

a falta de recursos e capacitação. Sendo que, o cansaço físico e emocional 

excessivo no exercício de suas atividades pode fazer com que o docente entre em 

Burnout. 

 Percebe-se, portanto a importância da formação continuada para os 

profissionais da educação principalmente no que tange o trabalho no contexto de 

inclusão escolar, pois o professor em sala de aula não atenderá somente o(s) 

aluno(s) com NEE, mas deverá atender a todos os alunos que demandam a sua 

atenção. E o professor que se forma hoje, daqui a cinco ou dez anos não estará 

capacitado para trabalhar com as demandas da sociedade, visto que estas 

acompanham o movimento da sociedade e recria as suas necessidades e a forma 

de atendê-las continuamente.   

 É importante ressaltar que a capacitação não deve ocorrer simplesmente uma 

vez, acreditando que desta forma o professor estará preparado para lidar com todas 

as diferenças. E preciso, portanto, de capacitação de forma continuada e para todos 

os professores. 

  Também é preciso, que a capacitação do docente, tanto nos cursos de 

graduação, quanto em uma formação continuada criem condições de se trabalhar os 
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fatores emocionais do educador com relação à sua prática na inclusão, 

possibilitando espaços e ferramentas para que o professor se prepare 

emocionalmente para proposta educacional inclusiva.  

 Da mesma forma é relevante que sejam criados instrumentos nas escolas que 

contribuam com a prática do professor, como por exemplo: ambientes de reflexão e 

discussão para trocas de experiências entre os professores; fóruns de educação 

inclusiva dentro da comunidade; a existência de profissionais na secretaria de 

ensino para orientar de forma sistemática os professores com relação às 

metodologias e avaliação do desenvolvimento escolar dos alunos que apresentam 

NEE; a inserção do psicólogo no contexto escolar público, para trabalhar com 

oficinas e plantão psicológico voltados para atendimento aos professores e alunos. 

Tais instrumentos poderiam contribuir para o fortalecimento de estratégias de 

enfrentamento a algumas dificuldades, viabilizando o trabalho dos professores de 

uma forma menos estressora.  

 Posto isto, espera-se que este trabalho seja um instrumento que possa ser 

utilizado para uma reflexão sobre os reflexos dos desafios encontrados pelo docente 

na prática inclusiva e a relação com a sua saúde.  

No entanto, este trabalho não tem o intuito de esgotar o debate a cerca do 

tema, mas sim de fomentá-lo no sentido de provocar mais indagações e interesses 

em pesquisar sobre o assunto que ainda é pouco analisado na atualidade. Portanto, 

espera-se que o estudo apresentado possa contribuir para aprofundar o debate 

acerca da inclusão escolar e sua relação com a saúde dos docentes. 
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APÊNDICES 
 
 
 

A – (Termo de consentimento livre e esclarecido) 

 
 

UNIVERSIDADE DE BRASILIA – UNB / UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA – IP 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA ESCOLAR E DO DESENVOLVIMENTO – PED 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

E SAÚDE PG-PDS 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO HUMANO, 

 EDUCAÇÃO E INCLUSÃO ESCOLAR 
PÓLO IPATINGA / MG 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar como voluntário da pesquisa 

“BURNOUT EM DOCENTES ENVOLVIDOS NA INCLUSÃO DE ALUNOS COM 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NA REDE PÚBLICA.” de 

responsabilidade da pesquisadora Maria Aparecida de Morais, orientanda do Curso 

de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar, 

realizado pelo Instituto de Psicologia por meio da Universidade Aberta do Brasil - 

Universidade de Brasília (UAB-UnB). 

 Estou realizando um estudo sobre “Burnout nos docentes envolvidos na 

inclusão de alunos especiais”. Este estudo poderá fornecer às instituições de ensino 

e aos professores informações sobre o estresse que acomete a profissão docente.  

Constam da pesquisa entrevistas com os professores no intuito de coleta 

dados necessário para este estudo. Para isso, solicito sua autorização em participar 

como objeto de estudo.  

Esclareço que a participação é voluntária. Asseguro-lhe que sua identificação 

não será divulgada em hipótese alguma e que os dados obtidos serão mantidos em 

total sigilo, sendo analisados coletivamente. No caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e 

a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado 

(a) de forma alguma.   

