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A Pesquisa
A pesquisa foi realizada no período de 15/08/2022 a 29/08/2022, com o objetivo de
conhecer melhor a realidade dos docentes do ensino básico privado, associados aos
Sinpro/RS, Sinpro Caxias e Sinpro Noroeste, com foco nas atividades extraclasse. No
total, foram 969 questionários respondidos.

O instrumento usado para a coleta das informações, foi um formulário com 26 questões
objetivas e 1 questão aberta dissertativa. O formulário foi disponibilizado na internet
através de link enviado para os professores do ensino básico privado associados aos 3
sindicatos.

As questões objetivas foram distribuídas em 3 dimensões: A Escola; O Professor; e O
Aluno.

A seguir, serão apresentados os resultados da pesquisa com a análise a partir dos
cruzamentos das informações coletadas.

❏



1. A ESCOLA

Majoritariamente, os professores que participaram da pesquisa pertencem a escolas de
educação básica, sendo que apenas 5 são provenientes de escolas de educação
especial, 8 de escolas de educação profissionalizante e 49 de outras categorias.

A maioria dos professores alegam ter um profissional específico para a coordenação
pedagógica relacionada ao processo de inclusão dos alunos com deficiência. Porém,
ainda existe um número importante de professores (18%) que alegam não ter esta
estrutura de apoio, o que certamente irá afetar em sobrecarga de trabalho, quanto ao
planejamento e limitações na capacidade de qualificar o processo de aprendizagem dos
alunos com deficiência.



Observa-se uma diversidade muito grande de cenários entre as respostas obtidas, pois ao
mesmo tempo que 27,4% alegam ter espaços adequados e bem equipados, temos a
antítese em outros 28,3% que alegam não ter em suas escolas um espaço físico
adequado para o atendimento dos alunos com deficiência. Destaca-se que estes padrões
se preservam quando fracionados por nível de ensino, onde as melhores condições são
para o nível Fundamental Séries Iniciais e a inexistência de espaço se destaca no nível na
Educação Profissional.

*valores percentuais



Quanto aos materiais pedagógicos de apoio, nota-se uma grande fragilidade, pois a
grande maioria dos professores alegam serem os responsáveis pelo desenvolvimento,
enquanto 24% dizem ter acesso a alguns materiais básicos e apenas 9% dizem ter
condições adequadas. Quando se analisa por nível escolar o mesmo padrão é observado,
porém as melhores condições estão no Ensino Médio e a situação oposta no ensino
Fundamental.

*valores percentuais



O gráfico acima foi feito considerando todos os professores que responderam às questões
1.4 e 1.5, totalizando 950 professores. Em vermelho o número de professores por
categoria e as colunas em azul representam o valor médio que investiram em materiais de
apoio para os alunos com deficiência.

Notar que independente da disponibilização de materiais de apoio pela escola, ou não, os
professores acabam por usar seu salário para a aquisição de materiais de apoio. Sendo o
valor médio gasto na ordem de R $134,33.

Quando avaliamos apenas os 58 professores que alegam não receber nenhum material
de apoio da escola, observamos algumas distorções, conforme o gráfico abaixo.



O gráfico acima foi feito considerando apenas os professores que alegam ter que bancar
os custos dos materiais.

Ao todo são 58 professores (0,5% da amostra). Cabe destacar que destes, 23
responderam ter gasto R$ 0,00 (Zero reais) e os demais 35 professores gastaram entre
R$ 7,00 e R$ 5.000,00. O valor médio gasto pelos 35 professores foi de R$ 502,00, mas
ao excluir os 3 valores mais elevados (R $1.000,00, R $2.000,00 e R $5.000,00), a média
fica em R$ 299,00. Outros 16 professores informam que os gastos são feitos pelos pais
dos estudantes, mas ainda assim responderam ter gasto em média R$ 190,65 reais no
ano, em materiais suplementares para seus alunos.

Frente a necessidade de apoio para atender os alunos com deficiência, os números
geram um alerta, pois os maiores percentuais de respostas estão relacionados à
inexistência de alguém (26,1%) ou de uma pessoa sem nenhuma formação (33,2%). Ao
analisar estes dados de forma segmentada por nível de ensino, notamos que o mesmo
padrão dos dados são observados. Porém destacamos que os professores do Ensino
Médio são os menos tem apoio de algum professor/profissional, precisando atuar
sozinhos em sala de aula (38,1%), conforme pode se observar no gráfico abaixo.