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o (a) senhor (a) poderá me 

contatar pelo telefone (31-38223147) ou no endereço eletrônico 
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aparecidamorais2004@ig.com.br. Se tiver interesse em conhecer os resultados 

desta pesquisa, por favor, indique um e-mail de contato. 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

Respeitosamente, 

_____________________________ 

Maria Aparecida de Morais 

 

Você concorda em participar da pesquisa? Sim (   )  Não(   ) 

Nome/Apelido:________________________________________________________ 

Cargo/função: _______________________________________________________ 

E-mail (opcional): _____________________________________________________ 

Telefone (___) ______________________________  celular  ( ___ ) ____________ 

Local e data____________________________/________/_________/___________ 

 

__________________________________ 

Assinatura 
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B – (Roteiro de entrevista para os professores) (Modelo) 

 
UNIVERSIDADE DE BRASILIA – UNB 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA – IP 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA ESCOLAR E DO DESENVOLVIMENTO – PED 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO HUMANOE SAÚDE PG-PDS 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO HUMANO, EDUCAÇÃO E INCLUSÃO ESCOLAR 
PÓLO IPATINGA / MG 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS PROFESSORES 
 

Pseudônimo ______________________idade: ________________ sexo_________ 

1- Qual a sua formação? _______________________________________________ 

2- Trabalha a quanto tempo na educação?_________________________________  

3- Trabalha com alunos especiais em sala inclusiva?_________________________ 

4-Tem formação especifica em educação especial?__________________________ 

5-Na escola em que você trabalha é realizada capacitação para os professores?  

(   ) Sim  (   ) Não. Se a sua resposta for “Sim” responda os números 6; 7 e 8 e se for 

“Não” pule para o número 9. 

6- Qual a freqüência dessas capacitações?_________________________________ 

7- Quais os temas abordados?___________________________________________ 

8- Quem as realiza?___________________________________________________ 

9- O que é para você, a inclusão do portador de necessidades educacionais 

especiais?___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10- Você acredita no processo de inclusão dos alunos com necessidades 

educacionais especiais? O que você acha que pode melhorar, ou o que está 

faltando? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11- Quais os recursos e instrumentos disponíveis na escola, que contribui para a sua 

prática de inclusão escolar?_____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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12- Você se sente capacitada para trabalhar em uma sala de aula inclusiva? (   ) Sim  

(   ) Não justifique:_____________________________________________________ 

 

13- Como você atua com os alunos com necessidades educacionais especiais: 

(   ) no improviso; (  ) procuro informações para entender; (  ) não me preocupo com 

estes alunos e sim com a maioria. 

Justifique:______________________________________________________ 

14- Quais as sua maiores dificuldades para lidar com as diferenças? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15 - Como se sente ao entrar na sala de aula? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

16- Como você se sente com relação à sua prática na inclusão escolar? (por 

exemplo: cansado (a), realizado (a), exausto (a), triste, entusiasmado (a), 

desinteressado (a), impotente, esgotado (a), etc.)  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

17- Com que frequência estes sentimentos surgem. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

18- Você lá se sentiu exausto (a) emocionalmente, estressado (a) ou depressivo (a) 

por causa do seu trabalho? Justifique: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

19- Você já se afastou do trabalho (licença médica) por estresse ou depressão? 

Quando e por quanto tempo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

20. Você deseja acrescentar alguma coisa?________________________________ 
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Local e data:_____________________/______/______/______ 

 

___________________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO 

A – (Carta de Apresentação – Escola)  

 

 
 

Universidade de Brasília – UnB  
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde PG-PDS 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   

 

A(o) Diretor(a) 

Escola:____________________________________ 

De: Profa. Dra. Diva Albuquerque Maciel  

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar 

 

Assunto: Coleta de Dados para Monografia 

 

Senhor (a), Diretor (a), 

 

A Universidade Aberta do Brasil - Universidade de Brasília está em processo 

de realização da 1ª oferta do curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar, (polo UAB-UNB de Ipatinga, MG). Finalizamos agora a 

1ª fase do curso e estamos iniciando a Orientação de Monografia. 

É requisito parcial para a conclusão do curso, a realização de um estudo 

empírico sobre tema acerca da inclusão no contexto escolar, cujas estratégias 

metodológicas podem envolver: entrevista, observação e análise documental.  

A realização desses trabalhos tem como objetivo a formação continuada dos 

professores / servidores da rede pública, subsidiando-os no desenvolvimento de 

uma prática pedagógica refletida e transformadora, tendo como consequência uma 

educação inclusiva.  

O trabalho será realizado pela Professora e Psicóloga cursista Maria 

Aparecida de Morais, sob orientação da Professora  Dra. Silvia Ester Orrú, cujo tema 

é: “BURNOUT EM DOCENTES ENVOLVIDOS NA INCLUSÃO DE ALUNOS COM 
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NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NA REDE PÚBLICA” para que 

possa ser desenvolvido na escola.  

Desde já agradeço, colocando-me a disposição de Vossa Senhoria para 

maiores esclarecimentos por meio do e-mail: seorru@hotmail.com (Profª.  Dra. Silvia 

Ester Orrú, Orientadora) ou  divamaciel52@gmail.com (Profª. Doutora Diva Maria 

Moraes Albuquerque Maciel). 

 

Atenciosamente, 

Diva Albuquerque Maciel 

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano,  

Educação e Inclusão Escolar 