Em 56% das respostas, as escolas são as responsáveis em contratar uma pessoa para
auxiliar no atendimento dos alunos com deficiência. Porém, para os 727 professores que
responderam possuir um profissional para apoio ao atendimento dos alunos com
deficiência, notamos que um pequeno percentual de 15% são de estagiários do ensino
superior, o que certamente reflete no processo de formação de novos docentes. Também
chama a atenção, a incongruência de respostas entre as questões 1.6 e 1.7. Na questão
1.6, conforme já destacado, 26% alegaram não ter ninguém para o apoio e na questão
1.7, apenas 9% alegam não possuir nem um auxiliar.



Infelizmente a maioria das escolas ainda não atende plenamente a legislação de
acessibilidade, mas um ponto que se destaca é o desconhecimento dos docentes acerca
da legislação. Alerta aos gestores escolares para a conscientização do docente sobre as
demandas legais da escola.

2. O PROFESSOR

As questões 2.1 a 2.5 estão sumarizadas nas tabelas e gráficos abaixo, para uma
melhor análise dos dados.
2.1 Em qual(is) nível(is) você ministra aulas?
2.2 Qual a sua carga horária total na escola?
2.3 Quantas turmas você assumiu em 2022?
2.4 Há quantos anos você está na atividade docente?
2.5 Quantos anos de experiência você tem com  alunos com deficiência?

Dados e análises:

*valores absolutos



A maioria dos professores atua principalmente na Educação Infantil, Ensino Fundamental
nos Anos Iniciais e Anos Finais e no Ensino Médio. Conforme a tabela acima, para
melhor compreender alguns parâmetros, os dados foram analisados considerando as
respostas dos professores que atuam especificamente em um nível de ensino apenas,
mas nota-se que o comportamento geral e distribuição quantitativa são similares nas duas
condições de análise.

Os professores possuem em média 23 h/semanais, conforme a idade dos estudantes
aumenta, o professor tem mais turmas e mais alunos, e aumentando o número de
estudantes totais tem mais alunos com deficiência.



O número médio de alunos e turmas para cada professor é fortemente influenciado pelo
nível de ensino em que o professor está alocado. Sendo as menores turmas na Educação
Infantil e as maiores no Ensino Médio, conforme o gráfico acima.

Os valores médios de tempo de docência e tempo de docência com alunos com
deficiência é bastante homogêneo entre os diferentes níveis de ensino, mas destaca-se
que o tempo de docência para alunos com deficiência relaciona-se fortemente com a
legislação que possibilitou o ingresso de alunos nas escolas regulares.



Fica evidente a deficiência de tempo laboral para a preparação das atividades didáticas,
pois a implementação de horas atividades são raras ou inexistentes no Ensino Privado do
RS.

Os dados coletados na pesquisa destacam que os docentes usam seus horários de lazer
e convivência familiar para o preparo das atividades didáticas, fato este que sabemos
refletir na saúde dos docentes, seja saúde mental e ou física como um todo.
Recentemente várias pesquisas têm referido esta condição como Síndrome de Burnout,
dada a sobrecarga de atividades além do horário de trabalho. A Síndrome de Burnout é
um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse
provocados por condições de trabalho desgastantes.



Somado à questão anterior (2.7), aqui temos um incremento da demanda de atividades do
docente, pois além de planejar, preparar as atividades e materiais didáticos para a turma,
deve ainda ter um tempo adicional, longo em geral, para o preparo de materiais
específicos para os alunos com deficiência. Gerando ainda mais sobrecarga de trabalho
ao docente.

A maioria dos docentes (60,4%), responderam ter recebido algum tipo de
capacitação para atuar junto aos alunos com deficiência. Mas observa-se
um importante número de professores (307) que atendem 1677 alunos com
deficiência, sendo em média 2,65 alunos com deficiência por turma, que não
contam com nenhum tipo de capacitação para tal atividade. Desgaste para o
docente, prejuízos de aprendizagem para os estudantes e impacto na
imagem escolar, se não imediata, em curto prazo.



Quase 50% dos docentes não conhecem o que o PPP e o regimento da escola tratam
sobre a inclusão de alunos com deficiência. Este dado é alarmante, pois o documento que
deveria ter sido construído pelo coletivo escolar e seguido e zelado pelo corpo docente, é
desconhecido pela metade dos entrevistados. Ao fragmentar a amostra por Tempo na
Docência ou pela Carga Horária do docente, não foram observadas influências no seu
comportamento (gráficos abaixo). Fica um alerta aos gestores para mobilizar os
professores a conhecerem o PPP e o regimento escolar.



Conforme já apontado acima, a frágil conexão entre realidade operacional das escolas e o
ensino superior são percebidas negativamente pelos docentes do ensino Básico. Uma
vez que não existem estágios e tempo para interação entre os docentes do ensino básico
e os docentes em formação no ensino superior, a fragilidade da formação docente fica
evidente nos diferentes cursos de graduação relacionados. Nota-se que menos de 10%
dos docentes se dizem satisfeitos frente a alguns cursos, mas apenas 5 professores
dizem estar satisfeitos, um valor irrisório na amostra avaliada.

Ao avaliarmos o tipo de apoio em sala de aula que o professor regente possui para
atender os alunos com deficiência, nota-se que a inexistência de tempo para preparo das
atividades ou em quantidade insuficiente, independente do tipo de profissional que está
disponível para lhe auxiliar em sala de aula que recebe, conforme observa-se nos
cruzamentos de dados abaixo.



3. OS ALUNOS

As questões 3.1, 3.2 e 3.3 foram abordadas nas tabelas e gráficos juntamente com as
questões 2.3, 2.4 e 2.5.

Os dados aqui coletados demonstram que a grande maioria dos alunos com deficiência
(70%), acompanham os demais colegas de mesma idade na evolução escolar, muito
provavelmente como uma estratégia de inclusão. Estratégia esta que facilita o processo
inclusivo do jovem, mas que pode trazer reflexos na atividade do docente dependendo do
tipo de deficiência em questão. Exigindo destreza do professor regente na condução de



suas atividades, quando o aluno com deficiência evolui na grade escolar, mas não no
processo de aprendizagem.

Os dados coletados nos permitem refletir sobre a relação entre tempo disponível da
equipe escolar, em especial o professor regente, para o atendimento do aluno com
deficiência e o processo de inclusão escolar como um todo. Uma vez que o processo de
aprendizagem não é um evento restrito ao espaço escolar, o baixo engajamento da
família neste processo terá grandes reflexos para o jovem e até mesmo para seus
colegas de sala de aula. Assim destacamos os 22,3% que relatam não conseguir o
engajamento da família, e de forma mais preocupante os grupos de respostas dos
percentuais 14,3%, 12,5% e 5,1%, pois estes 3 grupos refletem as falhas dentro da
Escola. Atender a legislação permitindo a matrícula de um jovem com deficiência, mas
não ter uma estrutura interna para proporcionar o adequado suporte, pode ser tão crítico
quanto não aceitar a matrícula.



A redução dos tamanhos das turmas com alunos com deficiência, é um
ponto de claro consenso entre os docentes, muito provavelmente pelas
condições laborais atuais, em que 96% dos professores entrevistados
entendem ser necessário uma limitação do número de alunos nas turmas.
Assim, mais uma vez o planejamento e organização para receber estes
jovens no ambiente escolar, é um fator crítico e que exige a integração de
todos os atores envolvidos (gestores, coordenadores, funcionários, pais e
alunos).

Apesar da legislação atual não abranger estes públicos em sua redação, a
realidade escolar observa o contínuo incremento de alunos com estes
transtornos. Impondo mais uma vez, uma preparação da escola e de seus



docentes para o adequado atendimento destes jovens quanto ao processo
de ensino e aprendizagem. Os docentes entrevistados deixam claro seu
entendimento, quanto a necessidade de ter estratégias e ferramentas
adequadas para estes jovens independente de qual seja o transtorno e o
grau de comprometimento.

4. A ESCUTA

4.1 Use o espaço abaixo para complementar os questionamentos deste formulário ou

inserir um tópico não abordado.
279 respostas
205 respostas consideradas na análise

O texto abaixo foi gerado a partir dos comentários da questão 4.1.
É uma “nuvem de frases e expressões” coletadas, classificadas e agrupadas
conforme a frequência de ocorrência nas respostas.
As frases e expressões aumentam de tamanho da fonte e ganham novas cores na
proporção que aumentam a frequência das citações nas respostas da questão
(tamanho da fonte - cor):

12 preto
13 vermelho cereja claro 1
14 laranja escuro 1
15 verde escuro 1

16 azul centáurea escuro 1

17 roxo escuro 1

18 magenta escuro 1

19 vermelho

20 magenta

21azul

22 verde

23 laranja

24 ciano escuro 2

25 vermelho cereja escuro 1

26 laranja escuro 2



A Escola
A escola tem dificuldade em estabelecer objetivos claros a serem alcançados por cada
aluno. Fica a cargo do professor adaptar o currículo, muitas vezes
sem nenhuma referência.

Após a pandemia, as escolas privadas perderam muitos alunos e diminuíram o número de
turmas. Na educação infantil a situação é ainda mais preocupante. Por outro lado, o
número de alunos de inclusão está aumentando consideravelmente, com novos
diagnósticos a cada mês e muitos outros sem laudo específico, mas que
requerem atenção diferenciada.

E se o número de turmas tem diminuído, por outro lado, o número de
estudantes em cada turma tem aumentado, inclusive os estudantes com
deficiência e transtornos. E este fato amplia a dificuldade do professor
para atuar com qualidade. As turmas deveriam ser menores na proporção do
número de estudantes com deficiência e transtornos.

Além das atividades em sala de aula, a escola precisa prover aos
estudantes com deficiência e demais transtornos, ações de
acolhimento, ações de envolvimento com os demais estudantes, sala de

recursos, materiais pedagógicos para as diferentes disciplinas e
suporte de profissionais especializados.
Mas existem muitas escolas que não
disponibilizam esses recursos e nem
promovem essas ações. E outras não têm esses
recursos em quantidade ou qualidade suficientes ou não apoiam
adequadamente o professor. É comum a contratação de monitores que
possuem apenas formação no ensino médio ou são estudantes do ensino superior.

Outro ponto importante é a respeito da estrutura física da escola. Há falta de
acessibilidade, o que dificulta a locomoção de estudantes com deficiência física a
acessar os espaços, principalmente os cadeirantes.



As escolas solicitaram a disponibilidade dos professores para atender
alunos e familiares através de whatsapp e e-mail. Entretanto, esses meios de
comunicação ampliaram os atendimentos para além da jornada de trabalho e em
quantidade excessiva.

Corriqueiramente, os professores são utilizados como monitores do recreio e como
substituição quando colegas faltam, comprometendo inclusive os momentos de
planejamento.

As escolas poderiam promover capacitações para os professores sobre
inclusão e buscar a integração com instituições que já possuem espaços e
metodologias para a inclusão dos estudantes, facilitando a adequação à legislação.

O Professor

Todos os estudantes são atendidos com toda atenção e carinho. Entretanto
nem sempre me sinto apto para atender a todos, principalmente os de inclusão,

visto que nossa formação não previu esta necessidade.
Precisamos aprender a diferenciar melhor os transtornos e as deficiências.
Precisamos discutir, cada vez mais, os diagnósticos que nós professores ajudamos a
produzir junto com os médicos;

Acredito que falta carga horária ou é insuficiente para
planejamento de atividades, exercícios e
avaliações, bem como para o treinamento dos professores, específicos
para os estudantes inclusivos.

Nos últimos tempos, as escolas solicitaram a captação de alunos e aumentaram a
cobrança para o cumprimento do conteúdo, com a

necessidade de adaptação das atividades e
materiais pedagógicos para a inclusão, aumentando
a carga de trabalho consideravelmente. Também aumentou o desembolso
de dinheiro para comprar e produzir materiais pedagógicos e para realizar
cursos específicos.



Gostaria que mais professores tivessem interesse em se capacitar, formar ou se
especializar na área de idiomas, no caso de inglês, pois existe uma demanda do
mercado  e mesmo os profissionais da pedagogia com habilitação em idiomas.

Os profissionais de apoio na sala de aula, quando existem,
normalmente não têm formação e atuam como cuidadores dos
estudantes com deficiência e não como auxílio na adaptação de atividades
pedagógicas.

A escola também exige muita cobrança e formalidade em cada
processo e registros em planilhas e sistemas precários, além da
exigência de participação em eventos extras ao longo do ano, mas que não
cabem no planejamento das atividades.

E se de um lado existe a cobrança, por outro não há o respectivo
recebimento pelas horas trabalhadas
extra-classe para atender as demandas
adicionais. Acredito que poderia haver um valor diferente para carga
horária dos professores de educação especial. Ou no mínimo horas de
atividade remuneradas.

Para fazer os planejamentos adaptados e
desenvolver outras atividades extraclasse e
eventos da escola, tenho que usar os
contra-turnos, inclusive à noite, finais de semana e
feriados.

O professor está com a saúde mental debilitada, acredito que é
necessário um serviço de atendimento psicológico para os professores.
Penso constantemente em abandonar a carreira.

O Sinpro poderia orientar sobre a atuação dos professores nas
atividades extra classe e na educação inclusiva, bem como promover o



debate sobre inclusão e auxiliar na verificação e fiscalização das
condições nas escolas.

O Aluno

A carga horária dos alunos de inclusão deveria ser reduzida em muitas situações, pois é
visível que eles ficam exaustos com as atividades dos demais colegas e se
desorganizam.

Às vezes, o tratamento que a escola dá aos alunos com deficiência não é muito diferente
do que dá aos alunos com TDAH ou outras questões de aprendizagem.

Além dos alunos com diagnóstico, existem diversos outros que necessitam
de atendimento especializado, mas que a família desconhece ou nega a
condição e não busca investigar.

Em muitos casos a família, mesmo reconhecendo as condições do
estudante, faz pouco ou nada faz para colaborar com a escola e com os
professores.

Muitos dos alunos de inclusão não conseguem estabelecer relações com o
restante da turma e vice-versa. E esse aspecto deve ser trabalhado mais.
Promovendo o acolhimento, amizade e segurança para promover o
aprendizado.



5. Tabelas

Abaixo seguem algumas tabelas elaboradas com base nos dados coletados, para fins de
observação de comportamentos gerais da amostra.

Nestas duas tabelas abaixo, foram considerados apenas os professores que atendem
exclusivamente uma categoria de ensino:

Nestas tabelas que seguem abaixo, foram considerados todos os professores que
ministram naquela categoria de ensino, mas que também podem estar ministrando aulas
em outras categorias. Por isso os números diferem pontualmente, mas não alteram o
comportamento da categoria em geral.



Aqui os dados segmentados por tempo de docência:

Mas esta segmentação mostrou que os dados são bem homogêneos.

A tabela abaixo, refere-se aos 5 professores que responderam trabalhar em escolas de
Educação Especial, todos trabalham no ensino fundamental anos iniciais.



6. Observações quanto a análise dos dados

Durante a análise dos dados brutos, algumas distorções numéricas foram observadas e
uma vez detectadas, foram identificadas e avaliadas pontualmente. Por exemplo, 119
professores relataram ter mais de 10 alunos com deficiência ao total neste ano, sendo
que 12 deles alegam ter mais de 31 alunos, veja na tabela abaixo. Nestes casos, por
segurança, os dados quantitativos destes 12 professores não foram usados nas análises
subsequentes que considerassem o quesito número de alunos com deficiência. Este
mesmo procedimento foi implementado para todos os demais pontos de análise, mas em
especial os quantitativos. Por isso o quantitativo de respostas analisadas efetivamente
para cada pergunta diferem, do total de professores que responderam.

Além das inconsistências numéricas, também houveram distorções observadas no
cruzamento dos dados, como no exemplo abaixo, onde responderam não ter nenhuma
turma no ano de 2022, mas alegam ter vários alunos sob sua responsabilidade, sejam
eles com ou sem deficiência. Da mesma forma, quando em análise destes dados estes
casos foram desconsiderados.


